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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN 
 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes ao Concurso Público da Prefeitura 
Municipal de Macaíba, sob o regime estatutário, para provimento de vagas do seu quadro de pessoal, que insurgem 
contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020, 
republicado em 19 de maio de 2022. 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição Nome Cargo 

165031253 Adriana De Lima Tavares Agente Administrativo 

165015415 Alberto Gomes De Abreu Filho Agente Administrativo 

165055672 Alexsandro Pereira Da Silva Agente Administrativo 

165076430 Allan Keyvison Rodrigues De Souza Agente Administrativo 

165110105 Allane Gabriele Da Silva Nascimento Agente Administrativo 

165045933 Almir Vieira Da Silva Agente Administrativo 

165053461 Alysson Victor Silva De Veras Agente Administrativo 

165093784 Amália Damasceno De Campos Agente Administrativo 

165121762 Ana Priscilla Soares Carneiro Agente Administrativo 

165051551 Angélica Murici Alcântara Agente Administrativo 

165055084 Anne Louise Soares Almeida Agente Administrativo 

165099238 Annechele Da Silva Barbosa Alves Agente Administrativo 

165029585 Annelise Beatriz Vieira Fernandes Santos Agente Administrativo 

165006976 Antonio Pereira Lima Júnior Agente Administrativo 

165091990 Auxiliana Da Silva Viana Agente Administrativo 

165000702 Aylane Santos Pereira Agente Administrativo 

165114079 Beatriz Moita Vianna Leite Agente Administrativo 

165117867 Bruno César Oliveira De Lima Agente Administrativo 

165084132 Carlos Genilson Chagas Da Silva Agente Administrativo 

165061527 Carolina Magna Agente Administrativo 

165078735 Cicero Fagundes Dos Santos Neto Agente Administrativo 

165058714 Clarisse Sthefany Alves E Felismino Agente Administrativo 

165075974 Clebson Rossiny Soares Avelino Agente Administrativo 

165125176 Cledson Nunes Da Silva Agente Administrativo 

165033812 Cresio Nogueira Câmara Filho Agente Administrativo 

165097178 Cristiano De Medeiros Silva Agente Administrativo 

165126818 Dan Kleyton Coelho Da Cruz Agente Administrativo 

165010314 Daniel De Lima Agente Administrativo 
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165097578 Danielle Dos Anjos Oliveira Agente Administrativo 

165023317 Danrley Moreira De Oliveira Agente Administrativo 

165031206 Dervaneide Santos Relva Agente Administrativo 

165119411 Diego Ireno De Freitas Assumpção Agente Administrativo 

165012060 Drusila Artêmia Braga Da Silva França Agente Administrativo 

165115331 Edenir De Souza Barros Junior Agente Administrativo 

165069009 Edilberto Pinheiro De Carvalho Silva Junior Agente Administrativo 

165092048 Emanoel Bernardo Confessor De Aquino Agente Administrativo 

165088289 Emerson Matheus Medeiros Do Nascimento Agente Administrativo 

165056271 Enio Gabriel Santos Batista Agente Administrativo 

165088884 Erilainy Fagundes Da Silva Celestino Agente Administrativo 

165026932 Everaldo Urbano De Souza Neto Agente Administrativo 

165105766 Everton Jorge De Lima Cândido Agente Administrativo 

165111566 Ewayrton Brito De Oliveira Agente Administrativo 

165123508 Felipe Mateus Morais Do Nascimento Agente Administrativo 

165088781 Fernanda Gabriely Andrade Agente Administrativo 

165061874 Francisco Dennis Da Fonseca Sousa Agente Administrativo 

165067737 Francisco Fabio Felix Da Silva Agente Administrativo 

165064483 Gabriel De Freitas Alves Agente Administrativo 

165126186 Gabriel Gurgel Santos Agente Administrativo 

165021467 Gecinaldo Gomes De Oliveira Agente Administrativo 

165018075 Geovani De Araújo Dantas De Macêdo Agente Administrativo 

165021567 Gilvanesca Teixeira Cassimiro Agente Administrativo 

165080588 Guilherme Leite De Oliveira Agente Administrativo 

165048014 Halissa Mayara Anjos Oliveira Agente Administrativo 

165014620 Heribaldo Jose Da Costa Agente Administrativo 

165082785 Higo Mateus Da Silva Pessoa Agente Administrativo 

165107222 Hudson Passos Moreira Agente Administrativo 

165057453 Hugo Franco Vieira De Araujo Agente Administrativo 

165099360 Igor Felipe Carvalho Gondim Agente Administrativo 

165059418 Ilana Chiarelli De Azevedo Albuquerque Agente Administrativo 

165086406 Ingrid Elizabeth De Morais Paulo Agente Administrativo 

165076870 Isabele Ferreira Martins Agente Administrativo 

165127484 Iuri Christiano Oliveira Da Silva Agente Administrativo 

165091725 Ivertton Stefanini Lopes Mendes Agente Administrativo 

165039310 Jallys Honorato Cardoso Agente Administrativo 

165103212 Janaika Silva Jonas Agente Administrativo 

165124863 Janinny Nayara Gomes Da Silva Oliveira Agente Administrativo 

165013388 Jefferson Estevo Feitosa Agente Administrativo 

165115831 João Teófilo Da Silva Francelino Agente Administrativo 

165093325 João Vitor Lima Fernandes Da Silva Agente Administrativo 

165047526 Joaquim Alves De Melo Neto Agente Administrativo 

165116241 Joerbsom Silva Dos Santos Agente Administrativo 

165026199 Jônas Florêncio Da Silva Agente Administrativo 

165020861 Jorge Monteiro Lacerda Agente Administrativo 

165079929 José Breno Camilo Barros Agente Administrativo 

165091519 José Elyson Pinheiro Silva Agente Administrativo 

165130240 Jose Renan Ribeiro De Oliveira Agente Administrativo 
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165026901 Josi Dayane Do Nascimento Agente Administrativo 

165078824 Joyse Barbosa Da Silva Agente Administrativo 

165120979 Jucéle Catarina Viana Agente Administrativo 

165019444 Jusciana Do Carmo Da Silva Agente Administrativo 

165053464 Juttho Mendes De Andrade Silva Lima Agente Administrativo 

165128441 Kenia Larissa Pinheiro Do Nascimento Agente Administrativo 

165013984 Klefison Fernandes Simões Agente Administrativo 

165015532 Lailson De Araujo Nicacio Agente Administrativo 

165076899 Ledson Maykon Soares De Souza Agente Administrativo 

165121201 Lenerson Mateus De Lima Agente Administrativo 

165000666 Liliam Grasiela Morais Rosa Agente Administrativo 

165098393 Lucas Emanuel Ferreira Agente Administrativo 

165122608 Lucas Veiga Lopes Barbosa Agente Administrativo 

165098139 Luciane Ribeiro Fonseca Agente Administrativo 

165016356 Luiz Felipe Fausto De Melo Agente Administrativo 

165080246 Luiz Henrique Nogueira Agente Administrativo 

165064689 Luiza Maria De Oliveira Feitosa Agente Administrativo 

165109743 Marcone Machado Da Silva Agente Administrativo 

165106526 Marcos Vinicius Dantas De Souza Agente Administrativo 

165032882 Maria Carolina Da Silva Oliveira Agente Administrativo 

165128428 Maria Larissa França Da Silva Agente Administrativo 

165123023 Mariana Guerreiro Fonsêca Agente Administrativo 

165099703 Mateus Felipe Dos Santos Agente Administrativo 

165037605 Matheus Marlon Marcelino De Melo Agente Administrativo 

165052070 Matheus Marques Batista Do Nascimento Agente Administrativo 

165066793 Maxuel Silva De Oliveira Agente Administrativo 

165039865 Micaias Soares Barbosa Agente Administrativo 

165001183 Michael Jackson Bezerra Agente Administrativo 

165026089 Milena Lima De Mendonça Agente Administrativo 

165026475 Nathalia Simplicio Da Silva Santos Agente Administrativo 

165015443 Nicolas Gabriel Da Silva Leite Agente Administrativo 

165113848 Pablo Messias Rodrigues Dos Santos Agente Administrativo 

165052561 Patricio Anderson Lima Souza Agente Administrativo 

165079843 Paulo Cesar De Figueiredo Agente Administrativo 

165115091 Paulo Luiz De Araújo Agente Administrativo 

165010395 Paulo Pereira Da Silva Agente Administrativo 

165064307 Pedrita Ádala Soares Bezerra Agente Administrativo 

165024713 Pedro Henrique Araújo Da Silva Agente Administrativo 

165118226 Rácio Trajano Gomes De Lima Junior Agente Administrativo 

165068425 Rafaela Kelly De Souza Fernandes Agente Administrativo 

165114301 Ravi Mahatma Doó Farias Agente Administrativo 

165003039 Regyane Rodrigues Marques Agente Administrativo 

165094002 Renato Gabriel De Castro Rodrigues Agente Administrativo 

165077848 Ricardo Teixeira Soares Agente Administrativo 

165056152 Rildo De França Alves Agente Administrativo 

165099836 Roberta Pereira Varela Agente Administrativo 

165073843 Rodrigo Libório Ferreira Canova Agente Administrativo 

165065003 Rômulo Gomes Da Silva Agente Administrativo 
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165082449 Rubson Santos Da Silva Agente Administrativo 

165014927 Sandro Soares Saraiva Agente Administrativo 

165018136 Silvio Manoel Do Nascimento Neto Agente Administrativo 

165063147 Talita Lemos Padilha Calazans Soares Agente Administrativo 

165101753 Thiago Henrique Luciano Da Silva Agente Administrativo 

165000878 Vanessa Silva Alves Agente Administrativo 

165029195 Vanilson Santos Do Nascimento Agente Administrativo 

165016910 Vitória Da Silva Parente Agente Administrativo 

165082718 Waddington Freitas Da Silva Agente Administrativo 

165006030 Waleska Oliveira Machado Agente Administrativo 

165051596 Wellington Da Silva Chacon Agente Administrativo 

165056426 Weslley Soares Agente Administrativo 

165006022 William Pereira De Oliveira Agente Administrativo 

165078949 Andreza Moura Da Silva Agente Comunitário de Saúde 

165004798 Dayvison Ewerton Da Silva Rocha Agente Comunitário de Saúde 

165129303 Janaise Lira Da Silva Agente Comunitário de Saúde 

165089637 José Jefferson Santos De Souza Agente Comunitário de Saúde 

165013576 Jose Valter Da Silva Nascimento Agente Comunitário de Saúde 

165059690 Maria Cristiane Da Silva Caetano Agente Comunitário de Saúde 

165092263 Maria Dayane Soares Dos Santos Agente Comunitário de Saúde 

165107182 Mikarla Soares De Melo Marques Agente Comunitário de Saúde 

165086336 Paulo Otavio Da Silva Ferreira Agente Comunitário de Saúde 

165089768 Rafael Martins Da Silva Agente Comunitário de Saúde 

165091779 Rosenildo Souza Da Silva Agente Comunitário de Saúde 

165120404 Viviane Karla Da Silva Felix Agente Comunitário de Saúde 

165098834 Adriana Dantas Da Silva Agente de Combate a Endemias 

165120363 Alaiz Da Siva Oliveira Agente de Combate a Endemias 

165103459 Amilton Da Silva Barbosa Agente de Combate a Endemias 

165050699 Andre Peres Marques Agente de Combate a Endemias 

165121724 Bruno Renie Da Silva Lima Agente de Combate a Endemias 

165102442 Carlos Daniel Freire De Araújo Agente de Combate a Endemias 

165003135 Chosuan Kuelty Florencio Dos Santos Agente de Combate a Endemias 

165029483 Clebison Soares Da Silva Agente de Combate a Endemias 

165083207 Clebson Rossiny Soares Avelino Agente de Combate a Endemias 

165075303 Daniel De Lima Agente de Combate a Endemias 

165081115 Danilo César Gomes Da Silva Agente de Combate a Endemias 

165013352 Dejailson Alves De Lima Pereira Agente de Combate a Endemias 

165104971 Diego Rodrigues Silva Amaral Agente de Combate a Endemias 

165022212 Edileide Soares De Oliveira Agente de Combate a Endemias 

165115908 Elder De Souza Limeira Agente de Combate a Endemias 

165090159 Giovanne Da Costa Silva Agente de Combate a Endemias 

165005130 Higor Gabriel Camara Da Silva Agente de Combate a Endemias 

165008638 Jadelson Jack Sales De Lima Agente de Combate a Endemias 

165103333 Jairan Rodrigues De Oliveira Agente de Combate a Endemias 

165075571 Jatson Jordan Lisboa Bandeira Agente de Combate a Endemias 

165099483 Joao Batista De Souza Agente de Combate a Endemias 

165061310 João Victor Da Silva Menezes Agente de Combate a Endemias 

165057316 José Edson Da Silva Freire Agente de Combate a Endemias 
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165106695 José Geison Feitosa De Lima Agente de Combate a Endemias 

165038310 José Marcelo Teófilo De Santana Agente de Combate a Endemias 

165086139 Judson Jose Lino Da Silveira Agente de Combate a Endemias 

165084498 Laécio Rocha Do Nascimento Agente de Combate a Endemias 

165077486 Lucas Cristiano Da Silva Agente de Combate a Endemias 

165126523 Lucas Leonardo Santos Ferreira Agente de Combate a Endemias 

165077247 Maciele Lucas Da Silva Agente de Combate a Endemias 

165087881 Marcelo Firmino Da Silva Agente de Combate a Endemias 

165079470 Maria Clara Ferreira Teodosio Agente de Combate a Endemias 

165086841 Paula Keisy Da Silva Agente de Combate a Endemias 

165107721 Paulo Cesar Nascimento Luiz Agente de Combate a Endemias 

165080716 Sara Cristina Agente de Combate a Endemias 

165125483 Sarah Ruth Alves Da Silva Agente de Combate a Endemias 

165096818 Victor Lucas De Lima Guedes Agente de Combate a Endemias 

165117451 Vitor Eduardo Da Paz Batista Sena Agente de Combate a Endemias 

165016380 Ericka Wannescka Dos Santos Analista Municipal - Biologia 

165118399 Júlia Diedrich Grzechoczinski Analista Municipal - Biologia 

165125192 Marcelo Moreira De Carvalho Analista Municipal - Biologia 

165086476 Alynne Kelly Do Nascimento Analista Municipal - Contabilidade 

165012950 Amália Damasceno De Campos Analista Municipal - Contabilidade 

165075411 Cesar Augusto De Souza Analista Municipal - Contabilidade 

165112295 Ednara De Brito Pinheiro Cardozo Analista Municipal - Contabilidade 

165075366 Élvis Eugênio Rocha Lima Analista Municipal - Contabilidade 

165090652 Flavio Celso Izaquiel Tomaz Pedroza Analista Municipal - Contabilidade 

165111737 Halana Paola Marinho Soares Analista Municipal - Contabilidade 

165105472 Hugo Barros Dias Freire Analista Municipal - Contabilidade 

165121016 Jucéle Catarina Viana Analista Municipal - Contabilidade 

165040689 Milena Wanesa Soares Da Silva Analista Municipal - Contabilidade 

165060268 Ruhama Bezerra Fernandes Analista Municipal - Contabilidade 

165015478 Sandro Soares Saraiva Analista Municipal - Contabilidade 

165000259 Maurício Tolstoi Dos Santos Ferreira Analista Municipal - Geografia 

165108809 Miquéias Rildo De Souza Silva Analista Municipal - Geografia 

165016583 Ana Hortencia De Azevedo Medeiros Assistente Social 

165031572 Ana Paula De Assis França Assistente Social 

165063506 Andre Luciano Da Silva Assistente Social 

165038369 Andressa Polyana Nascimento Da Silva Assistente Social 

165055576 Beatriz Dantas Gomes Bezerra Assistente Social 

165041807 Cassia Virgínia De Souza Assistente Social 

165017204 Cristiane Lopes De Lima Assistente Social 

165034984 Delle Jordana Azevedo Peixoto Assistente Social 

165061957 Diana Brito De Andrade Assistente Social 

165083451 Edimeyre Kaline Basílio Assistente Social 

165041296 Elizabete Cristina Calafange Da Silva Assistente Social 

165002317 Erica Luciana Silva Das Chagas Assistente Social 

165045310 Erika Thaynara Da Silva Melo Assistente Social 

165043949 Fernanda Marques De Sousa Assistente Social 

165108486 Gabriela Nogueira Eduardo Assistente Social 

165004226 Helayne De Fátima Padilha Martinho Assistente Social 
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165018212 Janiely Batista Galvão Assistente Social 

165064963 Joilma De Oliveira Dos Santos Assistente Social 

165011750 Josefa Eneide Sabino De Brito Assistente Social 

165123689 Juliana Ribeiro Da Silva De Menezes Assistente Social 

165052165 Kariana Kamila Alves De Lima Teixeira Assistente Social 

165084542 Letícia Gabrielle Lima Da Costa Silva Assistente Social 

165055269 Luana Camila Da Silva Faustino Assistente Social 

165039169 Luana De Medeiros Silva Assistente Social 

165073180 Luana Souza De Oliveira Assistente Social 

165067706 Luciana De Paula Ramos Assistente Social 

165052317 Maria Andreia Da Silva Assistente Social 

165052404 Maria Da Conceicao Souza Assistente Social 

165002432 Melissa De Oliveira Araújo Assistente Social 

165047055 Nadja Priscila Martins Da Fonseca Assistente Social 

165026644 Quênia Gomes Da Silva Assistente Social 

165038755 Rianny Laicy Pereira Assistente Social 

165022422 Roberttha Figueiredo De Araújo Assistente Social 

165001207 Silmaria Soares Da Silva Assistente Social 

165076035 Thayna Ramos De Sousa Assistente Social 

165056004 Viviane Da Silva Oliveira Assistente Social 

165013957 Viviane Moura Da Silva Assistente Social 

165115982 Adriano Braga Dos Santos Auditor de Tributos Municipais 

165078770 Aires Coelho De Aquino Negreiro Auditor de Tributos Municipais 

165108428 Andre Barreto Medeiros Auditor de Tributos Municipais 

165039681 Andre Marcos Da Cunha Varela Auditor de Tributos Municipais 

165052602 Brunelly Pontes De Medeiros Auditor de Tributos Municipais 

165104389 Bruno Rodrigues Cabral Auditor de Tributos Municipais 

165097674 Carlos Wagner Gomes De Oliveira Junior Auditor de Tributos Municipais 

165113799 David Galvão Rosado Auditor de Tributos Municipais 

165075317 Élvis Eugênio Rocha Lima Auditor de Tributos Municipais 

165048262 Fabiola Costa Ferreira Brunet De Sa Auditor de Tributos Municipais 

165024646 Hudson Araújo Cardoso Auditor de Tributos Municipais 

165010324 Hugo Barros Dias Freire Auditor de Tributos Municipais 

165017485 Jane Mary Farias Soares Auditor de Tributos Municipais 

165053198 João Felipe De Oliveira Auditor de Tributos Municipais 

165070752 Joao Wilker Souza Rodrigues Auditor de Tributos Municipais 

165106423 Juvenal Denis Freire Da Costa Auditor de Tributos Municipais 

165054912 Kyvia Brandão Cavalcanti Gomes Auditor de Tributos Municipais 

165040038 Layana De Carvalho Vieira Auditor de Tributos Municipais 

165103466 Letícia Maria Macêdo De Azevedo Auditor de Tributos Municipais 

165016753 Madson Diêgo Pinto Da Câmara Auditor de Tributos Municipais 

165098236 Manoel Sabino De Araújo Neto Auditor de Tributos Municipais 

165128020 Maria Das Graças Lima De Sousa Auditor de Tributos Municipais 

165087069 Raphael Andreson Soares Da Silva Auditor de Tributos Municipais 

165042314 Rodrigo De Carvalho Portela Auditor de Tributos Municipais 

165015557 Sandro Soares Saraiva Auditor de Tributos Municipais 

165084892 Thásia Maria Oliveira De Araújo Auditor de Tributos Municipais 

165115890 Wagna Mendes De Lima Tavares Auditor de Tributos Municipais 
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165046380 Wellison Luiz De Santana Auditor de Tributos Municipais 

165075362 Hugo Araújo Da Nóbrega Bibliotecário 

165110797 Lucas Firmino Façanha Bibliotecário 

165080505 Miriam Martins De Paiva Vitor Bibliotecário 

165119278 Karolina Pires Marcelino Cirurgião Dentista - Bucomaxilo-facial 

165037270 Aliane Da Silva Bezerra Cirurgião Dentista - Clínico Geral 

165064629 Alyson Marlos De Oliveira Miranda Cirurgião Dentista - Clínico Geral 

165035497 Amanda Raquel Guedes Barboza Cirurgião Dentista - Clínico Geral 

165000492 Antonio Wilson Fonseca De Matos Cirurgião Dentista - Clínico Geral 

165030271 Augusto César Fernandes De Lima Cirurgião Dentista - Clínico Geral 

165069905 Erik Vinícius Martins Jácome Cirurgião Dentista - Clínico Geral 

165048406 Frankmar Anízio Mizael Da Silva Cirurgião Dentista - Clínico Geral 

165004320 Gabrielly Laís Barbosa Duarte De Araújo Cirurgião Dentista - Clínico Geral 

165102528 Hallide Da Silva Santos Cirurgião Dentista - Clínico Geral 

165104237 João Vitor Do Nascimento Santos Cirurgião Dentista - Clínico Geral 

165042558 Joelma Patrícia Siqueira Da Silva Cirurgião Dentista - Clínico Geral 

165053221 Julia Raquel Gomes Pereira Da Silva Cirurgião Dentista - Clínico Geral 

165113797 Rafaella Maria Vasconcelos Da Nóbrega Cirurgião Dentista - Clínico Geral 

165001475 Renato Rodolfo Nunes Cirurgião Dentista - Clínico Geral 

165001786 Reno Augusto De Paiva Macêdo Cirurgião Dentista - Clínico Geral 

165001228 Sarah Beatriz Gomes Morais Cirilo Sousa Cirurgião Dentista - Clínico Geral 

165104083 Suely Karine Rodrigues Lima Cirurgião Dentista - Clínico Geral 

165093011 Felipe Americo Moreira Cirurgião Dentista - Endodontista 

165127701 Isaias Lopes De Araújo Terceiro Cirurgião Dentista - Endodontista 

165123182 José Victor De Lima Paiva Cirurgião Dentista - Endodontista 

165002580 Leonardo Pinheiro Fontes De Souza Cirurgião Dentista - Endodontista 

165093368 Alyson Marlos De Oliveira Miranda Cirurgião Dentista - Odontopediatria 

165114232 Lidiane Jacinto Do Nascimento Cirurgião Dentista - Odontopediatria 

165053049 Sarah Beatriz Gomes Morais Cirilo Sousa Cirurgião Dentista - Odontopediatria 

165054985 Renato Barbosa Soares Cirurgião Dentista - Periodontista 

165001252 Kássia De Carvalho Dias Cirurgião Dentista - Protesista 

165104528 Raildo Oliveira Da Silva Filho Cirurgião Dentista - Protesista 

165053040 Josilma Da Silva Batista Educador Social 

165090388 Maria José Do Nascimento Educador Social 

165086786 Paula Keisy Da Silva Educador Social 

165077753 Walison Dantas De Araujo Educador Social 

165077813 Aline Pereira De Araújo Enfermeiro 

165021042 Amanda Batista Kirschner Enfermeiro 

165040779 Ana Paula Carneiro Da Silva Enfermeiro 

165000904 Anny Karine Enfermeiro 

165007888 Atália Marisa Da Silva Santos Enfermeiro 

165001975 Blandina Dutra Araújo Gonçalves Enfermeiro 

165020731 Carla Patricia Pereira De Medeiros Enfermeiro 

165116709 Cícero Luciano Da Silva Enfermeiro 

165098049 Clebson De Lima Bezerra Enfermeiro 

165048810 Daiana Lisboa De Menezes Bastos Enfermeiro 

165100141 Dayse Teixeira De Castro Enfermeiro 

165013131 Débora Lúcia De Araújo Figueirêdo Enfermeiro 
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165022419 Edisangela Cybelle Da Silva Costa Enfermeiro 

165076252 Edlânia Luna Do Nascimento Enfermeiro 

165119127 Eduardo Medeiros De Sales Enfermeiro 

165082811 Eliana André Do Nascimento Félix Enfermeiro 

165116158 Elizama Azevedo Da Camara Enfermeiro 

165104408 Ericka Monick Souza Oliveira Da Silva Cabral Enfermeiro 

165051542 Evandilson Marcos Da Silva Enfermeiro 

165043460 Flávia Maiele Pedroza Trajano Enfermeiro 

165033909 Geni Karla Da Silva Viana Enfermeiro 

165062503 Geovanna Renaissa Ferreira Caldas Enfermeiro 

165077616 Géssica Valeska Barbalho Lopes Enfermeiro 

165077605 Hélio Souto Severo Enfermeiro 

165130304 Isabela Kênia Veríssimo De Souza Martins Enfermeiro 

165063636 Joice Rodrigues De Almeida Enfermeiro 

165107779 José Américo Sobrinho Enfermeiro 

165010342 José Leonildo Fernandes De Queiroz Enfermeiro 

165059769 Kailton Veloso Silva Enfermeiro 

165083779 Katiane Domingos Soares Enfermeiro 

165096909 Lana Larissa Carvalho Dos Santos Enfermeiro 

165067082 Layane Da Silva Lima Enfermeiro 

165058951 Levitemberg Da Costa Almeida Moraes Enfermeiro 

165067194 Leylla Bhyatriz Lemos Olegario Enfermeiro 

165074512 Livya Yanna Santana Santos Enfermeiro 

165087784 Luiz Carlos Pinheiro Barrozo Enfermeiro 

165025520 Maiara Bezerra Dantas Enfermeiro 

165085226 
Maria Helloysa Herculano Pereira De Oliveira Araujo 
Gonzaga Enfermeiro 

165101045 Maria Jaine De Souza Enfermeiro 

165020834 Maria Leticia Fernandes Dantas Enfermeiro 

165078586 Maria Ozilene Honorato Da Silva Pinheiro Enfermeiro 

165033260 Marileide Cavalcante Do Nascimento Enfermeiro 

165046931 Marília Gabriella De Almeida Araujo Enfermeiro 

165000673 Marilia Souto De Araujo Enfermeiro 

165080855 Maryelly Beatriz Martins Rocha Enfermeiro 

165054364 Micael Pyerre Martins Duarte Enfermeiro 

165108963 Moizés De Oliveira Câmara Júnior Enfermeiro 

165101663 Mônica Ramos Tenório Ciríaco Enfermeiro 

165039353 Natalya De Lourdes Nogueira Rêgo Enfermeiro 

165065100 Pamela Guedes Teixeira De Moura Enfermeiro 

165016287 Raiana Fernandes Bento Da Silva Enfermeiro 

165090419 Raiane Tôrres Da Silva Enfermeiro 

165030098 Renata Raianny Bernardino Da Silva Enfermeiro 

165013452 Ruthe Cristina Da Fonseca Tavares Frutuoso Enfermeiro 

165015285 Samuel Lopes Dos Santos Enfermeiro 

165067121 Simony Almeida De Morais Enfermeiro 

165026068 Suellen Nadine De Lima Costa Enfermeiro 

165076180 Talita Fonseca Barbosa Enfermeiro 

165081788 Técia Karla Gomes Vitorino Da Silva Enfermeiro 
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165113256 Thayse Emanoelly Trajano Do Nascimento Siqueira Enfermeiro 

165018342 Virginia Thalita Da Silva Enfermeiro 

165035607 Vívian Leilah Oliveira Vieira Enfermeiro 

165041742 Washington Anderson Gomes Da Costa Enfermeiro 

165000180 Xaize De Fátima De Medeiros Lopes Enfermeiro 

165094517 Yana Maria Do Nascimento Freire Santos Enfermeiro 

165120913 Amanda Cirne Medeiros Da Cunha Farmacêutico 

165080440 Arlene Da Câmara Farmacêutico 

165077248 Camila Fernandes Azevedo Farmacêutico 

165004426 Cássio Alexandre Oliveira Rodrigues Farmacêutico 

165118627 Dária Christine Viana Marinho Jácome Farmacêutico 

165124940 Kaio Aragão Sales Farmacêutico 

165075897 Laenia Romana Canuto De Sousa Farmacêutico 

165123328 Maciel Lopes Da Silva Farmacêutico 

165062299 Marina Roque De Medeiros Farmacêutico 

165091679 Marjore Ferraz De Almeida Alves Farmacêutico 

165041597 Milena Lima Valério Dos Santos Farmacêutico 

165002073 Renato Wagner Tinôco De Sousa Simão Farmacêutico 

165057898 Sunamita Da Silva Barbosa Santos Farmacêutico 

165051985 Talyanny Fernandes Franco Farmacêutico 

165054062 Alexsandra Magalhães De Lima Farmacêutico Bioquímico 

165040726 Anna Beatriz Silva De Mascena Farmacêutico Bioquímico 

165011182 Isabelle Cristina Clemente Dos Santos Farmacêutico Bioquímico 

165015405 Jéssica Fernandes Da Silva Alves Farmacêutico Bioquímico 

165010658 Jucie Franco De Oliveira Farmacêutico Bioquímico 

165109107 Lucas Santana Salles Farmacêutico Bioquímico 

165089732 Saszla Ruthyneia De Oliveira Macêdo Farmacêutico Bioquímico 

165045157 Sheldon Azevedo Pereira Farmacêutico Bioquímico 

165008161 Aline Adelaide Lima Da Silva Fiscal Ambiental 

165004188 Ana Beatriz Fernandes De Araújo Fiscal Ambiental 

165094035 Ana Flavia Figueiredo Galvão Fiscal Ambiental 

165034062 Anselmo Francisco Da Silva Fiscal Ambiental 

165062286 Artur Alexandre Da Silva Fiscal Ambiental 

165115613 João Paulo Nascimento Fiscal Ambiental 

165116418 José Arthur Do Nascimento Ramalho Fiscal Ambiental 

165116274 Julie Da Luz Andrade Silva Fiscal Ambiental 

165122702 Laíssa Macêdo Torres Fiscal Ambiental 

165098868 Maria Clara Da Silva Dantas Fiscal Ambiental 

165109814 Sarah De Souza Cruz Mendonça Fiscal Ambiental 

165006471 Wédina Rodrigues De Lima Fiscal Ambiental 

165115730 Yvamara Trindade Almeida Fiscal Ambiental 

165018355 Daniel Oliveira De Medeiros Fiscal de Postura 

165088952 Illana Thayna Amaral De Freitas Fiscal de Postura 

165081177 Joao Andreilson Aciole Da Silva Fiscal de Postura 

165125746 João Henrique Lourenço De Melo Fiscal de Postura 

165093123 Judson Abdon Matias Fiscal de Postura 

165088014 Romeika Pereira Da Cunha Trindade Fiscal de Postura 

165038352 Camilla Dantas De Sousa Fiscal de Vigilância Sanitária - Farmácia 
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165092028 Gustavo Caldas Leite Raposo 
Fiscal de Vigilância Sanitária - Medicina 
Veterinária 

165108289 Rosicleudo Alves Da Silva 
Fiscal de Vigilância Sanitária - Medicina 
Veterinária 

165042746 Adriana Pedro Da Silva Fiscal de Vigilância Sanitária - Nutrição 

165038586 Cláudio Caetano Da Silva Freitas Fiscal de Vigilância Sanitária - Nutrição 

165101926 Darlyane Souza Do Nascimento Fiscal de Vigilância Sanitária - Nutrição 

165026152 Debora Gabriela Fernandes Assuncao Fiscal de Vigilância Sanitária - Nutrição 

165085164 Havena Mariana Dos Santos Souza Fiscal de Vigilância Sanitária - Nutrição 

165119583 Isabely Rocha Oliveira Fiscal de Vigilância Sanitária - Nutrição 

165111750 Pascally Silva De Lima Fiscal de Vigilância Sanitária - Nutrição 

165026348 Priscila Angélica Gomes Da Silva Fiscal de Vigilância Sanitária - Nutrição 

165064208 Renata Ester Vitorino De Rubim Costa Fiscal de Vigilância Sanitária - Nutrição 

165046227 Roberta Lidiane Dos Santos Bezerra Fiscal de Vigilância Sanitária - Nutrição 

165082794 Valeska Do Espírito Santo Silva Medeiros Fiscal de Vigilância Sanitária - Nutrição 

165023130 Vívia Gomes De Medeiros Fiscal de Vigilância Sanitária - Nutrição 

165086762 Yasmim Bárbara Ribeiro De Freitas Fiscal de Vigilância Sanitária - Nutrição 

165124769 Antonio Wilson Fonseca De Matos Fiscal de Vigilância Sanitária - Odontologia 

165059270 Cristiane De Carvalho Felix De Araújo Fiscal de Vigilância Sanitária - Odontologia 

165101096 Marcelo José Lustosa De Sousa Fiscal de Vigilância Sanitária - Odontologia 

165070151 Alexandra Conceição Ribeiro Fiscal de Vigilância Sanitária - Química 

165019534 Angélica Belchior Vital Fiscal de Vigilância Sanitária - Química 

165040918 Deborah Cordeiro De Andrade Fiscal de Vigilância Sanitária - Química 

165080593 Italo Rodolfo Bezerra De Araujo Sousa Fiscal de Vigilância Sanitária - Química 

165127057 Ana Kamila Tavares Diniz Fisioterapeuta 

165075217 Antônio Bruno Oliveira Silva Fisioterapeuta 

165055187 Bárbara Kely Lima Da Costa Fisioterapeuta 

165106671 Bianca Fernandes Vasconcelos Silva Fisioterapeuta 

165117426 Déborah Nattachevital Freire Fisioterapeuta 

165117486 Emerson Araújo De Medeiros Fisioterapeuta 

165027585 Evillyn Rannyara Silvino Pereira De Melo Fisioterapeuta 

165000356 Jackson Cláudio Costa De Lima Fisioterapeuta 

165066931 Jéssica Jeanny De Oliveira Cavalcante Fisioterapeuta 

165000822 Joao Batista Viana Neto Fisioterapeuta 

165017996 José Victor Do Nascimento Lima Fisioterapeuta 

165007490 Letícia Cristina Cardoso Fisioterapeuta 

165081579 Luiz Henrique Araújo Da Silva Fisioterapeuta 

165039963 Magdalena Muryelle Silva Brilhante Fisioterapeuta 

165034773 Máyra Cármem Silva De Medeiros Fisioterapeuta 

165060822 Michelly Cristina Barbosa De Medeiros Fisioterapeuta 

165016171 Monayane Grazielly Leite Matias Fisioterapeuta 

165093074 Natalya Alissa Dantas Da Costa Luz Fisioterapeuta 

165116594 Rayssa Maria Santana Das Chagas Fisioterapeuta 

165041415 Thyciane Mendonça De Andrade Fisioterapeuta 

165041422 Whitney Houston Barbosa Dos Santos Silva Fisioterapeuta 

165003639 Erika Beatriz De Morais Costa Dantas Fonoaudiólogo 

165013697 Rafael Ferreira Domingues Fonoaudiólogo 

165097862 Ana Cecília Angelo Matias Médico - Angiologia 
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165096581 Felipe Matheus Neves Silva Médico - Cardiologia 

165100436 Eliane Kopchinski Médico - Clínico Geral 

165111846 Francisco Alexandre De Araújo Almeida Médico - Clínico Geral 

165107813 Julio Cesar Florencio De Melo Médico - Clínico Geral 

165130167 Karla Jeane Sousa Da Mata Médico - Clínico Geral 

165116333 Vítor Ferraz Silva Tacconi Médico - Clínico Geral 

165122382 Ludmila Lopes Trindade Médico - Dermatologia 

165081776 Marilia Cristina Pinto De Paiva Médico - Dermatologia 

165007330 Mônica Larissa Padilha Honório Médico - Dermatologia 

165004814 Pedro Henrique Dantas Silva Médico - Endocrinologia 

165028184 Glaucio Britto De Sousa Dias Médico - Gastroenterologia 

165097950 Lucila Samara Dantas De Oliveira Médico - Gastroenterologia 

165044162 Daniel Ribeiro De Oliveira Médico - Medicina do Trabalho 

165001285 Dayanna Patrícia De Carvalho Barreto Médico - Medicina do Trabalho 

165000051 Michelle Silva Gurgel Médico - Medicina do Trabalho 

165107526 Antônio Tibério Fernandes Lack Médico - Nefrologia 

165053562 Lívia Maria Bezerra Câmara Médico - Nefrologia 

165102337 Priscila Rodrigues De Paula Médico - Nefrologia 

165108825 Eliane Kopchinski Médico - Ortopedia 

165091316 Francisco Robson Queiroz Rego Médico - Ortopedia 

165018375 Bruno Alexandre Barbosa Do Nascimento Médico - Otorrinolaringologia 

165030300 Hugo Funakoshy Ribeiro De Oliveira Médico - Pediatria 

165070325 Thiago Emanuel Veras Lemos Médico - Pediatria 

165042066 Cinthia Rachel Galvão De Farias Cartaxo Médico - Psiquiatria 

165116956 Francielly Tertulino Cunha De Andrade Médico - Psiquiatria 

165048019 Leonardo Santos Hoff Médico - Reumatologia 

165003283 Jocekleyton Ramalho Da Silva Médico - Ultrassonografia 

165040317 Nacélio Rodrigues De Almeida Médico - Ultrassonografia 

165043423 Yuri Raoni Ramalho Rocha Médico - Ultrassonografia 

165118371 Graciele Fernandes Médico Veterinário 

165085351 Leiliane Silva Bezerra Médico Veterinário 

165029025 Vanessa De Souza Sobreiro Médico Veterinário 

165063259 Aline Louise Torres Ferreira Nutricionista 

165046579 Amanda Freitas De Oliveira Nutricionista 

165013639 Ana Carolina Costa Campos Mota Nutricionista 

165122266 Andresa Renata Alves Sá Nutricionista 

165113253 Angela Maria De Queiroz Nutricionista 

165003095 Anna Beatriz Santana Luz Nutricionista 

165046005 Auta Melise Medeiros Da Rocha Pereira Costaa Nutricionista 

165034987 Bárbara Cristina Da Luz Silva Nutricionista 

165004307 Clarisse Jales De Matos Nutricionista 

165101928 Darlyane Souza Do Nascimento Nutricionista 

165046532 Deysiane Santiago Da Silva Nutricionista 

165011936 Dionária Raiane Lopes Soares Florentino Nutricionista 

165064303 Elaine Alana Duarte Fernandes Nutricionista 

165035571 Érika Aparecida De Araújo Soares Nutricionista 

165017727 Fernanda Kallyne Bernardino Da Silva Nutricionista 

165078737 Flávia Lydyanny Bessa Nutricionista 
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165058700 Ginetta Kelly Dantas Amorim Nutricionista 

165077828 Gloria Maria Sena Soares Nutricionista 

165042346 Ilanny Michelly Farias Do Nascimento Rocha Nutricionista 

165044131 Jessiane Francisco Da Silva Nutricionista 

165104737 Joana Sabino Da Silva Nutricionista 

165034973 Lorena Dos Santos Tinoco Nutricionista 

165056023 Maria Aparecida Ferreira De Araujo Alves Moreira Nutricionista 

165090974 Maria Joaquina Da Silva Nutricionista 

165090346 Nínive Rayane De Medeiros Alves Nutricionista 

165082164 Paloma Maia Fernandes Nutricionista 

165032874 Patrícia Junia Da Silva Dunley Nutricionista 

165077922 Paulo Otavio Da Silva Ferreira Nutricionista 

165032283 Penha Patrícia Cabral Ribeiro Nutricionista 

165114120 Rafaella De Oliveira Fernandes Nutricionista 

165000679 Raissi Laiani De Macedo Silva Nutricionista 

165057797 Rayane Raísse Fernandes Da Silva Nutricionista 

165046231 Roberta Lidiane Dos Santos Bezerra Nutricionista 

165087522 Thais Emili Bezerra da Silva Nutricionista 

165082776 Valeska Do Espírito Santo Silva Medeiros Nutricionista 

165037247 Wiallyne Andressa Ferreira De Lima Nutricionista 

165113934 Antonio Wanderley Orientador Social 

165082570 Thaiane Carly Rocha De Souza Orientador Social 

165009310 Aldenira Aprigio Pereira Pedagogo 

165125250 Alex Da Silva Lima Pedagogo 

165125684 Dalvanisa Rodrigues De Araujo Pedagogo 

165064276 Francisco Diego Constantino De Moura Pedagogo 

165021667 Iranita Lima De Andrade Pedagogo 

165092330 Janaína Da Silva Oliveira Pedagogo 

165115090 Jorge Lucas Neto Pedagogo 

165067276 José Alves De Lima Neto Pedagogo 

165121023 Jucéle Catarina Viana Pedagogo 

165052453 Lanubia Karlla Oliveira Vale De Souza Pedagogo 

165050243 Marcelo Augusto Câmara Dias Pedagogo 

165001932 Marcelo Henrique De Souza Almeida Pedagogo 

165048217 Maria Beatriz Rufino Carneiro Calaça Pedagogo 

165077329 Radimilla Rhayane Da Silva Pedagogo 

165088767 Raissa Karolayne Rodrigues Dantas Da Silva Camilo Pedagogo 

165057422 Rariana Damasceno De Morais Pedagogo 

165057422 Rariana Damasceno De Morais Pedagogo 

165120821 Sabrina Eduardo Lima Diniz Pedagogo 

165083404 Santina Gomes Martins Pedagogo 

165096546 Simone De Souza França Pedagogo 

165021202 Socorro De Cássia Gomes Martins Pedagogo 

165044868 Suzana Karine Da Silva Albuquerque Pedagogo 

165115895 Wagna Mendes De Lima Tavares Pedagogo 

165016683 Aliny Lins De Oliveira Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165091233 Ana Carla Mateus Do Nascimento Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165111635 Ana Claudia Silva De Souza Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 



 

13 

 

165083283 Ana Erika Pereira Barreto Lourenco Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165101029 Ana Paula Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165003942 Ana Paula Da Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165077661 Andressa Jamaica Rocha Monte Soares Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165069667 Assuscena Layanne Varela De Lima Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165006490 Benvinda Betânia Pereira De Oliveira Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165020351 Camilla Galdino De Souza Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165025208 Carla Monteiro Simião Souza Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165078273 Ceziana Alves Costa De Araujo Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165088602 Cheiliane Cardoso De Lima Paulino Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165012048 Claudio Soares De Souza Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165066028 Cledson De Souza Carlos Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165109474 Cristiane Cirilo Da Silva Lima Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165002114 Dalvanisa Rodrigues De Araujo Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165077603 Daniele Da Silva Costa Cavalcanti Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165085737 Dennys Danillo Araújo Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165014429 Dioclécio Bezerra Da Costa Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165039548 Ederson Marcos Teixeira Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165084532 Edjeynne Velez Venancio Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165080200 Elaine Moana Paula Da Silva Lopes Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165046077 Elis Regina Santos Souza De Albuquerque Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165014630 Ellen Maria De Lima Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165015047 Enizete Costas Silva Da Costa Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165052979 Erika Cristina Severo De Sousa E Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165070665 Expedita Kétsia Alves Barboza De Oliveira Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165112494 Fabiane Marques Teixeira De Amorim Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165113380 Flávia Alves Bezerra Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165062103 Flavia Katheinny Coutinho Fernandes Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165014173 Francimária De Aquino Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165025090 Francine Ferreira Câmara Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165038631 Francisca Alcione Rodrigues De França Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165012767 Francisca Francilene Dos Santos Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165020545 Francisca Jaqueline Da Silva Idalino Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165120463 Francisca Silvana De Oliveira Rodrigues Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165091533 Gabriele Dos Santos Azevedo Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165116866 Gabriella Islany Peixoto Da Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165020405 Geidy Dália Da Costa Mancio Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165025236 Gilvanesca Teixeira Cassimiro Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165006051 Gislaine Raquel Da Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165077059 Hernandes Matheus Padilha Martinho Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165019924 Iany Renata Arrais Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165077005 Iluska Valeska Oliveira Targino Rodrigues Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165012526 Islannd Kayze Campos Do Nascimento Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165109940 Itálika Alves Da Mata Rocha Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165069117 Ivani Nunes Da Cruz Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165052877 Ivanise Lopes Da Silva Lima Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165075802 Jailma Natália Alves De Araújo Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165000249 Jamile Dayane Xavier Ribeiro Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 
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165061716 Janaína Bento Dantas De Sousa Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165022823 Janaína Da Silva Oliveira Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165012294 Janayna De Pontes Lira Cosme Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165025040 Jéssica Daiane Silva Do Nascimento Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165001814 Jessica Denise Rodrigues Nunes Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165078978 Jessica Pereira Anselmo Da Luz Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165100560 Joao Irineu Guedes Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165042187 Jobiana Aldamanda Silva De Pontes Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165127716 Joelder Cândido Da Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165085423 Joelfa Bezerra Vieira De Medeiros Praxedes Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165035041 Jorge Lucas Neto Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165104685 José De Anchieta Baracho Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165011311 Josi Dayane Do Nascimento Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165064652 Josiane De Souza Barbosa Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165044093 Josilene De Oliveira Cunha Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165020168 Joyce Brenna Da Silva Lima Rodrigues Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165012303 Jucyanne Daíse Da Silva Xavier Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165010981 Juliana Lima Araújo Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165013778 Juscilene Moura Dos Santos Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165015457 Kaline Lisdaiana Costa Cassiano Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165022691 Karcia Maria Silva De Oliveira Duarte Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165013166 Katiane Da Rocha Rosendo De Paulo Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165020254 Kelly Silva De Góis Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165052478 Lanubia Karlla Oliveira Vale De Souza Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165012382 Larissa Gabriela Farias Da Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165066665 Letícia Soares Da Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165057907 Lidiane Medeiros De Souza Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165077412 Lilian Gomes De Araujo Dos Santos Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165112020 Lívia Garcia Da Costa Rocha Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165107845 Lucas Gregório Batista De Lima Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165077272 Luis Soares De Macedo Sobrinho Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165029978 Magaly Da Silva Bezerra Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165045981 Marcelo Henrique De Souza Almeida Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165076367 Marciel Batista Da Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165080274 Marcos Aurélio Lopes Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165069523 Marcos Ribeiro Rodrigues Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165085806 Maria Amanda Fernandes Araújo Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165128594 Maria Andriele Silva Dos Santos Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165028710 Maria Cláudia Rocha Da Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165075567 Maria Cleide Paulo Queiroz Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165089218 Maria Das Vitórias Costa Da Silva Guerra Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165100385 Maria De Fátima Melo De Oliveira Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165096120 Maria Do Socorro Lima Cavalcante Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165082385 Maria Edineide Moura De Holanda Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165090781 Maria Eduarda Pedrosa De Lima Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165079397 Maria Francigleide De Morais Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165003045 Maria Gabriela Damasceno Maia Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165062439 Maria Joselene Dos Santos Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 



 

15 

 

165120694 Maria Júlia Andrade Mouta Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165101275 Maria Luiza De Carvalho Silva De Lima Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165018289 Maria Vanessa Rodrigues De Souza Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165047668 Maria Verônica Soares Martins Da Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165107881 Maria Walclecia Pereira De Andrade Moreira Da Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165001380 Marilia Paulino De Medeiros Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165051479 Marineide Daniel Pereira Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165063334 Marta Rhaíssia Eneas Tavares Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165103085 Micarla Do Nascimento Moreira Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165114495 Nailma De Lima Da Conceicao Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165039982 Natalia Ferreira Da Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165009592 Natália Hermínia Teodoro Salles Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165016585 Patricia Marques Mendes Da Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165111133 Pedro Yuri De Freitas Santos Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165031811 Priscila Cabral Ribeiro Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165058430 Radimilla Rhayane Da Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165034262 Rafaela Cristina De Lima Soares Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165091890 Rafaela Valesca Alves De Medeiros Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165109439 Rafaella Farias Pessoa Leite Cartaxo Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165124070 Rafaelly Coutinho Fernandes Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165122908 Raquel Félix Dos Santos Costa Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165081600 Rayane Xavier Campelo De Souza Medeiros Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165069001 Renata Gomes Da Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165036812 Rosalvo Marcelino Da Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165090385 Rusiane Da Silva Torres Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165084283 Rylvia Sinara De Araújo Pereira Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165108084 Sarah Esthefane Cosme Da Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165043507 Sérgio Santos De Carvalho Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165116458 Sirleide Karla Ferreira Do Nascimento Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165002788 Solange De Souza França Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165044767 Suamy De Pontes Batista Belchior Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165012555 Suenia Gomes De Morais Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165089530 Tatiana Da Silva Martins Roque Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165004979 Taziana Pessoa De Souza Utagori Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165013293 Thainá Gomes Da Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165117532 Thais Karolina Da Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165111362 Thays Emiliane Barbosa Da Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165000957 Vânia Maria Da Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165123078 Vânia Simião Severo Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165120569 Vanice Miguel Da Silva Vieira Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165084499 Verelaine Oliveira Da Fonseca Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165065130 Veroneide Paulo Da Silva Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165065447 Veronica Brito Do Nascimento Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165096885 Vilyvia Carla Marques Dos Santos Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165045780 Viviane Da Silva De Araujo Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165111671 Wagner Leite Ribeiro Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165045827 Yoanna Do Nascimento Filgueira Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 

165123520 Hemmerson De Vasconcelos Andrade Professor de Artes 
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165072160 Alexandre Leocadio Da Silva Professor de Ciências 

165012721 Aline Lima Dierschnabel Professor de Ciências 

165073774 Matheus Afonso Pichorim Professor de Ciências 

165026025 Rodrigo Silva Da Luz Professor de Ciências 

165044548 Tainah Porpino De Paiva Costa Professor de Ciências 

165118507 Therlyanne Carolynne Martinho Professor de Ciências 

165004265 Cláudio Hélio Lobato Professor de Educação Física 

165000563 Josè Izaias Cabral Professor de Educação Física 

165001171 Kaline Guedes Do Nascimento Professor de Educação Física 

165029960 Kananda Rodrigues De Paiva Professor de Educação Física 

165079906 Paulo Cesar De Figueiredo Professor de Educação Física 

165033277 Reginaldo Teixeira Da Silva Professor de Educação Física 

165058431 Aritonio Leite De Azevedo Professor de Ensino Religioso 

165024496 Breno De Assis Silva Araujo Professor de Geografia 

165026386 Denise Santos Saldanha Professor de Geografia 

165077043 Hudson Viana Pinheiro Professor de Geografia 

165021643 Lucas Kaluaná Pereira De Souza Professor de Geografia 

165042899 Ana Carla De Medeiros Trindade Professor de História 

165039076 Francisco Anderson Tavares De Lyra Silva Professor de História 

165090429 Rusiane Da Silva Torres Professor de História 

165077125 Adson Araceli Alves Dantas Professor de Informática 

165114418 Joel De Oliveira Santos Professor de Informática 

165115289 Ronny Christian Gomes Professor de Informática 

165092466 Ana Karla Medeiros Da Silva PROFESSOR DE LIBRAS 

165092817 Bianca Sonale Fonseca Da Silva PROFESSOR DE LIBRAS 

165121214 Eulalia Emília De Sousa Neta PROFESSOR DE LIBRAS 

165029398 Francisco Canindé Das Chagas Duarte PROFESSOR DE LIBRAS 

165101203 Hadassa Freire Gomes Rodrigues PROFESSOR DE LIBRAS 

165103824 Ítalo Santos Ferreira PROFESSOR DE LIBRAS 

165069933 Lidiane Pereira Da Silva PROFESSOR DE LIBRAS 

165111113 Maria Lucineide Da Silva PROFESSOR DE LIBRAS 

165071593 Suzana Karine Da Silva Albuquerque PROFESSOR DE LIBRAS 

165063364 Beatriz Machado De Oliveira Santiago Bezerra Professor de Língua Inglesa 

165069242 Fernanda Ferreira Do Nascimento Professor de Língua Inglesa 

165077322 Luis Soares De Macedo Sobrinho Professor de Língua Portuguesa 

165084581 Renato De Lima Oliveira Professor de Língua Portuguesa 

165095797 Roberta Bezerra Marinho Professor de Língua Portuguesa 

165014270 Antonio Carlos Da Silva Oliveira Professor de Matemática 

165128105 Cláudio Miranda Alves Professor de Matemática 

165021315 Gilmar Benevides Costa Professor de Matemática 

165077361 Jonatas Cosme De Oliveira Neves Professor de Matemática 

165078790 José Charles Dos Santos Félix Professor de Matemática 

165121153 José Wallyson Silva Dos Santos Professor de Matemática 

165128174 Kevin Bezerra Ibiapina Professor de Matemática 

165017257 Lucas Gabriel Lima De Araújo Professor de Matemática 

165109740 Marcone Machado Da Silva Professor de Matemática 

165004808 Marcos Lúcio Ribeiro Professor de Matemática 

165111144 Matheus Jerônimo Rebouças Da Cruz Professor de Matemática 
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165000285 Matheus Wingles Alves Ribeiro Professor de Matemática 

165046141 Rosy Letícia De Melo Rodrigues Professor de Matemática 

165092863 Ruan Barbosa Fernandes Professor de Matemática 

165101283 Samuel Wallace Amorim Costa Professor de Matemática 

165059266 Thiago Bruno Ferreira Dos Santos Professor de Matemática 

165111983 Ana Celia Vieira Leite Campos Psicólogo 

165068100 André Sales De Sousa Psicólogo 

165031026 Andrea Paula Da Costa Munção Psicólogo 

165124498 Camilla Kethelyn Da Silva Oliveira Psicólogo 

165045521 Francieli Silva Lopes Psicólogo 

165046625 Jackson Campêlo Da Silva Psicólogo 

165114564 Josevaldo Leite Dos Santos Psicólogo 

165044718 Jussara Alves Do Nascimento Psicólogo 

165079692 Luana Antunes Da Silva Psicólogo 

165014942 Luanna Karollyne Freitas Queiroga Psicólogo 

165019706 Maria Luiza Gomes De Lima Psicólogo 

165054169 Simone Rocha Freitas Psicólogo 

165121345 Sterphany Lize Da Silva Lima Psicólogo 

165055683 Vanessa Allana Souza Barbosa Barros Psicólogo 

165077636 Victoria Celeste Sena Soares Psicólogo 

165055462 Alana De Sousa Santos Técnico de Enfermagem 

165091982 Alice Karla Gonçalves Da Silva Técnico de Enfermagem 

165097798 Ana Beatriz Oliveira Da Mota Técnico de Enfermagem 

165101139 Ana Paula Barbosa Do Nascimento Técnico de Enfermagem 

165106136 Antônio Vagne Pinto Melo Técnico de Enfermagem 

165001123 Áquila Filêmon De Andrade Costa Técnico de Enfermagem 

165126185 Daniely Arruda Da Cunha Técnico de Enfermagem 

165079900 David Natanael Ferreira Da Silva Técnico de Enfermagem 

165083715 Ester Rocha De Souza Técnico de Enfermagem 

165034468 Jacksonara Felix Da Silva Técnico de Enfermagem 

165044269 Jadna Nayara De Paiva Lucena Silva Técnico de Enfermagem 

165075904 Janaina Cristina Fernandes Domingos Técnico de Enfermagem 

165086022 Jassyelle Santiago Técnico de Enfermagem 

165023196 Jeniffer Rayane Pontes Gomes Técnico de Enfermagem 

165095871 José Antonio De Morais Neto Técnico de Enfermagem 

165035776 José Fernando Dantas Dos Santos Técnico de Enfermagem 

165018101 Karla Gabrielly Belo Correia Técnico de Enfermagem 

165061775 Maria Eduarda Barbosa E Silva Técnico de Enfermagem 

165021076 Marília Martins Dos Santos Técnico de Enfermagem 

165048043 Vera Lúcia Fernandes De Medeiros Técnico de Enfermagem 

165120397 Wallyson Phyllype Fernandes Gomes Técnico de Enfermagem 

165125432 Clécius Lapa Filho Técnico de Farmácia 

165097479 Caroline Nobre Oliveira Técnico de Laboratório 

165082192 Cynthia Haynara Ferreira Da Silva Técnico de Laboratório 

165080409 Italo Rodolfo Bezerra De Araujo Sousa Técnico de Laboratório 

165069166 Thales Rodrigo Targino De Lima Técnico de Laboratório 

165058245 Adão Alves Nunes Técnico de Raio X 

165125238 Aderjali Maracaja De Lima Técnico de Raio X 
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165001603 Alipis Felix Técnico de Raio X 

165015888 Allan Clayton Dos Santos Alves Técnico de Raio X 

165020854 Alline Larissa Ribeiro De Sousa Técnico de Raio X 

165064767 Amanda De Paiva Corcinio Técnico de Raio X 

165118807 Amanda Rodrigues Fernandes Técnico de Raio X 

165039194 Ana Paula Lima Da Silva Técnico de Raio X 

165007517 André Luiz Dos Santos Técnico de Raio X 

165020521 Antonio Eusebio Do Nascimento Silva Técnico de Raio X 

165057088 Arthur De Jesus Crescencio Técnico de Raio X 

165101562 Aysa Nayara Silva De Morais Técnico de Raio X 

165094711 Bruna Rafaella Lima De Noronha Técnico de Raio X 

165089019 Bruno Lima Guedes Técnico de Raio X 

165080699 Camila Maria Sousa De Andrade Nascimento Técnico de Raio X 

165009515 Carlos Anderson Da Silva Técnico de Raio X 

165009157 Carlos Henrique Cavalcante Macedo Técnico de Raio X 

165098567 Denise Miranda Teles Técnico de Raio X 

165105449 Emmanuel Michael Oliveira Cardoso Técnico de Raio X 

165034442 Flávio Costa Assis Técnico de Raio X 

165108316 Franklin Ferreira Torres Técnico de Raio X 

165117446 Gidean Medeiros Da Silva Dantas Técnico de Raio X 

165096314 Gilmar Virginio Da Silva Técnico de Raio X 

165115839 Gilvani Almeida De Melo Técnico de Raio X 

165101434 Giselle Almeida Do Rego Técnico de Raio X 

165099555 Gizelle Silva De Andrade Técnico de Raio X 

165005651 Guilherme Pereira De Melo Santos Técnico de Raio X 

165122683 Herika Alynne Barbosa Dantas De Macêdo Técnico de Raio X 

165086377 Herlandson Silva De Oliveira Cavalcante Técnico de Raio X 

165104509 Igor Machado Rodrigues Técnico de Raio X 

165100423 Jackson Kennedy Pereira Da Silva Técnico de Raio X 

165069555 Jailson Dos Santos Silva Técnico de Raio X 

165112487 Jansley Maiane Soares Alves Técnico de Raio X 

165017872 Jéssica Batista Técnico de Raio X 

165104891 Jessica Paula Alves Da Silva Técnico de Raio X 

165087670 Joalison Gomes De Araujo Técnico de Raio X 

165127795 João Bosco Alves Ferreira Técnico de Raio X 

165011785 José Aderlan Clementino Leite Técnico de Raio X 

165121020 José Gilberto De Souza Técnico de Raio X 

165067586 Josineide Leandro Lopes Gomes Dos Santos Técnico de Raio X 

165062845 Leonardo Lopes Dos Santos Técnico de Raio X 

165035685 Luana Carla Gomes Da Silva Técnico de Raio X 

165039193 Luana Patricia Ferreira Da Silva Oliveira Técnico de Raio X 

165042382 Marco Rodrigo De Lima Técnico de Raio X 

165022611 María Josicleide Bento De Oliveira Técnico de Raio X 

165075860 Nayara Avelino Flores Técnico de Raio X 

165127018 Pablo Roberto Pinho Da Silva Técnico de Raio X 

165099705 Paulo Henrique Matias Da Silva Técnico de Raio X 

165117204 Pedro Sousa Do Nascimento Técnico de Raio X 

165067118 Rafael Medeiros De Sousa Técnico de Raio X 
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165028596 Raphaela Galdino Da Rocha Técnico de Raio X 

165031915 Raquel Noema Silva Santos Técnico de Raio X 

165100713 Raul Carneiro Da Cunha Neto Técnico de Raio X 

165015749 Rodrigo Gomes Dos Reis Técnico de Raio X 

165115147 Romilson Carvalho Pessoa Técnico de Raio X 

165071275 Rômulo Camilo De Oliveira Melo Técnico de Raio X 

165002145 Sanny Camila Sousa Da Silveira Neves Técnico de Raio X 

165079306 Santana Vanubia Da Silva Técnico de Raio X 

165111558 Sara Da Silva Mendes Oliveira Técnico de Raio X 

165070512 Sérgio Luiz Ribeiro Técnico de Raio X 

165125117 Sthefane Albuquerque Mendes Alencar Técnico de Raio X 

165038380 Valéria Oliveira Santiago Noberto Técnico de Raio X 

165103375 Victor Manoel Ribeiro Fonseca Peixoto Técnico de Raio X 

165086382 Yamilla Pereira Xavier Técnico de Raio X 

165016704 Alane Virginia Jordão Técnico de Saúde Bucal 

165014685 Amanda Vitória Barbosa Da Costa Técnico de Saúde Bucal 

165120091 Ana Cristiane Da Costa Campos Técnico de Saúde Bucal 

165039623 Aniérica Silva De Oliveira Técnico de Saúde Bucal 

165069522 Débora Layvane Guedes De Lima Técnico de Saúde Bucal 

165062959 Elisandra Da Silva Barbosa Técnico de Saúde Bucal 

165115012 Gisele Azevedo Ferreira Técnico de Saúde Bucal 

165057136 Jácio De Souza Da Costa Técnico de Saúde Bucal 

165122934 Jandira Guedes De Alencar Técnico de Saúde Bucal 

165095832 Jessiane Francisco Da Silva Técnico de Saúde Bucal 

165041579 Julia Michely Alves Rodrigues Técnico de Saúde Bucal 

165010946 Juliana Lima Araújo Técnico de Saúde Bucal 

165116872 Leandro Lima De Souza Técnico de Saúde Bucal 

165116876 Lidia Cristina Fernandes Bezerra Técnico de Saúde Bucal 

165068291 Marcia Cristiana Neres Da Costa Rodrigues Técnico de Saúde Bucal 

165084329 Maria José De Lima Silva Técnico de Saúde Bucal 

165015453 Maria Taise Da Silva Técnico de Saúde Bucal 

165113293 Mikarla Ferreira Fernandes Técnico de Saúde Bucal 

165088214 Myllena Fernanda Leite Rodrigues Técnico de Saúde Bucal 

165059560 Raquel Neris Da Silva Genesis Técnico de Saúde Bucal 

165062632 Renata Cristina Pereira Damasceno Ferreira Técnico de Saúde Bucal 

165075290 Roberto Carlos Da Conceição Varjão Técnico de Saúde Bucal 

165059981 Sara Juliana Vieira Gomes Técnico de Saúde Bucal 

165014436 Silvia Hallana Da Silva De Medeiros Técnico de Saúde Bucal 

165048130 Taise Katiúscia Leite De Assis Bezerra De Medeiros Técnico de Saúde Bucal 

165034503 Yngrid Priscilia Oliveira Gomes Técnico de Saúde Bucal 

165013302 Bruno De Andrade Bezerra Barbosa Técnico em Edificações 

165016903 Daíse Stefany Lima Cavalcante Técnico em Edificações 

165083825 Priscila Fonseca De Sousa Técnico em Edificações 

165111328 Alberto Gomes De Abreu Filho Técnico Fazendário 

165082845 Alisson Cesar Ribeiro Fernandes Técnico Fazendário 

165093796 Amália Damasceno De Campos Técnico Fazendário 

165127721 André Augusto Fernandes Técnico Fazendário 

165013287 Bruno De Andrade Bezerra Barbosa Técnico Fazendário 
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165061528 Carolina Magna Técnico Fazendário 

165079999 Cristiane De Oliveira Costa Técnico Fazendário 

165102882 Francisco Fabio Felix Da Silva Técnico Fazendário 

165085070 Heitor Renam De Araújo Técnico Fazendário 

165078578 Henrique Faustino Avelino Técnico Fazendário 

165130152 Jallys Honorato Cardoso Técnico Fazendário 

165079862 José Breno Camilo Barros Técnico Fazendário 

165077925 Marcelo Fernandes De Melo Técnico Fazendário 

165082363 Maria Das Dores De Lira Técnico Fazendário 

165078233 Nill Anderson Da Silva Gomes Técnico Fazendário 

165129121 Rafael De Araújo Barbosa Técnico Fazendário 

165082510 Rubson Santos Da Silva Técnico Fazendário 

165015606 Sandro Soares Saraiva Técnico Fazendário 

165076348 Weully Ramon Menezes De Oliveira Técnico Fazendário 

165037029 Dayse Soares Dos Santos Terapeuta Ocupacional 

165033673 Fhábia Torres Camillo Terapeuta Ocupacional 

165103775 Gleyce Kelly De Oliveira Lacerda Terapeuta Ocupacional 

165000809 Maria Clara Amaral Da Costa Terapeuta Ocupacional 

165018466 Shayenne Jerônimo Machado De Lima Terapeuta Ocupacional 

 

 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS QUANTO AO GABARITO PRELIMINAR 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 
Cargo: Agente Administrativo 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

1 6 8 3 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Levando em consideração as ideias apresentadas ao longo do texto, é possível depreender que o texto tem como 
objetivo “enfatizar as recorrentes preocupações humanas”. Tal fato pode ser claramente observado em “Lembro-me, 
porém, vagamente, de umas mulheres nervosas que choravam, meio desgrenhadas, e aludiam a um cometa que andava 
pelo céu, responsável pelo acontecimento que elas tanto temiam”; “Por que as pessoas andavam tão apavoradas? ”; e, 
“Ora, o cometa desapareceu, aqueles que choravam enxugaram os olhos, o mundo não se acabou, talvez tenha ficado 
um pouco triste – mas que importância tem a tristeza das crianças? ”. As demais opções de respostas se referem a ideias 
secundárias e tangenciais, não sendo consideradas como finalidade e objetivo do texto em questão. 
 
Fonte:  

• O próprio texto. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

2 7 9 4 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando o contexto textual em que a expressão “judiciosas” se encontra empregada, é possível afirmar que seu 
significado é: “moderadas”; “conciliadoras”; “prudentes”; “sensatas”. As demais opções de respostas comprometem o 
sentido e a semântica textual. 
 
Fonte:  

• HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de S. Dicionário HOUAISS da Língua Portuguesa (com a nova ortografia). Rio 
de Janeiro: Objetiva, 2009. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

3 8 10 1 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A autora, ao longo do texto, descreve diversas ações da humanidade através de elementos temporais. As características 
são enfatizadas através da linha do tempo, como evidenciado nos trechos: “nós, crianças, existíamos apenas para 
brincar com as flores da goiabeira e as cores do tapete”; “Passou-se muito tempo. Aprendi muitas coisas, entre as quais 
o suposto sentido do mundo”; “Dizem que o mundo termina em fevereiro próximo”; e, “Se o fim do mundo for mesmo 
em fevereiro, convém pensarmos desde já se utilizamos este dom de viver da maneira mais digna”. As demais opções de 
respostas são contrárias e inapropriadas às ideias ressaltadas ao longo do texto. 
 
Fonte:  

• O próprio texto. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

5 9 3 7 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Levando em consideração o sentido textual, a expressão “desgrenhadas” significa “descabeladas”; “desalinhada”; 
“despenteada”. As demais opções de respostas são inadequadas ao trecho e ao contexto textual. 
 
Fonte:  

• HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de S. Dicionário HOUAISS da Língua Portuguesa (com a nova ortografia). Rio 
de Janeiro: Objetiva, 2009. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

6 1 4 8 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A ação verbal em “todos teremos fim, em qualquer mês...” expressa um fato “certo ou provável no futuro”. É 
indiscutível que todos nós morreremos em qualquer mês, isto é, inevitável que todos teremos um fim, em algum mês. 
As demais opções de respostas se referem a atribuições e particularidades de demais tempos e modos verbais. 
 
Fonte:  

• CEREJA, William R. e MAGALHÃES, Thereza C. Texto e Interação. São Paulo: Atual, 2000. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

7 2 5 9 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A “crase” é facultativa diante dos nomes próprios de pessoas, antes de pronomes possessivos e depois da preposição 
“até” que antecede substantivos femininos, desde que o termo antecedente reja preposição “a”. No caso de “Custa à 
Ana ver o fim do mundo”, o emprego da crase é facultativo, já que antecede nome próprio de pessoa. Nas demais 
orações, o uso da crase é obrigatório. 
 
Fonte:  

• CEREJA, William R. e MAGALHÃES, Thereza C. Texto e Interação. São Paulo: Atual, 2000. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

9 4 7 2 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As conjunções adversativas exprimem oposição, contraste, compensação de pensamentos: mas, porém, contudo, 
entretanto, no entanto, todavia. As demais opções de respostas são peculiaridades de outras conjunções. 
 
Fonte:  

• CEREJA, William R. e MAGALHÃES, Thereza C. Texto e Interação. São Paulo: Atual, 2000. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

10 5 2 6 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sujeito oculto: como o próprio nome já nos indica, o sujeito oculto é aquele que não está claro, aparente, na oração. No 
entanto, mesmo que o sujeito não esteja expresso, podemos percebê-lo por meio da terminação verbal, ou seja, assim 
identificamos a qual pessoa ele faz referência. Em “ (Eu) Gostei muito do cometa” o sujeito é oculto. Nas demais 
orações, tal fato não ocorre:  “o cometa desapareceu” (sujeito simples); “O mundo vai acabar” (sujeito simples); 
“Passou-se muito tempo” (sujeito indeterminado). 
 
Fonte:  

• CEREJA, William R. e MAGALHÃES, Thereza C. Texto e Interação. São Paulo: Atual, 2000. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

11 16 20 13 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com as regras da lógica das proposições, uma proposição condicional é equivalente a sua contrapositiva, isto 
é, nega-se e inverte-se as duas proposições simples. Simbolicamente, fica: A -> B = ~B -> ~A. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 17 16 20 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A negação de “Todo” é “pelo menos um não”, pois ao ter pelo menos um sapato que não está molhado, a proposição já 
está negada.  
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

13 18 17 15 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A partir da análise das afirmativas feitas no enunciado, sendo todas verdadeiras, tem-se que: 

O técnico aprovado está trabalhando ou o chefe está de férias. 
Se o chefe não está de férias, então o supervisor falhou com seu dever. 
O supervisor não falhou com seu dever e o técnico aprovado não está trabalhando.  

 
Pela tabela verdade, as proposições simples azuis são verdadeiras e as vermelhas são falsas, de modo que as 
proposições compostas são todas verdadeiras: 
Assim, as seguintes proposições são verdadeiras. 
O supervisor não falhou com seu dever. 
O técnico aprovado não está trabalhando. 
O chefe está de férias. 
Desse modo, analisando-se as afirmativas, conclui-se que apenas a letra D está correta: 
O chefe não está de férias ou o técnico aprovado está trabalhando ou o supervisor não falhou com seu dever. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

14 19 11 18 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segue uma resolução para a questão que demonstra a correção do gabarito preliminar: 
Capacidade do tanque: 2x720 = 1440 litros. Assim, 90% será: 1440x0,9 = 1296 litros. 
Logo, enchendo-se a uma vazão de 3 L/s, tem-se: 1296/3 = 432 segundos = 7 minutos e 12 segundos. Note que 7,2 
minutos não equivale a 7 minutos e 20 segundos, pois 0,2 minuto = 12 segundos. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

15 20 14 12 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para o presente problema, tem-se o seguinte Diagrama de Venn: 

 
Confirmando as informações do enunciado: 
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“Miguel possui um total de 19 irmãos, mas nem todos são filhos de seu pai e sua mãe ao mesmo tempo.”: Daqui conclui-
se que são 20 filhos (Miguel + 19 irmãos) 
“Seu pai, que já foi casado anteriormente, tem um total de 14 filhos”: O conjunto “pai” deve ter um total de 14 
elementos. 
 
“e, sua mãe, de forma semelhante, tem 11 filhos ao todo.”: o conjunto “mãe” possui 11 elementos. 
 
Com isso, verifica-se que o diagrama está corretamente representado e verifica-se que o gabarito preliminar acerta ao 
dizer que: “Miguel possui 4 irmãos, pois como um dos filhos em comum (intersecção dos conjuntos) é Miguel, restam 4 
irmãos na intersecção. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

17 12 13 19 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O time em questão já disputou 15 das 40 partidas do campeonato, tendo um aproveitamento de 60% dos pontos 
disponíveis nessas partidas. Como cada partida pode pontuar um time em até 3 pontos, esse time obteve 27 dos 45 
pontos possíveis até então. 
Para ser campeão, o matemático estimou que seria necessário um aproveitamento superior a 40% nas 40 partidas do 
campeonato, isto é, mais de 48 pontos entre os 120 possíveis. Logo, o time precisa ter, no mínimo, 49 pontos para ser 
campeão. 
Assim, se o time já obteve 27 pontos e precisa de mais 18 para se consagrar campeão, é possível que ele não vença mais 
nenhuma partida e ainda consiga ser campeão, uma vez que pode empatar as partidas e ganhar 1 ponto para cada 
empate. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso alega que há incorreção no enunciado, mas evidencia-se através da resolução abaixo que não há qualquer 
falha no item: 
Considerando uma barra de 600 gramas: 
Alice comerá 300 g no primeiro dia e deixará 300 g na geladeira. 
No segundo dia, ela comerá 100 g e deixará 200 g na geladeira. 
No Terceiro dia comerá 50 g e deixará 150 g na geladeira. 
No quarto dia comerá os 150 g que sobraram. 
Alberto comerá no primeiro dia 150 g e deixará 450 g na geladeira 
No segundo dia comerá 150 g e deixará 30 0g na geladeira. 
No Terceiro dia comerá 150 g e deixará 150 g na geladeira. 
No quarto dia comerá os 150 g que sobraram. 
Note que o raciocínio é válido para qualquer peso. 
Com isso, conclui-se que a Alberto comerá sempre a mesma quantidade de chocolate todos os dias. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso interposto alega que há duas formas distintas de interpretar a sequência lógica. Entretanto, o argumento 
exposto possui uma falha, na primeira forma de raciocinar, pois o formato evidenciado como padrão da sequência 
(movimento em ‘L’) não ocorre entre as setas. 
 
Sequência alegada em recurso: 
 

 

L 

 
Sequência alegada em recurso: 
 

 

L  

Com isso, ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No Windows 10, a combinação de teclas Win+Tab tem como função: Abrir a Visão de tarefas. 
Desta forma, não se encontram elementos que inviabilizam a questão. 
 
Fonte:  

• LAMBERT, J.; LAMBERT, S. – Windows 10 passo a passo – Porto Alegre: Bookman, 2016. – Pág.: 550. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O protocolo responsável pela transferência de arquivos na Internet é o FTP – File Transfer Protocol. 
Deste modo, não se encontram elementos que inviabilizem a questão. 
 
Fonte:  

• KUWANO, R. H. – Ambiente Intranet e Internet – São Paulo: Érica, 2018. – Pág.: 24 e 25. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Um ataque de phishing leva os usuários a inserirem informações de acesso no que parece ser um Web site legítimo, 
mas, na verdade é um site montado por um atacante para obter essa informação. 
Pharming originou-se do termo phishing, que se refere ao uso de engenharia social para obter credenciais de acesso, 
como nomes de usuários e senhas. 
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Deste modo, não se encontram elementos que inviabilizem a questão. 
 
Fonte:  

• KIM, D.; SOLOMON, M. G. – Fundamentos de Segurança de Sistemas de Informação. – 1ª ed. – Rio de Janeiro: 
LTC, 2014. – Pág.: 271. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme consta no edital, Segurança da Internet é um dos conteúdos apresentados. 
As três propriedades da segurança da informação são: Disponibilidade, Integridade e Confidencialidade. 
Desta forma, o conteúdo da questão está dentro do que foi apresentado no edital, e desta forma a questão não 
apresenta indicativo para ser anulada. 
 
Fonte:  

• KIM, D.; SOLOMON, M. G. – Fundamentos de Segurança de Sistemas de Informação. – 1ª ed. – Rio de Janeiro: 
LTC, 2014. – Pág.: 259. 
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 
De fato, há um erro no gabarito divulgado preliminarmente, a resposta correta é a letra B, comando “du”. 
O comando “du” mostra o espaço ocupado por arquivos e subdiretórios do diretório atual. 
Deste modo, a banca altera o gabarito, para a letra B. 
 
Fonte:  

• DA SILVA, G. M. - Guia FOCA GNU/Linux – INICIANTE – pág. – 63. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Maximiano destaca que os valores formam a base dos códigos de ética. Os valores que orientam o comportamento 
ético, e que permitem classificar os comportamentos dentro de qualquer escala de desenvolvimento moral, foram e 
continuam sendo propostos por filósofos e diversos tipos de líderes: Confúncio, Buda, Moisés, Jesus Cristo, Sócrates, 
Platão e Aristóteles, entre muitos outros. Essas pessoas manifestam opiniões a respeito de como a sociedade deveria 
ser, e o fazem de maneira a influenciar as convicções alheias. Religiões, ideologias, crenças e doutrinas políticas e 
econômicas nasceram dessa forma. Outras normas de conduta ética nascem dos usos e costumes, do processo social de 
julgar comportamentos e considerá-los certos ou errados, e de distinguir o vício da virtude pelos sentimentos de 
reprovação ou aprovação que inspiram. 
Muitas pessoas, desde a antiguidade, têm participado da construção de sistemas de valores. 
 
Fonte: 

• MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru – Introdução à Administração – 6ª edição – 2004 – Edtora Atlas – SP – Pág. 
400. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sobre os princípios da Redação Oficial, não é recomendável “a utilização de linguagem excêntrica”. Na Redação Oficial 
deve-se ter clareza, precisão e sobriedade de linguagem. 
 
Fonte:  

• Medeiros, João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação criativa. 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2001; p. 
250. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado é enfático ao questionar sobre as principais atividades de rotinas administrativas desempenhadas pelos 
agentes administrativos. A única opção de resposta que não atende ao questionamento abordado é “preparar e assinar 
demonstrativos financeiros e contábeis”, pois tal atribuição não é considerada rotina administrativa, mas, sim, atividade 
legalmente reservada ao contador ou técnico contábil. 
 
Fonte:  

• Formação Inicial e Continuada: Auxiliar Administrativo. Instituto Federal do Paraná, versão 2012. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão integra o conteúdo programático: Documentação empresarial: tipos de correspondências, documentos e 
processos administrativos. 
O autor destaca que sejam celebrados por autoridade competente e não qualquer servidor, como destacado na 
alternativa. 
 
Fonte: 

• LIMA, A. Oliveira – Redação Oficial – 2ª Edição - São Paulo – Editora Campus – Pág: 85. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O autor Lacombe afirma que a capacitação técnico-profissional, é destinada a melhorar o desempenho de profissionais 
nas funções que já exercem, ou a capacitá-los para funções em geral, de maior dificuldade.  
 
Fonte: 

• LACOMBE, Francisco e HEILBORN, Gilberto – Administração – Princípios e Tendências – 2ª Edição – São Paulo – 
Editora Saraiva – 2008 – Págs: 271 a 273 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O autor Schellenberg afirma que para serem considerados arquivos, os documentos devem ter sido criados e 
acumulados na consecução de algum objetivo. Os arquivistas salientam o fato de que os arquivos são “oficialmente 
recebidos ou produzidos”, sendo que a produção dos mesmos tem origem no curso de um ato administrativo. Portanto, 
a alternativa incorreta é a que aborda que é o lugar onde são guardados documentos exclusivamente de uso não-
corrente. 
 
Fonte: 

• SCHELLENBERG T. R. – Arquivos Modernos – Princípios e Técnicas – 3ª Edição – Editora FGV - Rio de Janeiro – 
2004 – Págs: 35 e 37 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Manual de Redação da Presidência da República (2018, p. 145-147)) dispõe que: 

Decretos são atos administrativos de competência exclusiva do Chefe do Executivo, destinados a prover as 
situações gerais ou individuais, abstratamente previstas, de modo [...] Decretos singulares ou de efeitos 
concretos Os decretos podem conter regras singulares ou concretas (por exemplo, decretos referentes à 
questão de pessoal, de abertura de crédito, de desapropriação, de cessão de uso de imóvel, de indulto, de 
perda de nacionalidade, etc.). Os decretos singulares costumavam não ser numerados. [...] Os decretos 
regulamentares são atos normativos subordinados ou secundários. [...] Com a edição da Emenda 
Constitucional no 32, de 2001, introduziu-se no ordenamento pátrio ato normativo conhecido 
doutrinariamente como decreto autônomo, decreto que decorre diretamente da Constituição, possuindo 
efeitos análogos ao de uma lei ordinária. Tal espécie normativa, contudo, limita-se às hipóteses de 
organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa 
nem criação ou extinção de órgãos públicos, e de extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. 
[...] Portaria é o instrumento pelo qual Ministros ou outras autoridades expedem instruções sobre a 
organização e o funcionamento de serviço, sobre questões de pessoal e outros atos de sua competência. 
[...]. 

Nesse sentido, verifica-se que o Decreto se constitui em um instrumento oficial de comunicação mais abrangente que a 
Portaria, mas a nomeação pode ser feita por qualquer um deles. 
Entretanto, o enunciado da questão apresenta: “Observe o modelo a seguir”, após a qual é apresentada a imagem de 
um ato normativo; sequencialmente o comando orienta a “o modelo apresentado refere-se ao ato normativo 
denominado”; o que denota a avaliação acerca da competência para reconhecimento do tipo de ato normativo, 
conforme sua estrutura. 
Não há na questão qualquer referência às finalidades da Portaria, bem como sobre seu conceito ou comparabilidade 
com o Decreto, e tão somente a identificação do ato normativo através do modelo apresentado. 
Portanto, diante do exposto, a questão e o gabarito devem ser mantidos. 
 
Fonte: 

• BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Manual de Redação da Presidência da República. 3 ed. Brasília, 
2018. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Manual de Redação da Presidência da República (2018, p. 46-48) dispõe no item 6.4 sobre o correio eletrônico (e-mail) 
como: 

• gênero textual: pode ser considerado um documento oficial, assim como o ofício;  

• endereço eletrônico: utilizado pelos servidores públicos, o e-mail deve ser oficial, utilizando-se a extensão 
“.gov.br”, por exemplo; 

• sistema de transmissão de mensagens eletrônicas, por seu baixo custo e celeridade, transformou-se na principal 
forma de envio e recebimento de documentos na administração pública.  

De acordo com a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, a aceitação do e-mail como documento original está subordinada à 
existência de certificação digital que ateste a identidade do remetente, segundo os parâmetros de integridade, 
autenticidade e validade jurídica da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, o que implica no fato de 
que exceto diante de lei específica, não é dado ao ente público impor a aceitação de documento eletrônico que não 
atenda os parâmetros da ICP-Brasil.  
As alternativas da questão são abaixo analisadas: 

• A comunicação por correio eletrônico não apresenta flexibilidade e é necessário seguir rigorosamente sua 
padronização definida – afirmativa FALSA, conforme Manual de Redação da Presidência da República (2018, p. 
46) que aponta ser “um dos atrativos de comunicação por correio eletrônico é sua flexibilidade. Assim, não 
interessa definir padronização da mensagem comunicada”.  

• A mensagem que encaminha algum arquivo anexo deve trazer informações mínimas sobre o conteúdo do 
mesmo – afirmativa VERDADEIRA, conforme item 6.4.4 do Manual de Redação da Presidência da República 
(2018, p. 47), ao tratar dos anexos nos e-mails, atentando para o fato de que “a mensagem que encaminha 
algum arquivo deve trazer informações mínimas sobre o conteúdo do anexo”.  

• O ente público pode impor a aceitação de documento eletrônico que não atenda os parâmetros da 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil – afirmativa FALSA, de acordo com o Manual de Redação 
da Presidência da República (2018, p. 47) ao dispor que “salvo lei específica, não é dado ao ente público impor a 
aceitação de documento eletrônico que não atenda os parâmetros da ICP-Brasil”. 

A aceitação do e-mail como documento original está subordinada à existência de certificação digital que ateste a 
identidade do remetente, segundo os parâmetros de integridade, autenticidade e validade jurídica da Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, o que implica no fato de que exceto diante de lei específica, não é dado ao ente 
público impor a aceitação de documento eletrônico que não atenda os parâmetros da ICP-Brasil.  

• Para que o e-mail possa ser ter valor documental é necessária certificação digital que ateste a identidade do 
remetente, segundo os parâmetros da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil – afirmativa 
VERDADEIRA, conforme termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, “para que o e-mail tenha valor 
documental, isto é, para que possa ser aceito como documento original, é necessário existir certificação digital 
que ateste a identidade do remetente, segundo os parâmetros de integridade, autenticidade e validade jurídica 
da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (BRASIL, 2018, p. 46). 

A sequência correta é então F – V – F – V, não tendo sido verificada duplicidade de respostas e possibilidade de outra 
alternativa ser correta. 
No que tange ao conteúdo programático, o Edital de Concurso Público nº. 001/ 2020 aponta para o cargo de Agente 
Administrativo, no item Conhecimentos Específicos os seguintes tópicos: 1. Redação de expedientes. 2. Noções de 
relações humanas. 3. Comunicação no ambiente de trabalho. 4. Procedimentos administrativos. 5. Noções de 
administração financeira, de recursos humanos e de material. 6. Introdução à Administração. 7. Formas de atendimento 
ao público. 8. Ética na prestação de serviços Ética no serviço público. 9. Ética e trabalho. 10. Documentação empresarial: 
tipos de correspondências, documentos e processos administrativos. 11. Técnicas de arquivo: arquivo e sua 
documentação (classificação). 12. Processos de Departamento Pessoal: admissionais, demissionais, programação de 
férias, licenças, treinamentos e exames médicos. 13. Ética Profissional. 
Assim, estando o conteúdo abordado abrangido pelos itens 1. Redação de expedientes e 10. Documentação 
empresarial: tipos de correspondências, documentos e processos administrativos, não se observou ausência do mesmo. 
Portanto, diante do exposto, a questão e o gabarito devem ser mantidos. 
 
Fonte: 
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• BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Manual de Redação da Presidência da República. 3 ed. Brasília, 
2018. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Manual de Redação da Presidência da República (2018, p. 16-18) dispõe que: 

A redação oficial deve caracterizar-se por: clareza e precisão; objetividade; concisão; coesão e coerência; 
impessoalidade; formalidade e padronização; e uso da norma padrão da língua portuguesa [...] O atributo 
da precisão complementa a clareza e caracteriza-se por: a) articulação da linguagem comum ou técnica 
para a perfeita compreensão da ideia veiculada no texto; b) manifestação do pensamento ou da ideia com 
as mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com propósito meramente estilístico; e c) escolha de 
expressão ou palavra que não confira duplo sentido ao texto [...] A concisão é antes uma qualidade do que 
uma característica do texto oficial. Conciso é o texto que consegue transmitir o máximo de informações 
com o mínimo de palavras. Não se deve de forma alguma entendê-la como economia de pensamento, isto 
é, não se deve eliminar passagens substanciais do texto com o único objetivo de reduzi-lo em tamanho. 
Trata-se, exclusivamente, de excluir palavras inúteis, redundâncias e passagens que nada acrescentem ao 
que já foi dito. Detalhes irrelevantes são dispensáveis: o texto deve evitar caracterizações e comentários 
supérfluos, adjetivos e advérbios inúteis, subordinação excessiva. 

De acordo com MARTINS e ZILBERKNOP (2013), Concisão - o texto conciso é aquele que transmite o máximo de 
informações com o mínimo de palavras, ele resulta de um trabalho de reflexão (o que escrever?) e de elaboração (como 
escrever?), concentrando-se na essência da mensagem, empregue frases curtas, evite acúmulo de ideias em um só 
parágrafo, exercite a recomposição do texto; Precisão – o texto preciso é aquele que expressa exatamente o que se 
busca dizer, evitando-se expressões coloquiais ou palavras genéricas que diluem o significado. 
Dessa forma, verifica-se que a precisão e a concisão constituem-se em atributos dos textos oficiais, referindo-se à 
primeira a um atributo complementar à clareza e à segunda a apresentação de forma resumida mas que contenha toda 
a mensagem. 
Assim, como pode-se inferir, os dois atributos não são sinônimos e não representam a mesma condição que um texto 
oficial deve conter, antes disso, constituem-se em características que devem ser apresentados, concomitantemente, nas 
redações oficiais. 
Portanto, diante do exposto, a questão e o gabarito devem ser mantidos. 
 
Fontes: 

• BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Manual de Redação da Presidência da República. 3 ed. Brasília, 
2018. 

• MARTINS, D.; ZILBERKNOP, L. S. Português Instrumental. 29 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A exigência do mercado é que ele seja cada vez mais generalista e menos especialista em sua profissão, com 
conhecimentos bem diversificados.  
O processo de globalização apresenta um cenário diversificado de trabalho, com relações complexas mesmo no 
exercício de uma mesma profissão, exigindo que os profissionais tenham cada vez mais perfil generalista e que de forma 
sistêmica entendam panoramicamente outras áreas relacionadas à sua, bem como tenham conhecimento de sua área 
como um todo, não se restringindo apenas à uma especialização, caracterizada pela visão em profundidade apenas. 
A exigência de tal perfil é uma consequência positiva para os trabalhadores, uma vez que permite a expansão de seus 
conhecimentos e conduz à possibilidade de visão geral em sua profissão.  
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Tal conclusão não advém de nenhuma legislação ou norma formal, tendo em vista que as teorias da globalização tratam-
se de resultados advindos de pesquisas, reflexões e estudos e construção de conhecimento embasados em estudos 
científicos. 
Quanto à exigência de acerto e perfeição, que é crescente, tal consequência para o trabalhador é negativa, tendo em 
vista que é buscar ou cobrar algo que é exatamente contrária à natureza humana. Tal situação não se refere a situações 
nas quais o trabalhador pode aprender errando, mas sim de obter e apresentar resultados perfeitos e sempre com 
acertos em nível máximo. Este tipo de exigência é um dos exemplos de cobrança excessiva que desgasta o trabalhador. 
Portanto, diante do exposto, a questão e o gabarito devem ser mantidos. 
 
Fontes: 

• CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas. 3 ed. São Paulo: Elsevier, 2009. 

• COSTA, C. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 2016. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

40 49 41 36 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Kurt Lewin (1973 citado por Chiavenato, 2009), a dinâmica de grupo é o estudo das forças que agem no 
seio dos grupos, suas origens, consequências e condições modificadoras do comportamento do grupo. Sua importância 
para organização é a de que, considerando os grupos responsáveis pelo atingimento dos objetivos organizacionais, a 
variação no comportamento do grupo é de conhecimento vital para o administrador.  
Para Chiavenato (2009,2013), grupos formais são os que tiveram a sua criação a partir da necessidade racional da 
organização de possuir uma determinada quantidade de pessoas para desempenhar tarefas formais específicas, 
condição que levam a relacionamentos profissionais e organização com regras claramente delimitadas para o seu 
funcionamento e são dotados de estabilidade, permanência e estrutura definidas. Já os grupos informais estão voltados 
para o inter-relacionamento pessoal, interessando aos membros que os indivíduos apreciem-se mutuamente em 
condições informais, constituem-se em padrões de relações não encontradas no organograma da organização, nos quais 
há amizades e antagonismos, indivíduos que se identificam com outros, grupos que se afastam de outros e uma grande 
variedade de relações no trabalho e fora dele, que constituem a chamada organização informal.  
A comunicação formal é um estilo comunicativo utilizado em contextos institucionais, constitui-se em um método no 
qual o vocabulário e estrutura devem ser culto e asséptico. Os fluxos de informações que ocorrem entre os diferentes 
escalões dentro da hierarquia de uma organização, é um exemplo de comunicação formal (MARTINS; ZILBERKNOP, 
2013). 
Nesse sentido, considerando o conceito apresentado na questão, a única alternativa que demonstra corretamente o 
conceito é Organização Informal, letra “D”. 
Portanto, diante do exposto, a questão e o gabarito devem ser mantidos. 
 
Fontes: 

• CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas. 3 ed. São Paulo: Elsevier, 2009. 

• CHIAVENATO, I. Teoria geral da administração: abordagens prescritivas e normativas da administração. 7 ed., 
São Paulo: Manole, 2013. 

• MARTINS, D.; ZILBERKNOP, L. S. Português Instrumental. 29 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão apresenta: “O processo de comunicação envolve quatro componentes básicos; assinale-os”. 
Em cada uma das alternativas são apresentados quatro elementos, sendo a alternativa correta “Emissor; receptor; 
canal; e, feedback”. 
Portanto, diante do exposto, a questão e o gabarito devem ser mantidos. 
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Fonte: 

• BUENO, W. C. Comunicação empresarial: alinhando teoria e prática. São Paulo: Manole, 2014. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme Dubrin (2011), as mensagens nas organizações podem ser: descente é aquela que parte do superior da 
empresa para os subordinados (relatórios administrativos, manuais de políticas e procedimentos, jornais internos da 
empresa, cartas e circulares, relatórios escritos sobre desempenho, manuais de empregados, etc.); ascendente ocorre 
para cima, do subordinado para o superior (memorandos escritos, relatórios, reuniões grupais planejadas, conversas 
informais com o superior); horizontal ou lateral, que trata do envio de informações entre funcionários do mesmo nível 
organizacional; e, diagonal que refere-se a transmissão de mensagem de níveis organizacionais mais altos ou mais baixos 
em diferentes departamentos. 
A comunicação descendente ocorre dos níveis mais altos da empresa para os níveis mais baixos, quando as informações 
e as mensagens fluem para baixo através da cadeia formal de comando ou estrutura hierárquica de uma organização. A 
comunicação ascendente ocorre dos níveis mais baixos da empresa e vai aos níveis mais altos. Já a comunicação lateral é 
aquela que ocorre entre os membros de um mesmo grupo, ou funcionários do mesmo nível, podendo gerar disfunções 
quando os membros atropelam ou ultrapassam aos seus superiores hierárquicos para fazer com que as suas solicitações 
sejam realizadas, entendendo que por ser àquela entre pessoas de um mesmo grupo não deve considerar também nos 
níveis hierárquicos. (ROBBINS et al, 2010; CAHEN, 2005). 
Portanto, diante do exposto, a questão e o gabarito devem ser mantidos. 
 
Fontes: 

• CAHEN, Roger. Comunicação Empresarial. 10 ed.Rio de Janeiro: ed. Best Seller, 2005. 

• DUBRIN, Andrew J. Princípios da Administração. 4 ed. Rio de Janeiro: LTC, 201 

• ROBBINS, S. P.; JUDGE, T. A.; SOBRAL, F. Comportamento organizacional: teria e prática no contexto brasileiro. 
14 ed. São Paulo: Pearson Universidade, 2010. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Margem de Contribuição constitui-se em um indicador financeira que demonstra a capacidade da empresa de cobrir 
seus custos e despesas fixas, a partir de um valor de receita excluindo-se os custos e despesas variáveis (BRUNI; FAMÁ, 
2019). 
Ela pode ser calculada levando-se em conta o valor total das vendas (margem de contribuição total) ou o valor de venda 
de um único produto (margem de contribuição unitária) (ASSAF NETO, 2014; GITMAN, 2017). 
A Margem de contribuição total é o valor de todas as receitas somadas e excluídos os custos e despesas fixos, calculada 
pela seguinte fórmula: MC = Receita – (CV + DV), onde Receita = (Preço de venda x quantidade vendida); CV = Custo 
variável; DV = Despesa variável; já a Margem de contribuição unitária, corresponde ao quanto cada produto ou serviço 
contribui para o pagamento de todos os gastos fixos da empresa, calculada pela seguinte fórmula: MCunit = PV – (CV + 
DV), onde PV = Preço de venda unitário; CV = Custo variável unitário; DV = Despesa variável unitária. 
Com os dados da questão: 
MCunit = PVu – (Cv – DV) = 12 – 5 – 3 = 4 

Utilizando-se o total produzido e vendido: 
MC = Receita – (CV – CV) = (12 x 1.000) – (5 x 1.000) – (3 x 1.000) = 4.000 
MCunit = 4.000/1.000 unidades = 4 
Ressalta-se que a questão em voga constitui-se parte do conteúdo de Noções de administração financeira, cuja 
matemática é uma ferramenta de aplicação, mas a natureza do conhecimento é distinta. 
Portanto, diante do exposto, a questão e o gabarito devem ser mantidos. 
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Fontes: 

• ASSAF NETO, A. Finanças corporativas e valor. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

• BRUNI, A. L.; FAMÁ, R. Gestão de custos e formação de preços. (Série Finanças na Prática) 7. ed. São Paulo: 
Atlas, 2019. 

• GITMAN, L. J. Princípios de administração financeira. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2017. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão versa sobre Ponto de Equilíbrio, em quantidade e valores, tendo sido fornecidas as informações para sua 
resolução. 
O conteúdo “Ponto de Equilíbrio” constitui-se parte dos conhecimentos avaliados em Noções de Administração 
Financeira, considerando que tal item é tratado em diferentes áreas de gestão e contabilidade, dentre elas 
Contabilidade de Custos e Gestão de Custos. 
Ressalta-se que a questão em voga constitui-se parte do conteúdo de Noções de administração financeira, cuja 
matemática é uma ferramenta de aplicação, mas a natureza do conhecimento é distinta. 
Portanto, diante do exposto, a questão e o gabarito devem ser mantidos. 
 
Fonte: 

• ASSAF NETO, A. Finanças corporativas e valor. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

48 44 38 39 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Ciclo Operacional corresponde ao intervalo de tempo compreendido desde a aquisição da mercadoria ou materiais 
para produção até o recebimento das vendas. 
Seu cálculo é determinado pelo intervalo de estocagem acrescido daquele em que ocorre a venda e a mesma é recebida: 
CO = PME + PMR, onde, CO = Ciclo Operacional; PME = Prazo Médio de Estocagem (ou Idade Média de Estoques – IME); 
PMR = Prazo Médio de Recebimento (ou Prazo Médio de Recebimento de Vendas – PMRV). 
Com os dados da questão: 
CO = PME + PMR = 45 + 30 = 75 dias. 
Ressalta-se que a questão em voga constitui-se parte do conteúdo de Noções de administração financeira, cuja 
matemática é uma ferramenta de aplicação, mas a natureza do conhecimento é distinta. 
Portanto, diante do exposto, a questão e o gabarito devem ser mantidos. 
 
Fonte: 

• ASSAF NETO, A. Finanças corporativas e valor. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Ponto de Pedido corresponde ao momento em que a empresa deve fazer o pedido de novos produtos para evitar uma 
ruptura de estoque. Em outras palavras, é a definição de uma data para fazer a reposição do estoque de produtos.  
Seu cálculo é efetuado pela fórmula: PP = ES + (CM x TR), onde, PP = Ponto de Pedido; ES = Estoque de Segurança; CM = 
Consumo Médio; TR = Tempo de Retorno. 
Com os dados da questão: 

• Estoque de segurança = 100 unidades (unidades necessárias para o consumo de 30 dias); 
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• Tempo de Retorno do fornecedor = 2 (considerando o consumo diário, que foi base para o cálculo do ES); 

• Consumo médio = 50 unid./quinzena 

• PP = 100 + (50 x 2) = 200 unid. 
Portanto, diante do exposto, a questão e o gabarito devem ser mantidos. 
 
Fonte: 

• GONÇALVES, P. S. Administração de materiais. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2020. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As regras de conduta são importantes para “ajudar o servidor a desenvolver sua própria orientação interna, dando-lhe 
segurança e estímulo para a sua atuação profissional; e, para ajudá-lo a alcançar o domínio dos modos de realizar ou 
construir algo. Esse domínio implica a familiaridade com as regras ou procedimentos que indicam o que e como fazer” 
(ENAP, 2016). 
Existem dois tipos de regras de conduta: regras constitutivas, que orientam as pessoas; regras imperativas, que limitam 
a atuação ou seja, “regras imperativas dizem o que não pode ser feito e o que deve ser feito e regras constitutivas dizem 
como fazer o que pode e deve ser feito” (ENAP, 2016). 
Nesse sentido, o enunciado apresenta que o código de conduta auxilia no desenvolvimento da “orientação interna” do 
servidor, considerando que o mesmo é formado de regras imperativas e constitutivas, e tendo as últimas a função de 
orientar e direcionar. 
Quanto à objetividade, a questão apresenta: “III - A objetividade representa uma abordagem distanciada do trabalho a 
ser feito, visando evitar que emoções ou sentimentos interfiram no desempenho”, o que não aponta a exclusão de 
sentimentos e emoções que possam ajudar o desempenho, mas em conformidade com o disposto pelo ENAP (2016), o 
trecho “visando evitar” já implica na razoabilidade da distância, mas sem o recurso linguístico de reforça-lo. 
Conforme ENAP (2016) e Bortoleto e Muller (2016), o serviço público envolve relacionamentos humanos que podem se 
chocar com nossos gostos e preferências pessoais, entretanto no exercício da profissão é necessário ser imparcial, ou 
seja, não permitir que gostos e preferências pessoais interfiram no que deve ser feito. 
Portanto, diante do exposto, a questão e o gabarito devem ser mantidos. 
 
Fonte: 

• BORTOLETO, L.; MULLER, P. Noções de ética no serviço público: para concursos. 3 ed. São Paulo: Juspodvim, 
2018.Fundação Escola Nacional de Administração Pública – ENAP. Módulo 3 – A conduta no serviço público. In: 
Ética no serviço público. Conteudistas: Cícero Romão (2005) e Agnaldo Cuoco Portugal (2009). Brasília, DF, 2016. 

 
 
 
Cargo: Fiscal Urbanístico 
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 
De fato, há um erro no gabarito divulgado preliminarmente, a resposta correta é a letra B, comando “du”. 
O comando “du” mostra o espaço ocupado por arquivos e subdiretórios do diretório atual. 
Deste modo, a banca altera o gabarito, para a letra B. 
 
Fonte:  

• DA SILVA, G. M. - Guia FOCA GNU/Linux – INICIANTE – pág. – 63. 
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Cargo: Agente de Combate a Endemias 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Levando em consideração o sentido textual, a única palavra que poderá substituir a expressão “desolado”, sem 
alteração semântica, é “aborrecido”; “inconsolável”; “triste”. Os demais vocábulos são contrários e incoerentes ao 
concatenamento de ideias empregadas no trecho. 
 
Fonte:  

• HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de S. Dicionário HOUAISS da Língua Portuguesa (com a nova ortografia). Rio 
de Janeiro: Objetiva, 2009. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com as ideias evidenciadas ao longo do texto, é possível depreender que “o homem do apartamento 1003 
assegura que irá adotar, depois das 22 horas, conduta de manso lago azul”. As demais afirmações são contrárias e 
incoerentes às ideias dispostas no texto. 
 
Fonte:  

• O próprio texto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As conjunções adversativas exprimem “oposição”; “contraste”; “compensação de pensamentos”; são elas: mas, porém, 
contudo, entretanto, no entanto, todavia. As demais opções de respostas são inadequadas ao questionamento 
abordado. 
 
Fonte:  

• CEREJA, William R. e MAGALHÃES, Thereza C. Texto e Interação. São Paulo: Atual, 2000. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após a preposição “até” é facultativo o uso da preposição “a”; portanto, caso haja substantivo feminino à frente, a 
ocorrência de crase também será facultativa. Nas demais afirmativas a crase é obrigatória, a saber:  
-Diante do pronome relativo “que” ou da preposição “de”, quando for fusão da preposição “a” com o pronome 
demonstrativo “a”, “as”, ocorre crase. Estes pronomes são sinônimos de “aquela”, “aquelas”. Assim, em “A voz do 
zelador é idêntica à de um primo meu” (é idêntica àquela de meu primo), a crase é obrigatória.  
-Haverá crase sempre que o termo anterior exigir a preposição “a” e o próximo termo admitir o artigo “a” ou “as”. Dessa 
forma, é obrigatória a crase em “Não me referi à música vinda do apartamento 1003”. 
-Diante dos pronomes relativos “a qual”; “as quais”, quando o verbo da oração subordinada adjetiva exigir a preposição 
“a”, ocorre crase. Então, o emprego da crase é obrigatório em “A cena à qual assisti no apartamento 9003 foi 
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revoltante”.  
 

Fonte:  

• CEREJA, William R. e MAGALHÃES, Thereza C. Texto e Interação. São Paulo: Atual, 2000. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los (direta ou indiretamente), retomá-los 
ou se referir a eles. Alguns exemplos de tipos de pronome são: pessoais retos (nós: alternativa D) ou oblíquos (lhe: 
alternativa B), possessivos, demonstrativos (esses: alternativa C), interrogativos, relativos e indefinidos. Onde 
(advérbio): indica o lugar em que algo ou alguém está e deve ser utilizado para expressar ideia de lugar, de 
permanência. A questão se encontra em conformidade com as normas editalícias, pois foi elaborada de acordo com o 
conteúdo programático: classes de palavras. 
 
Fonte:  

• CEREJA, William R. e MAGALHÃES, Thereza C. Texto e Interação. São Paulo: Atual, 2000. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso levanta uma possível incorreção no enunciado da questão, de modo que não há alternativa correta. 
Entretanto, apresenta-se a seguinte solução que ilustra que não há incorreção na alternativa dada como gabarito 
preliminar: 
Os valores pagos pelos amigos, segundo o enunciado são: 
André: R$ 490,00 (1/3 de 1470) 
Bruno: R$ 620,00 (260 a mais que Carlos) 
Carlos: R$ 360,00 
A soma dos três valores dá 1470. Logo, está tudo dentro das informações do enunciado. 
Com essas informações, verifica-se a correção do gabarito preliminar, que evidencia que: Bruno pagou R$ 130,00 a mais 
que André. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pelas regras da lógica proposicional, o valor de uma proposição pode ser Verdadeiro ou Falso, independentemente de 
seu aspecto do mundo real. Quanto a isso, o enunciado é claro ao afirmar que P1 e P2 são Verdadeiras e P3 é falsa. Assim, 
por se tratarem de proposições compostas, tem-se que (as proposições vermelhas são falsas e azuis são verdadeiras). 
P1: Se a casa está organizada e as crianças estão dormindo, então o descanso é merecido. (Verdadeiro) 
[P -> Q é verdadeiro se o antecedente é Falso] 
 
P2: Se o descanso é merecido, então estou de férias. (Verdadeiro)  
[P -> Q é verdadeiro se o antecedente é Falso] 
 
P3: A casa está organizada ou estou de férias. (Falsa) 
[Proposição simples, então seu valor lógico já é dado de imediato] 
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Quanto à proposição simples: “as crianças estão dormindo” não é possível (nem necessário) saber seu valor lógico para 
responder à questão, pois o enunciado pede uma conclusão, isto é, o que se pode afirmar com base nas proposições 
dadas. 
Com isso, evidencia-se que a letra D possui valor lógico verdadeiro, pois: 
“O descanso não é merecido ou as crianças estão de férias.” possui valor lógico VERDADEIRO, uma vez que, na 
proposição disjuntiva, basta que uma das proposições simples seja Verdadeira. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pelos dados fornecidos no enunciado, tem-se que o pedreiro construiu: 
1º dia: 26/4 = 6,5 m² 
2º dia: 6,5*1,5 = 9,75 m² 
3º dia: 26 – 6,5 – 9,75 = 9,75 m² 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE 

17 16 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A negação de “Todo” é “pelo menos um não”. 
Assim, para negar uma proposição do tipo: “Todos os homens são ricos”. Basta que haja um homem que não é rico para 
que a afirmação seja negada. 
Portanto, a negação de: “Todos os candidatos do concurso realizaram a prova” é que pelo menos um candidato não 
tenha feito, isto é: “Algum candidato do concurso não realizou a prova.” 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A sequência apresentada possui o padrão de acordo com a letra abaixo do número, sendo:  
Aumenta 4 (+4) para cada letra λ e Diminui 5 (-5) para cada letra µ. 
Dessa forma, tem-se 6 + 5 λ = 6 + 20 = 26 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O usuário do Linux pode executar tarefas tanto por meio da interface de janelas, quanto via linha de comando (console). 
Segundo o autor Luciano Antônio Siqueira na obra Curso Linux Essentials, E-book disponível em 
https://books.google.com.br, acessado em 10/06/2022, p. 46, "as distribuições Linux tem procurado oferecer uma 
experiência familiar ao usuário habituado à interface de janelas, mas sempre mantendo a tradição da operação via linha 
de comando”. 
 
Fonte:  

• Luciano Antônio Siqueira. Curso Linux Essentials. Ebook disponível em https://books.google.com.br, acessado 
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em 10/06/2022, p. 46. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmação de que os três elementos básicos do hardware são Unidade central de processamento, memória principal e 
unidades de entrada e saída está certa. As demais alternativas possuem componentes que não são considerados 
elementos básicos do hardware. Segundo o autor Fernando de Castro Velloso na obra Informática: conceitos básicos, 10 
ed, Rio de Janeiro, Elsevier, 2014, "o hardware é constituído por elementos básicos, ditos unidades funcionais básicas: 
unidade central de processamento, memória principal e unidades de entrada e saída (E/S)". 
 
Fonte:  

• Fernando de Castro Velloso. Informática: conceitos básicos. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão comtempla o conteúdo programático, a saber: “1 Processo saúde-doença. 2 Vigilância em saúde, prevenção 
de doenças e promoção de saúde Sistema Único de Saúde (Lei 8080/90). 3 Saneamento básico e saúde. 4 Práticas de 
campo: reconhecimento de problemas de saúde e fatores de risco. 5 Doença e meio ambiente: agentes patológicos e 
ciclos vitais - endemias e doenças reemergentes. 6 Trabalho e saúde - prevenção de doenças associadas ao trabalho. 7 
Cuidados e medidas de controle do calazar. 8 Dengue. 9 Esquistossomose e Doença de Chagas. 10. Ética Profissional”. 
Considera-se, ainda, que a questão está embasada nas atribuições do referido cargo, a saber: “Atribuições: Realizar a 
pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice e descobrimento de focos e em armadilhas e pontos 
estratégicos do Município; realizar a eliminação de criadouros tendo como método de primeira escolha o controle 
mecânico (remoção, destruição, vedação, etc.); - executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao 
controle mecânico, aplicando larvicidas autorizados conforme orientação técnica; orientar a população com relação aos 
meios de evitar a proliferação dos vetores; utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual indicados para 
cada situação; repassar ao supervisor da área os problemas de maior grau de complexidade não solucionados; - manter 
atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos da sua zona; deixar seu itinerário diário de trabalho no posto de 
abastecimento (PA); encaminhar aos serviços de saúde todos os casos suspeitos; exercitar relações interpessoais 
mobilizada no trabalho de orientação junto à comunidade, no que se refere à saúde e prevenção de doenças; vigilância 
epidemiológica, coleta de lâminas, tratamento, acompanhamento de tratamento e L.V.C. lâmina de verificação de cura; - 
utilizar equipamento de proteção individual e coletiva; zelar pela conservação e guarda das máquinas e equipamentos 
que lhe forem confiados; executar outras atribuições afins”.  
 
Fontes:  

• ROUQUAYROL, Maria Zélia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia & Saúde. 6 ed. Rio de Janeiro. MEDSI, 
2003. 

• SAÚDE, Ministério da. Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória 
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
Em relação à dengue, é correto afirmar que: somente a picada do mosquito fêmea transmite a doença; pode ser 
transmitida através da relação sexual; e, a procriação do mosquito acontece em focos de água parada. Ressalta-se que a 
dengue é, sim, transmitida sexualmente. O segundo caso foi registrado em Madri; o caso notificado na Europa é o 
primeiro que ocorreu em uma área sem a presença de Aedes aegypti; o primeiro registro foi na Coreia do Sul. O hospital 
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Ramón y Cajal, em Madri, diagnosticou um homem jovem que não havia viajado para zonas de risco como o primeiro 
caso de dengue por transmissão sexual registrado na Europa. Este foi o primeiro caso de transmissão sexual autóctone, 
adquirida no local, na Espanha e na Europa - só há um caso similar na Coreia do Sul -, e o primeiro entre um casal do 
mesmo sexo. Dessa forma, o gabarito deverá ser alterado para a opção de resposta D: V, V, V. 
 
Fonte:   

• https://noticias.r7.com/saude/dengue-e-transmitida-sexualmente-segundo-caso-e-registrado-em-madri-
08112019 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado é enfático ao questionar sobre as ações de saneamento ambiental, que são: abastecimento de água; 
serviço de limpeza urbana; controle ambiental de vetores; e, coleta e tratamento de esgotos. 
 
Fonte: 

• https://blog.brkambiental.com.br/saneamento-ambiental-no-
brasil/#:~:text=As%20a%C3%A7%C3%B5es%20do%20saneamento%20b%C3%A1sico,e%20destina%C3%A7%C3%
A3o%20de%20res%C3%ADduos%20s%C3%B3lidos 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
No corpo do caramujo, cada larva se transforma em milhares de larvas menores (cercárias). As cercárias abandonam 
depois o caramujo, procurando novamente a água. Estas larvas (cercárias) entram no corpo das pessoas pela pele, 
quando elas tomam banho, lavam roupa ou simplesmente entrar na água. Dentro do corpo das pessoas as larvas são 
levadas pelo sangue e vão atacar o fígado e os intestinos. A esquistossomose é uma verminose muito relacionada à falta 
de saneamento básico. Normas básicas de higiene e saneamento ambiental são essenciais. Trata-se de uma doença 
causada pelo Schistosoma mansoni, parasita que tem no homem seu hospedeiro definitivo, mas que necessita de 
caramujos de água doce como hospedeiros intermediários para desenvolver seu ciclo evolutivo. A transmissão desse 
parasita se dá pela liberação de seus ovos através das fezes do homem infectado. Em contato com a água, os ovos 
eclodem e libertam larvas que morrem se não encontrarem os caramujos para se alojar. Se os encontram, porém, dão 
continuidade ao ciclo e liberam novas larvas que infectam as águas e posteriormente os homens penetrando em sua 
pele ou mucosas. A cercária é a forma do parasita que infecta o ser humano, quando em contato com água. 
 
Fontes:  

• Rey L. Bases da Parasitologia Médica. Editora Gen. 2012. 

• https://saude.campinas.sp.gov.br/doencas/esquistossomose/esquistossomose_inf_gerais.htm#:~:text=No%20c
orpo%20do%20caramujo%2C%20cada,ou%20simplesmente%20entrar%20na%20%C3%A1gua 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A transmissão acontece pelas fezes do barbeiro depositadas sobre a pele da pessoa, enquanto o inseto suga o sangue. A 
picada provoca coceira, facilitando a entrada do tripanossomo no organismo, o que também pode ocorrer pela mucosa 
dos olhos, do nariz e da boca ou por feridas e cortes recentes na pele. Outros mecanismos de transmissão são a 
transfusão de sangue de doador portador da doença, a transmissão vertical via placenta (mãe para filho), a ingestão de 
carne contaminada ou acidentalmente em laboratórios. Nos últimos 20 anos, inúmeros grupos vêm testando em 
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diferentes protocolos e modelos experimentais o uso de proteínas recombinantes, vacinas de DNA ou vacinas tendo 
como vetores vírus recombinantes, expressando epítopos ou genes da família TS com o objetivo de obter resposta 
imune protetora contra a infecção pelo T. cruzi (Garg e Tarleton, 2002; De Alencar et al., 2009; Boscardin et al., 2003; 
Vasconcelos et al., 2004; Machado et al., 2006). A proteína de superfície de amastigota (ASP)-2, importante para o 
estabelecimento da infecção crônica (Boscardin et al., 2003; Vasconcelos et al., 2004), e a TS, uma enzima das formas 
tripomastigotas que catalisa a transferência do ácido siálico de glicoproteínas do hospedeiro para moléculas receptoras 
na membrana do parasito (Schenkman et al 1994), pertencem à mesma família de genes e foram descritas como 
proteínas imunodominantes (Low et al., 1998; Myahira et al., 2005; Araujo et al., 2005). A administração profilática de 
preparações vacinais contendo ASP2 e TS suscitou resposta imune humoral e celular, além de reduzir a parasitemia e 
aumentar a sobrevivência dos camundongos vacinados e desafiados com a cepa Y – DTU II do T. cruzi (Machado et al., 
2006; Haolla et al., 2009, de Alencar et al., 2009; Barbosa et al., 2013). A vacinação com DNA de plasmídeos contendo 
genes que codificam as proteínas cruzipaína (Schnapp et al., 2002) e o antígeno de superfície de tripomastigotas-1 (a 
TSA-1) (Wizel et al., 1998) resultou em indução de imunidade parcial, sem levar à imunidade capaz de impedir a 
infecção. Outra estratégia usada foi o protocolo heterólogo usando DNA plasmidial no prime (indução) e o adenovírus 
humano não replicativo tipo 5 recombinante (rAd5) carreando sequências de ASP2 no boost (reforço). Esta proposta 
vacinal estimulou resposta imune protetora, associada a aumento na frequência de células T CD8+ de memória 
específicas para T. cruzi (Rigato et al., 2011). De modo importante, a administração profilática de preparações vacinais 
contendo ASP2 e TS suscitou resposta imune humoral e celular, além de reduzir a parasitemia e aumentar a 
sobrevivência dos camundongos vacinados, com redução no percentual de animais com alterações elétricas em fase 
crônica de infecção (Machado et al., 2006; Haolla et al., 2009, de Alencar et al., 2009; Barbosa et al., 2013). Além da 
clássica proposta para uso imunoprofilático, propusemos o uso de vacina como uma estratégia terapêutica com o 
objetivo de estimular a imunidade protetora e prevenir a progressão da forma cardíaca da CD. Dessa forma, ainda não 
há vacina contra a doença. 
 
Fontes:  

• https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/doenca-de-chagas-sintomas-transmissao-e-prevencao  

• https://www.rededorsaoluiz.com.br/doencas/doenca-de-chagas  

• http://chagas.fiocruz.br/doenca/vacinas/ 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Desde que foi “descoberto”, o Brasil enfrentou várias epidemias, como as de varíola, gripe espanhola, poliomielite, 
meningite, sendo estas as mais devastadoras. As doenças endêmicas preocupam a saúde pública há mais de um século; 
no entanto, graças ao avanço das investigações científicas e da medicina, muitas dessas endemias puderam ser 
controladas. Dentre as principais endemias que desafiam a saúde pública brasileira hoje são: malária; leishmaniose; 
esquistossomose; febre amarela; dengue; tracoma; doença de Chagas; hanseníase, tuberculose; cólera; e, gripe A. 
 
Fontes: 

• https://www.novaconcursos.com.br/arquivos-digitais/apostilas/17499/24831/nv-028mr-20-belem-pa-agente-
saude.pdf  

• https://outraspalavras.net/outrasmidias/epidemias-brasileiras-e-a-pratica-de-dizimar-os-povos/ 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As competências estão descritas na seção II, Lei nº 8.080/1990, em seus Arts. 16, 17, 18. As competências da direção 
municipal estão descritas no artigo 18:  À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: planejar, organizar, 
controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde; participar do 
planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em 
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articulação com sua direção estadual; participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e 
aos ambientes de trabalho; executar serviços: de vigilância epidemiológica; vigilância sanitária; de alimentação e 
nutrição; de saneamento básico; e, de saúde do trabalhador. 
 
Fonte:  

• Lei nº 8.080/1990. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Quando se indaga sobre a diferença entre epidemia e endemia, ocorre-nos, imediatamente, a ideia de que a epidemia 
se caracteriza pela incidência, em curto período de tempo, de grande número de casos de uma doença, ao passo que a 
endemia se traduz pelo aparecimento de menor número de casos ao longo do tempo. A distinção entre epidemia e 
endemia não pode ser feita, entretanto, com base apenas na maior ou menor incidência de determinada enfermidade 
em uma população. Se o elevado número de casos novos e sua rápida difusão constituem a principal característica da 
epidemia, para a definição de endemia já não basta o critério quantitativo. Assim sendo, a epidemia se caracteriza por 
“incidência, em curto período de tempo, de grande número de casos de uma doença”. 
 
Fonte:  

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Projeto de 
Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem. Cadernos do aluno: fundamentos de enfermagem 
- 2. ed. rev., 1. Fiocruz, 2003. Pág. 34. 

 
 
 
Cargo: Analista Municipal – Biologia 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A alternativa “D) IV, II, III e I.” foi indicada como correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “Relacione 
adequadamente a nomenclatura e a definição de alguns itens que se enquadram no padrão da Redação Oficial.” tal 
alternativa indica a correta relação entre os termos apresentados. Os textos produzidos no âmbito da Redação Oficial 
são divididos em duas categorias: correspondências: ofício, memorando, requerimento, carta, fax, mensagem 
eletrônica, telegrama, etc. e os documentos: ata, certidão, portaria, relatório, instrução normativa, decreto e outros. 
Questão em análise: 
Relacione adequadamente a nomenclatura e a definição de alguns itens que se enquadram no padrão da Redação 
Oficial. 
I. Ofício. 
II. Carta. 
III. Memorando. 
IV. Requerimento. 
( ) Processo formal de solicitar algo que pareça legal ao requerente. 
( ) Documento semioficial que serve, dentre outros, para fazer uma solicitação. 
( ) Comunicação interna utilizada para situações simples e frequentes da atividade administrativa em geral. 
( ) Correspondência oficial de caráter externo, com fins de informação diversos sobre assuntos oficiais da competência 
de quem a envia. 
A sequência está correta em 
A) I, II, III e IV. 
B) II, IV, III e I. 
C) IV, I, II e III. 
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D) IV, II, III e I. 
 

“Até a segunda edição deste Manual, havia três tipos de expedientes que se diferenciavam antes pela finalidade 
do que pela forma: o ofício, o aviso e o memorando. Com o objetivo de uniformizá-los, deve-se adotar nomenclatura e 
diagramação únicas, que sigam o que chamamos de padrão ofício.  

A distinção básica anterior entre os três era: 
a) aviso: era expedido exclusivamente por Ministros de Estado, para autoridades de mesma  hierarquia; 
b) ofício: era expedido para e pelas demais autoridades; e 
c) memorando: era expedido entre unidades administrativas de um mesmo órgão. 
Atenção: Nesta nova edição ficou abolida aquela distinção e passou-se a utilizar o termo ofício nas três hipóteses. 
A seguir, será apresentada a estrutura do padrão ofício, de acordo com a ordem com que cada elemento aparece no 
documento oficial.” 
 
Fontes:  

• MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - 3a edição, revista, atualizada e 
ampliada<http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-
republica/manual-de-redacao.pdf> 

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para compartilhar uma apresentação, por e-mail, exiba a guia Compartilhar do modo de exibição Backstage, e clique em 
e-mail, no Microsoft PowerPoint 2013. 
O modo Backstage está presente nos aplicativos do Microsoft Office 2013, e também possuem funções e ações a serem 
executadas, como o compartilhamento, por exemplo. 
O erro ortográfico, falha na digitação, não inviabiliza a questão. 
Desta forma, a questão encontra-se em concordância com o solicitado. 
 
Fonte:  

• COX, Joyce; LAMBERT, Joan. – Microsoft PowerPoint 2013 passo a passo [recurso eletrônico] – Dados 
eletrônicos. – Porto Alegre: Bookman, 2014. – Pág.: 326. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a literatura: “há duas maneiras diferentes de representar o conhecimento das relações de parentesco 
em classificações filogenéticas, por subordinação e por sequenciação. No método de subordinação, grupos de níveis 
hierárquicos subordinados diferentes têm sempre categorias taxonômicas de nível menor que aquela do grupo mais 
abrangente. Nesse método, todos os grupos monofiléticos do cladograma têm um nome próprio e estão representados 
na classificação. Além disso, táxons-irmão sempre têm a mesma categoria taxonômica. No método de sequenciação, 
diversamente, alguns grupos monofiléticos que incluem táxons terminais sucessivos em uma filogenia permanecern sem 
denominação e ramos laterais sucessivos são associados à mesma categoria taxonômíca. Ou seja, em um ramo de um 
cladograma com uma série de eventos, quando há ramos menores ("ramos laterais") em níveis sucessivos, cada um dos 
sucessivos ramos laterais recebe a mesma categoria taxonôrnica”. Portanto, gabarito correto letra A. 
 
Fonte: 

• Amorim, Dalton de Souza. Fundamentos de Sistemática Filogenética I Dalton de Souza Amorim. -- Ribeirão Preto: 
Holos; 2002. 
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
O PSI não atua primeiro nas reações luminosas; em certos casos, os elétrons fotoexcitados podem tomar um caminho 
alternativo chamado de fluxo cíclico de elétrons, que utiliza o fotossistema I, e não o fotossistema II. Portanto, a letra D 
está correta quando afirma que a clorofila a do centro de reação do fotossistema I (PSI) é conhecida como P700.  
 
Fonte: 

• CAMPBELL, Neil. et al. Biologia. 10. ed., Porto Alegre: Artmed, 2015. 
 
 
 
Cargo: Analista Municipal - Contabilidade 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) Um dos valores fundamentais para os dinamarqueses, a empatia, não ocupa a mesma posição de 
destaque para uma relevante parte da humanidade.” foi indicada como correta, de acordo com o trecho destacado a 
seguir: “Creio que você concorda comigo, no que tange à sensação de que está faltando empatia em boa parte do 
planeta e que”. A alternativa “A) A sociedade vive diariamente situações que evidenciam a necessidade de que valores 
como empatia, felicidade e afeição sejam comemorados.” não pode ser considerada correta de acordo com o trecho 
“Todos os dias somos alvo ou temos conhecimento de atrocidades cometidas contra pessoas,” 
 
Fontes:  

• O próprio texto. 

• PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) “[...] as pessoas estejam a uma distância máxima de 52 km do mar.” (1o§)” foi indicada como correta, 
pois, a forma verbal destacada é a única dentre as opções apresentadas que difere quanto ao tempo e modo verbal 
empregado, sendo visto como Subjuntivo Presente: que eu esteja; que tu estejas; que ele esteja; que nós estejamos; 
que vós estejais; que eles estejam.  Em todas as demais alternativas: A) “O site Family Life Goals comenta que nesse 
país, [...]” (1o§); B) “[...] os serviços de saúde e de educação são gratuitos.” (1o§); C) “Sua geografia permite que, de 
qualquer ponto da Dinamarca, [...]” (1o§) as formas verbais destacadas são apresentadas no presente do modo 
indicativo.  
 
Fonte:  

• AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.   
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Apresentar argumento sólido que contribua para a defesa de um ponto de vista.” foi considerada 
correta, como pode-se verificar no primeiro parágrafo transcrito a seguir: 

“Considerado em 2019 o segundo país mais feliz de todos (o primeiro lugar ficou com a Finlândia), a Dinamarca 
ocupou esse posto em 2013 e 2016, liderando o Índice Mundial de Felicidade, segundo a Organização das Nações 
Unidas. O site Family Life Goals comenta que nesse país, os serviços de saúde e de educação são gratuitos. Sua 
geografia permite que, de qualquer ponto da Dinamarca, as pessoas estejam a uma distância máxima de 52 km do mar. 
Que privilégio! Além disso, são valores fundamentais para os dinamarqueses, a empatia e a afeição, o que torna o país 
próspero e seus habitantes compassivos. A empatia faz parte do currículo padrão, ensinando às crianças dinamarquesas 
o significado de entender e compartilhar seus sentimentos, bem como capacitando-as a identificar e trabalhar estados 
emocionais.” 
O argumento de autoridade é aquele que se baseia na citação de uma fonte confiável, como um especialista no assunto 
que está sendo debatido. Em um debate sobre educação, por exemplo, Paulo Freire, como educador e pedagogo 
reconhecido internacionalmente, poderia ser citado como meio de fundamentar uma ideia apresentada na fala. A 
citação da fonte pode ser feita tanto de forma direta – quando há a transcrição da citação, utilizando, em geral, as aspas 
– quanto de forma indireta, quando se reescreve aquilo que foi dito pela autoridade escolhida. A alternativa “A) Expor 
seu conhecimento sobre o assunto tratado.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da 
questão, “Pode-se afirmar que, no primeiro parágrafo do texto, a autora apresenta informações provenientes de fontes 
por ela citadas com a finalidade de:” a alternativa deveria indicar a finalidade, ou seja, o objetivo da citação da fonte da 
informação apresentada o que não relação com a simples exposição do conhecimento, mas com a justificativa 
apresentada anteriormente. A alternativa “B) Demonstrar seu reconhecimento por tais instituições.” não pode ser 
considerada correta, tendo em vista a justificativa anterior.   
 
Fontes:  

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

• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) Oposição.” foi indicada como correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “Em “Mais que 
mera impressão, a certeza de que insensatez é a regra complica sobremaneira um tempo já difícil de encarar.” (3o§), 
pode-se afirmar que entre as expressões destacadas “mera impressão” e “a certeza” há uma ideia de:” pode-se notar tal 
produção de sentido. A expressão “mera impressão” denota apenas uma suposição, algo duvidoso, isento de certeza; o 
que torna tal expressão produtora de ideia que se opõe à ideia posterior de certeza. A alternativa “B) Confiança.” não 
pode ser considerada correta, de acordo com o exposto anteriormente. A alternativa “D) Probabilidade.” não pode ser 
considerada correta de acordo com o exposto anteriormente.  
 
Fontes:  

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) “Além disso, são valores fundamentais para os dinamarqueses, a empatia e a afeição, [...]”” foi indicada 
como correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “Como recurso linguístico para a construção dos enunciados, 
a autora faz uso da linguagem conotativa que aponta para determinadas figuras de linguagem. Dentre os trechos 
relacionados, todos podem ser apontados como exemplo que comprova a informação anterior, EXCETO:” a alternativa 
indicada como correta deveria ser aquela que não utilizasse a linguagem conotativa. Quando a linguagem está no 
sentido conotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido figurado, ou seja, aquele cujas palavras, 
expressões ou enunciados ganham um novo significado em situações e contextos particulares de uso. O sentido 
conotativo modifica o sentido denotativo (literal) das palavras e expressões, ressignificando-as. De maneira geral, é 
possível encontrarmos o uso da linguagem conotativa nos gêneros discursivos textuais primários, ou seja, nos diálogos 
informais do cotidiano. Entretanto, são nos textos secundários, ou seja, aqueles mais elaborados, como os literários e 
publicitários, que a linguagem conotativa aparece com maior expressividade. A utilização da linguagem conotativa nos 
gêneros discursivos literários e publicitários ocorre para que se possa atribuir mais expressividade às palavras, 
enunciados e expressões, causando diferentes efeitos de sentido nos leitores/ouvintes. A alternativa “C) “Todos os dias 
somos alvo ou temos conhecimento de atrocidades cometidas contra pessoas, [...]”” não atende ao enunciado, já que 
aqui ocorre o uso da linguagem conotativa e que a palavra “alvo” tem como significado denotativo : objeto, geralmente 
em forma de disco, de madeira ou papelão, que serve de objetivo em competições, treino ou instrução de tiro. Qualquer 
ponto que se procura acertar com tiro. 
Sentido figurado (conotativo): Objetivo a que se dirige algum intento; fim, meta: ter a celebridade como alvo. 
Sentido figurado (conotativo): Objetivo, motivo, assunto: ser alvo de críticas. 
[Anatomia] Branco do olho; esclerótica. 
Etimologia (origem da palavra alvo). Do latim album.i, "brancura". 
 
Fontes:  

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A alternativa “D) IV, II, III e I.” foi indicada como correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “Relacione 
adequadamente a nomenclatura e a definição de alguns itens que se enquadram no padrão da Redação Oficial.” tal 
alternativa indica a correta relação entre os termos apresentados. Os textos produzidos no âmbito da Redação Oficial 
são divididos em duas categorias: correspondências: ofício, memorando, requerimento, carta, fax, mensagem 
eletrônica, telegrama, etc. e os documentos: ata, certidão, portaria, relatório, instrução normativa, decreto e outros. 
Questão em análise: 
Relacione adequadamente a nomenclatura e a definição de alguns itens que se enquadram no padrão da Redação 
Oficial. 
I. Ofício. 
II. Carta. 
III. Memorando. 
IV. Requerimento. 
( ) Processo formal de solicitar algo que pareça legal ao requerente. 
( ) Documento semioficial que serve, dentre outros, para fazer uma solicitação. 
( ) Comunicação interna utilizada para situações simples e frequentes da atividade administrativa em geral. 
( ) Correspondência oficial de caráter externo, com fins de informação diversos sobre assuntos oficiais da competência 
de quem a envia. 
A sequência está correta em 
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A) I, II, III e IV. 
B) II, IV, III e I. 
C) IV, I, II e III. 
D) IV, II, III e I. 
 

“Até a segunda edição deste Manual, havia três tipos de expedientes que se diferenciavam antes pela finalidade 
do que pela forma: o ofício, o aviso e o memorando. Com o objetivo de uniformizá-los, deve-se adotar nomenclatura e 
diagramação únicas, que sigam o que chamamos de padrão ofício.  

A distinção básica anterior entre os três era: 
a) aviso: era expedido exclusivamente por Ministros de Estado, para autoridades de mesma  hierarquia; 
b) ofício: era expedido para e pelas demais autoridades; e 
c) memorando: era expedido entre unidades administrativas de um mesmo órgão. 
Atenção: Nesta nova edição ficou abolida aquela distinção e passou-se a utilizar o termo ofício nas três hipóteses. 
A seguir, será apresentada a estrutura do padrão ofício, de acordo com a ordem com que cada elemento aparece no 
documento oficial.” 
 
Fontes:  

• MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - 3a edição, revista, atualizada e 
ampliada<http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-
republica/manual-de-redacao.pdf> 

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Apesar de pertencerem à mesma categoria gramatical, os vocábulos destacados diferem-se quanto às 
circunstâncias por eles indicadas.” foi indicada como correta, pois, de acordo com o enunciado da questão: 
“Considerando as especificidades que as categorias gramaticais apresentam, assinale a afirmativa correta acerca dos 
termos destacados em “O que importa é que eu quero te ver bem... Bem longe de mim!”” Dentre os advérbios de 
intensidade estão: Assaz, bastante, bem, demais, mais, menos, muito, pouco, quanto, quão, quase, tanto, tão, etc. 
Dentre os advérbios de modo estão: Assim, bem, debalde, depressa, devagar, mal, melhor, pior; e quase todos 
terminados em -mente: fielmente, levemente, etc. É possível verificar que “bem” nas frases em análise trata-se de um 
advérbio, porém, indicando circunstâncias diferentes: modo e intensidade, respectivamente.  
 
Fontes:  

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

• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. 

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O objetivo da questão era que o candidato realizasse a negação da proposição e, a partir dessa habilidade, obtivesse 
alguma conclusão evidenciada nas alternativas. Com isso, verifica-se que a proposição do enunciado e sua respectiva 
negação é: 
P: Sou estudioso e tomo banho todos os dias. 
~P: Não ou estudioso ou algum dia não tomo banho. 
Assim, dessa proposição obtida (~P), verifica-se que o gabarito preliminar está correto. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pelas informações do enunciado, conclui-se que a diferença entre as quantidades de votos foi de 27,5%, que representa 
44 votos. 
Assim, o total de votos é: 160 e o Candidato A recebeu: 160*0,325 = 52 votos. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Desse modo, apresenta-se a proposta de solução a seguir: 
Tem-se a seguinte tabela que relaciona o funcionário, o valor recebido e a quantidade que carregou: 
 

Funcionário Recebeu Carregou 

Antônio 125 0,5x 

Brito 80  0,32x 

Cléber 35 d+5 

Diones 10 d 

 
Como os valores são proporcionais ao carregamento, pode-se escrever: 

2
1035

5
==

+
d

dd
 e c = 7, o que permite inferir que x = 50. 

 
Logo, a tabela fica: 
 

Funcionário Recebeu Carregou 

Antônio 125 25 

Brito 80  16 

Cléber 35 7 

Diones 10 2 

 
Com isso, tem-se que Brito carregou 9 caixas a mais que Cléber. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado é claro ao dizer que, no momento em que Joãozinho começou a assistir, o canal possui 300 vídeos e que, 
após 10 dias, ele atinge a marca de 40% dos vídeos assistidos. Entretanto, nas alegações recursais, foi desconsiderado o 
fato de que o influenciador dono do canal posta rigorosamente 4 vídeos por dia. Desse modo, após 4 dias, Joãozinho 
terá assistido a 40% dos 340 vídeos (e não 300, pois o influenciador continuará a postar vídeos rigorosamente conforme 
enunciado), isto é 136 vídeos. Assim, a equação pode ser escrita como: 
Número de vídeos assistidos [136 + x] = 30% dos vídeos existentes no canal [0,3*(340+4x)] 
136 + x = 0,3 (340 + 4x) -> x = 170. 
Cabe ressaltar que não há a alternativa com 180 dias, anulando completamente a possibilidade de dúvida quanto à 
contagem ou não dos 10 dias iniciais. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No Word 2013, para reduzir em 1 (um) ponto o tamanho da fonte o atalho a ser utilizado é: CTRL + [. 
Desta forma, a questão encontra-se em concordância com o solicitado. 
 
Fonte:  

• LAMBERT, Joan. – Microsoft Word 2013 passo a passo – Porto Alegre: Bookman, 2014. – Pág.: 508. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para compartilhar uma apresentação, por e-mail, exiba a guia Compartilhar do modo de exibição Backstage, e clique em 
e-mail, no Microsoft PowerPoint 2013. 
O modo Backstage está presente nos aplicativos do Microsoft Office 2013, e também possuem funções e ações a serem 
executadas, como o compartilhamento, por exemplo. 
O erro ortográfico, falha na digitação, não inviabiliza a questão. 
Desta forma, a questão encontra-se em concordância com o solicitado. 
 
Fonte:  

• COX, Joyce; LAMBERT, Joan. – Microsoft PowerPoint 2013 passo a passo [recurso eletrônico] – Dados 
eletrônicos. – Porto Alegre: Bookman, 2014. – Pág.: 326. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A tecla SHIFT só funciona quando pressionada simultaneamente com outra tecla, e serve para fazer letras maiúsculas e 
acessar a segunda função de uma tecla. 
A questão não apresenta elementos para anulação. 
 
Fonte:  

• DA SILVA, M. G. – Informática – Terminologia: Microsoft Windows 7, Segurança, Microsoft Office Word 2010, 
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Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010, Microsoft Office Access 2010. 2ª ed. São Paulo: 
Érica, 2011. – Pág.: 117. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Vírus de computador seguem quatro fases de execução, que são: dormente, propagação, ativação e ação. Propagação é 
a fase que fala, que é quando ele está agindo. Diferente de infecção, que significa a ação dele, localmente, e propagação 
é a replicação do vírus. 
Dormente: Durante esta fase, o vírus apenas existe – o vírus está parado e evitando detecção. 
Propagação: Durante esta fase, o vírus está se replicando, infectando novos arquivos em novos sistemas. 
Ativação: Nesta fase, alguma condição lógica faz o vírus passar do estado dormente ou da fase de propagação para 
realizar a ação pretendida. 
Ação: Nesta fase, o vírus realiza a ação maliciosa para a qual ele foi concebido, chamada de carga. 
 
Fonte:  

• GOODRICH, Michael T.; TAMASSIA, Roberto. – Introdução à segurança de computadores [recurso eletrônico] – 
Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Bookman, 2013. – Pág.: 178. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao adquirir a mercadoria no valor de R$ 5.000,00, a mesma é debitada na conta estoque ou mercadoria (conforme plano 
de contas) no ativo circulante. Em contrapartida, a empresa se endividou com os fornecedores no mesmo valor.   
Na aquisição: 
D – Mercadoria em estoque = R$ 5.000,00 (CONTA PATRIMONIAL) 
C – Fornecedores = R$ 5.000,00 
Porém, a empresa pagou parte desta dívida (40%) ganhando um desconto de 15%: 40% de 5.000,00 é igual a 2.000,00 e 
com o desconto de 15%, o valor pago foi de R$ 1.700,00. O valor do desconto é uma conta de resultado. O lançamento 
ficará da seguinte forma: 
Mercadoria em estoque 
A Caixa                                                                R$ 1.700,00 
A Fornecedor                                                        R$ 3.000,00 
A descontos obtidos                                              R$   300,00 
A mercadoria em estoque e o caixa são contas patrimoniais que constam no Ativo Circulante, os descontos obtidos 
representam uma conta de resultado como mencionado anteriormente. Portanto, haverá um crescimento no ativo de 
R$ 5.000,00 (elevação do estoque) e uma redução de R$ 1.700,00 (saída do caixa), provocando um crescimento no ativo 
de R$ 3.300,00 (5.000 – 1.700). O valor da mercadoria não será alterado no ativo, o estoque pode ser financiado (caixa 
ou fornecedores). O valor do estoque, seguindo os princípios contábeis, será do valor de aquisição de R$ 5.000,00. 
Portanto, o ativo se elevará no valor de R$ 3.300 conforme gabarito. 
 
Fonte:  

• VICECONTI, Paulo; NEVES, Silvério das. Contabilidade básica. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pp 55 e 87 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os autores Crepaldi apontam as principais características marcantes dos dois tipos de auditoria (externa e interna): 

• O auditor externo é independente, contratado para determinada tarefa de auditoria, enquanto o auditor interno 
é empregado da empresa, sem independência. 

• As tarefas do auditor externo são delimitadas no contrato, enquanto as tarefas do auditor interno são tão 
abrangentes quanto forem as operações da empresa. 

• A auditoria externa é eventual, enquanto a auditoria interna é periódica. 

• O processo utilizado em ambas é o analítico e as técnicas assemelham-se. 

• A finalidade da auditoria externa é opinar sobre as demonstrações contábeis e da auditoria interna é promover 
melhorias nos controles operacionais. 

• O auditor interno dirige seus trabalhos para assegurar que o sistema contábil e de controle interno funcionem 
eficientemente, a fim de que os dados contábeis fornecidos à gerência apresentem os fatos com exatidão. Os 
trabalhos do auditor externo, entretanto, são determinados por seu dever de fazer com que as demonstrações 
contábeis a serem apresentadas a terceiros, como por exemplo a acionistas, investidores, fornecedores, à 
fiscalização, reflitam com propriedade a situação contábil de uma empresa em certa data, e os resultados das 
operações do período examinado. 

Portanto, analisando as alternativas: 
I. O auditor externo é independente, contratado para determinada tarefa de auditoria, enquanto o auditor interno 

é empregado da empresa, sem independência. (ALTERNATIVA CORRETA) 
II. As tarefas do auditor externo são ilimitadas e com contrato, enquanto as tarefas do auditor interno são tão 

abrangentes quanto forem as operações do auditor externo; (ALTERNATIVA INCORRETA) 
III. A auditoria externa é eventual, enquanto a auditoria interna é periódica. (ALTERNATIVA CORRETA) 
IV. A auditoria externa opina sobre as demonstrações contábeis e o auditor interno opina e promove melhorias nas 

demonstrações contábeis. (ALTERNATIVA INCORRETA) 
V. A auditoria externa dirige seus trabalhos para assegurar que o sistema contábil e de controle funcionem e os 

trabalhos da auditoria interna são determinados por seu dever de fazer com que as demonstrações 
contábeis sejam apresentadas por terceiros. (ALTERNATIVA INCORRETA) 

O auditor interno normalmente é empregado da empresa, ou seja, possui um vínculo com a empresa que audita e, 
portanto, de acordo com as normas contábeis a sua independência diante da justiça fica prejudicada devido a 
dependência financeira. Ao contrário do auditor externo que não possui vínculo empregatício com a empresa, somente 
com a comissão de valores mobiliários. A alternativa correta é a letra A conforme gabarito. 
 
Fonte:  

• CREPALDI, Silvio Aparecido; CREPALDI, Guilherme Simões. Auditoria Contábil: Teoria e Prática. 11 ed. São Paulo: 
Atlas, 2019, pp.40-41. 

 
 

BRANCA 

40 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional , na 
parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários, no item 4.2.4.5 Elemento de Despesa Orçamentária, classifica as 
despesas orçamentárias com a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária 
de excepcional interesse público, de acordo com a legislação específica de cada ente da Federação, inclusive obrigações 
patronais e outras despesas  variáveis, quando for o caso, em Contratação por Tempo Determinado.   
 
Fonte:  

• Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8. edição, Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da 
Fazenda., pág. 85. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O suprimento de fundos é um adiantamento financeiro que faz para o servidor público, logo é uma despesa 
orçamentária com todas as suas etapas orçamentárias: empenho, liquidação e pagamento. O adiantamento financeiro 
ocasiona um direito a receber do servidor, registrado no ativo do órgão público, até que ele preste conta do valor 
recebido. Para o servidor receber um adiantamento financeiro ele deverá estar com a prestação de contas anterior em 
dia. Logo, todas as afirmativas estão corretas de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e com 
a Lei 4.320/64. O argumento exposto no recurso é inconsistente, ou seja, não discorre sobre o enunciado e comando da 
questão, sem sustentação do argumento, logo, o recurso foi prejudicado e o gabarito da questão será mantido, como 
opção A. 
 
Fonte:  

• Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8. edição, Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da 
Fazenda., pág. 134. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão pergunta que tipo de crédito adicional atenderá a inclusão de um novo elemento de despesa, 
equipamentos e material permanente, necessário ao projeto de construção de nova escola, ou seja, não existe esse 
elemento de despesa no orçamento. O elemento de despesa que existe no projeto de construção da escola é obras e 
instalações, conforme enunciado da questão. Contudo, não é sobre este elemento de despesa que o comando da 
questão se refere. O tipo de crédito adicional necessário para inclusão de elemento de despesa novo no orçamento é o 
crédito adicional especial, conforme art 41, da Lei 4.320/64. Logo, o recurso é improcedente e deve manter o gabarito 
da questão, como a alternativa A. 
 
Fonte:  

• Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8. edição, Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da 
Fazenda., item 4.3 Créditos Orçamentários Iniciais e Adicionais, pág 99. 

 
 
 
Cargo: Analista Municipal - Geografia 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A alternativa “D) IV, II, III e I.” foi indicada como correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “Relacione 
adequadamente a nomenclatura e a definição de alguns itens que se enquadram no padrão da Redação Oficial.” tal 
alternativa indica a correta relação entre os termos apresentados. Os textos produzidos no âmbito da Redação Oficial 
são divididos em duas categorias: correspondências: ofício, memorando, requerimento, carta, fax, mensagem 
eletrônica, telegrama, etc. e os documentos: ata, certidão, portaria, relatório, instrução normativa, decreto e outros. 
Questão em análise: 
Relacione adequadamente a nomenclatura e a definição de alguns itens que se enquadram no padrão da Redação 
Oficial. 
I. Ofício. 
II. Carta. 
III. Memorando. 
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IV. Requerimento. 
( ) Processo formal de solicitar algo que pareça legal ao requerente. 
( ) Documento semioficial que serve, dentre outros, para fazer uma solicitação. 
( ) Comunicação interna utilizada para situações simples e frequentes da atividade administrativa em geral. 
( ) Correspondência oficial de caráter externo, com fins de informação diversos sobre assuntos oficiais da competência 
de quem a envia. 
A sequência está correta em 
A) I, II, III e IV. 
B) II, IV, III e I. 
C) IV, I, II e III. 
D) IV, II, III e I. 
 

“Até a segunda edição deste Manual, havia três tipos de expedientes que se diferenciavam antes pela finalidade 
do que pela forma: o ofício, o aviso e o memorando. Com o objetivo de uniformizá-los, deve-se adotar nomenclatura e 
diagramação únicas, que sigam o que chamamos de padrão ofício.  

A distinção básica anterior entre os três era: 
a) aviso: era expedido exclusivamente por Ministros de Estado, para autoridades de mesma  hierarquia; 
b) ofício: era expedido para e pelas demais autoridades; e 
c) memorando: era expedido entre unidades administrativas de um mesmo órgão. 
Atenção: Nesta nova edição ficou abolida aquela distinção e passou-se a utilizar o termo ofício nas três hipóteses. 
A seguir, será apresentada a estrutura do padrão ofício, de acordo com a ordem com que cada elemento aparece no 
documento oficial.” 
 
Fontes:  

• MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - 3a edição, revista, atualizada e 
ampliada<http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-
republica/manual-de-redacao.pdf> 

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para compartilhar uma apresentação, por e-mail, exiba a guia Compartilhar do modo de exibição Backstage, e clique em 
e-mail, no Microsoft PowerPoint 2013. 
O modo Backstage está presente nos aplicativos do Microsoft Office 2013, e também possuem funções e ações a serem 
executadas, como o compartilhamento, por exemplo. 
Desta forma, a questão encontra-se em concordância com o solicitado. 
 
Fonte:  

• COX, Joyce; LAMBERT, Joan. – Microsoft PowerPoint 2013 passo a passo [recurso eletrônico] – Dados 
eletrônicos. – Porto Alegre: Bookman, 2014. – Pág.: 326. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
De acordo com a tabela, a classe latossolos vermelhos apresenta pouca erodibilidade 0,002/0,003/0,054/0,020/0,008 
(incorreta). De acordo com a tabela, Argissolo Vermelho Amarelo Eutrófico, apresenta maior erodibilidade 
0,054(correta). É irrelevante tais dados, pois não expressam a erodibilidade dos solos (incorreta), pois é relevante. A 
erodibilidade possui variedade conforme a natureza do solo e seu posicionamento na paisagem (correta). A questão 
deve ser anulada, pois tem duas respostas incorretas.  
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Fonte:  

• Amador Aguiar I. Universidade Federal de Uberlândia. Programa de Pós-Graduação em Geografia, 2014. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Brasil recebe as imagens dos satélites de sensoriamento remoto para todo o território brasileiro e boa parte da 
América do Sul através de uma antena de recepção localizada no centro geométrico da América do Sul em Cuiabá/MT. 
(correta).  
O Brasil recebe as imagens dos satélites Landsat-5 e -7, CBERS-1, SPOT e NOAA-AVHRR. Desde fevereiro de 2001, o Brasil 
está gravando também as imagens do satélite canadense RADARSAT. (Correta)  
Imagens do satélite IKONOS-II podem ser adquiridas do Brasil através do gravador de bordo e posterior transmissão dos 
dados para uma estação de recepção nos EUA. (Correta)  
O RADARSAT gera imagens na faixa das micro-ondas, na qual a radiação proveniente da superfície terrestre é detectada 
por meio de antenas, e não através de um sistema de lentes e detentores como é o caso dos demais satélites de 
sensoriamento remoto ótico. (Correta)  
Sendo assim, todas as afirmativas estão corretas.  
 
Fonte:  

• http://www3.inpe.br/unidades/cep/atividadescep/educasere/apostila.htm 
 
 

BRANCA 

37 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com as afirmativas apresentadas na presente questão, pode-se concluir que: as questões alimentares (fome e 
obesidade) implica em qualidade de vida e na expectativa de vida (correta), constitui um desafio; Migrações em massa 
(saída de populações de uma determinada área, desencadeia fenômeno de repulsão na área de saída e atração nas 
áreas de deslocamentos), correta, uma vez que há muitos brasileiros em outros países, em busca de sobrevivência; 
Racismo, machismo, homofobia e preconceitos, podem interferir nos processos migratórios (correta), pois é um desafio 
para a questão demográfica. Crescimento da população jovem (que vai requer um quantitativo maior em investimentos 
em educação), no entanto a população brasileira está passando por um processo de envelhecimento e não por um 
processo de crescimento da população jovem.   
 
Fonte:  

• https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/desafios-demograficos-seculo-xxi.htm 
 
 
 
Cargo: Analista Municipal - Agronomia 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A alternativa “D) IV, II, III e I.” foi indicada como correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “Relacione 
adequadamente a nomenclatura e a definição de alguns itens que se enquadram no padrão da Redação Oficial.” tal 
alternativa indica a correta relação entre os termos apresentados. Os textos produzidos no âmbito da Redação Oficial 
são divididos em duas categorias: correspondências: ofício, memorando, requerimento, carta, fax, mensagem 
eletrônica, telegrama, etc. e os documentos: ata, certidão, portaria, relatório, instrução normativa, decreto e outros. 
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Questão em análise: 
Relacione adequadamente a nomenclatura e a definição de alguns itens que se enquadram no padrão da Redação 
Oficial. 
I. Ofício. 
II. Carta. 
III. Memorando. 
IV. Requerimento. 
( ) Processo formal de solicitar algo que pareça legal ao requerente. 
( ) Documento semioficial que serve, dentre outros, para fazer uma solicitação. 
( ) Comunicação interna utilizada para situações simples e frequentes da atividade administrativa em geral. 
( ) Correspondência oficial de caráter externo, com fins de informação diversos sobre assuntos oficiais da competência 
de quem a envia. 
A sequência está correta em 
A) I, II, III e IV. 
B) II, IV, III e I. 
C) IV, I, II e III. 
D) IV, II, III e I. 
 

“Até a segunda edição deste Manual, havia três tipos de expedientes que se diferenciavam antes pela finalidade 
do que pela forma: o ofício, o aviso e o memorando. Com o objetivo de uniformizá-los, deve-se adotar nomenclatura e 
diagramação únicas, que sigam o que chamamos de padrão ofício.  

A distinção básica anterior entre os três era: 
a) aviso: era expedido exclusivamente por Ministros de Estado, para autoridades de mesma  hierarquia; 
b) ofício: era expedido para e pelas demais autoridades; e 
c) memorando: era expedido entre unidades administrativas de um mesmo órgão. 
Atenção: Nesta nova edição ficou abolida aquela distinção e passou-se a utilizar o termo ofício nas três hipóteses. 
A seguir, será apresentada a estrutura do padrão ofício, de acordo com a ordem com que cada elemento aparece no 
documento oficial.” 
 
Fontes:  

• MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - 3a edição, revista, atualizada e 
ampliada<http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-
republica/manual-de-redacao.pdf> 

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
 
 
 
Cargo: Analista Municipal – Ciência Atuarial 
 

BRANCA 

7 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A alternativa “D) IV, II, III e I.” foi indicada como correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “Relacione 
adequadamente a nomenclatura e a definição de alguns itens que se enquadram no padrão da Redação Oficial.” tal 
alternativa indica a correta relação entre os termos apresentados. Os textos produzidos no âmbito da Redação Oficial 
são divididos em duas categorias: correspondências: ofício, memorando, requerimento, carta, fax, mensagem 
eletrônica, telegrama, etc. e os documentos: ata, certidão, portaria, relatório, instrução normativa, decreto e outros. 
Questão em análise: 
Relacione adequadamente a nomenclatura e a definição de alguns itens que se enquadram no padrão da Redação 
Oficial. 
I. Ofício. 
II. Carta. 
III. Memorando. 
IV. Requerimento. 
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( ) Processo formal de solicitar algo que pareça legal ao requerente. 
( ) Documento semioficial que serve, dentre outros, para fazer uma solicitação. 
( ) Comunicação interna utilizada para situações simples e frequentes da atividade administrativa em geral. 
( ) Correspondência oficial de caráter externo, com fins de informação diversos sobre assuntos oficiais da competência 
de quem a envia. 
A sequência está correta em 
A) I, II, III e IV. 
B) II, IV, III e I. 
C) IV, I, II e III. 
D) IV, II, III e I. 
 

“Até a segunda edição deste Manual, havia três tipos de expedientes que se diferenciavam antes pela finalidade 
do que pela forma: o ofício, o aviso e o memorando. Com o objetivo de uniformizá-los, deve-se adotar nomenclatura e 
diagramação únicas, que sigam o que chamamos de padrão ofício.  

A distinção básica anterior entre os três era: 
a) aviso: era expedido exclusivamente por Ministros de Estado, para autoridades de mesma  hierarquia; 
b) ofício: era expedido para e pelas demais autoridades; e 
c) memorando: era expedido entre unidades administrativas de um mesmo órgão. 
Atenção: Nesta nova edição ficou abolida aquela distinção e passou-se a utilizar o termo ofício nas três hipóteses. 
A seguir, será apresentada a estrutura do padrão ofício, de acordo com a ordem com que cada elemento aparece no 
documento oficial.” 
 
Fontes:  

• MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - 3a edição, revista, atualizada e 
ampliada<http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-
republica/manual-de-redacao.pdf> 

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
 
 
 
Cargo: Assistente Social 
 

BRANCA VERDE 

3 1 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) “[...] as pessoas estejam a uma distância máxima de 52 km do mar.” (1o§)” foi indicada como correta, 
pois, a forma verbal destacada é a única dentre as opções apresentadas que difere quanto ao tempo e modo verbal 
empregado, sendo visto como Subjuntivo Presente: que eu esteja; que tu estejas; que ele esteja; que nós estejamos; 
que vós estejais; que eles estejam.  Em todas as demais alternativas: A) “O site Family Life Goals comenta que nesse 
país, [...]” (1o§); B) “[...] os serviços de saúde e de educação são gratuitos.” (1o§); C) “Sua geografia permite que, de 
qualquer ponto da Dinamarca, [...]” (1o§) as formas verbais destacadas são apresentadas no presente do modo 
indicativo.  
 
Fonte:  

• AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.   
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BRANCA VERDE 

5 4 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) Oposição.” foi indicada como correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “Em “Mais que 
mera impressão, a certeza de que insensatez é a regra complica sobremaneira um tempo já difícil de encarar.” (3o§), 
pode-se afirmar que entre as expressões destacadas “mera impressão” e “a certeza” há uma ideia de:” pode-se notar tal 
produção de sentido. A expressão “mera impressão” denota apenas uma suposição, algo duvidoso, isento de certeza; o 
que torna tal expressão produtora de ideia que se opõe à ideia posterior de certeza. A alternativa “B) Confiança.” não 
pode ser considerada correta, de acordo com o exposto anteriormente. A alternativa “D) Probabilidade.” não pode ser 
considerada correta de acordo com o exposto anteriormente.  
 
Fontes:  

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. 
 
 

BRANCA VERDE 

7 8 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A alternativa “D) IV, II, III e I.” foi indicada como correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “Relacione 
adequadamente a nomenclatura e a definição de alguns itens que se enquadram no padrão da Redação Oficial.” tal 
alternativa indica a correta relação entre os termos apresentados. Os textos produzidos no âmbito da Redação Oficial 
são divididos em duas categorias: correspondências: ofício, memorando, requerimento, carta, fax, mensagem 
eletrônica, telegrama, etc. e os documentos: ata, certidão, portaria, relatório, instrução normativa, decreto e outros. 
Questão em análise: 
Relacione adequadamente a nomenclatura e a definição de alguns itens que se enquadram no padrão da Redação 
Oficial. 
I. Ofício. 
II. Carta. 
III. Memorando. 
IV. Requerimento. 
( ) Processo formal de solicitar algo que pareça legal ao requerente. 
( ) Documento semioficial que serve, dentre outros, para fazer uma solicitação. 
( ) Comunicação interna utilizada para situações simples e frequentes da atividade administrativa em geral. 
( ) Correspondência oficial de caráter externo, com fins de informação diversos sobre assuntos oficiais da competência 
de quem a envia. 
A sequência está correta em 
A) I, II, III e IV. 
B) II, IV, III e I. 
C) IV, I, II e III. 
D) IV, II, III e I. 
 

“Até a segunda edição deste Manual, havia três tipos de expedientes que se diferenciavam antes pela finalidade 
do que pela forma: o ofício, o aviso e o memorando. Com o objetivo de uniformizá-los, deve-se adotar nomenclatura e 
diagramação únicas, que sigam o que chamamos de padrão ofício.  

A distinção básica anterior entre os três era: 
a) aviso: era expedido exclusivamente por Ministros de Estado, para autoridades de mesma hierarquia; 
b) ofício: era expedido para e pelas demais autoridades; e 
c) memorando: era expedido entre unidades administrativas de um mesmo órgão. 
Atenção: Nesta nova edição ficou abolida aquela distinção e passou-se a utilizar o termo ofício nas três hipóteses. 
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A seguir, será apresentada a estrutura do padrão ofício, de acordo com a ordem com que cada elemento aparece no 
documento oficial.” 
 
Fontes:  

• MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - 3a edição, revista, atualizada e 
ampliada<http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-
republica/manual-de-redacao.pdf> 

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
 
 

BRANCA VERDE 

8 7 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) Adição.” foi indicada como correta, pois, de acordo com o enunciado “A produção de sentido 
estabelecida pelo elemento de ligação presente no título do texto identifica-se corretamente como:” no título do texto 
“Nem novo, nem normal” é possível identificar o elemento de ligação “e” inserido em “nem” = “e + não”. Nem: (latim 
nec) advérbio 
1. Partícula disjuntiva e negativa. 
2. Não. 
conjunção 
3. E não. 
Nem é uma conjunção coordenativa copulativa (ou aditiva) e corresponde à conjunção e na negativa, ou seja, equivale a 
e não. A frase que apresenta, na afirmativa, seria «Sais com o teu irmão e estudas»; na negativa será: «Não sais com o 
teu irmão, nem estudas» ou, recorrendo à locução conjuncional, «Nem sais com o teu irmão, nem estudas.» 
A frase tem apenas valor aditivo (negativo), e não alternativo, como aconteceria se se empregasse a disjuntiva (ou 
alternativa) ou... ou: «Ou sais com o teu irmão, ou estudas», indicando que, ao cumprir-se um facto/fato, o outro não se 
cumpre. 
Um exemplo de disjunção dado pela expressão nem... nem pode ser o seguinte: «Não sei nem se ficas nem se partes.» 
 
Fontes:  

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
 
 

BRANCA VERDE 

9 10 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) Não apresenta satisfação em relação ao que ouve.” foi indicada como correta, pois, de acordo com o 
enunciado da questão “A imagem apresenta uma caixinha de suco em que é possível identificar uma campanha da 
empresa contra o uso de conservante na qual há uma conversa entre o abacaxi e o conservante dispensado pelas 
embalagens. No diálogo, o abacaxi diz: “O que importa é que eu quero te ver bem... Bem longe de mim”. É possível 
inferir que o interlocutor que ocupa a posição de receptor no diálogo apresentado:” A alternativa “A) Não compreende a 
mensagem.” não pode ser considerada correta, pois, na imagem apresentada, é possível visualizar uma insatisfação do 
frasco de conservante, o que não ocorreria se ele não tivesse entendido a mensagem. A alternativa “B) Reage 
bruscamente à fala do abacaxi.” não pode ser considerada correta, pois, o que podemos ver é uma feição de insatisfação 
e não uma reação brusca, o que implicaria na realização de movimentos repentinos, imprevistos, indelicados. Exemplo 
do uso da palavra Movimento brusco: O movimento brusco dele fez com que todos se assustassem.  
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Fontes:  

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
 
 

BRANCA VERDE 

13 18 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pelas informações do enunciado, é possível elaborar a seguinte tabela para os times e a bebida de cada amigo: 
 

Amigo Time Bebida 

Marcelo Internacional Suco 

José Corinthians Cerveja 

Diogo Flamengo Refrigerante 

 
Com essa tabela, basta verificar qual das alternativas apresenta uma estrutura lógica cujo valor é VERDADEIRO, 
destacando-se em azul as proposições verdadeiras e de vermelho as falsas. 
A) Se José pediu cerveja, então Diogo torce para o Internacional. 
B) Se Diogo torce para o Flamengo, então Marcelo não pediu suco. 
C) Se Diogo não torce para o Corinthians, então Marcelo torce para o Flamengo. 
D) Se Marcelo não torce para o Internacional, então Diogo torce para o Flamengo. 
Apenas a letra D possui valor lógico Verdadeiro, pois na implicação lógica (Se, então) o valor lógico é falso somente se o 
antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, sendo verdadeira nas demais situações, como na letra D: 
Antecedente falso e consequente verdadeiro. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE 

14 19 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
~(A E B) = ~A OU ~B 
Com isso, verifica-se que a proposição do enunciado e sua respectiva negação é: 
P: Sou estudioso e tomo banho todos os dias. 
~P: Não ou estudioso ou algum dia não tomo banho. 
Assim, dessa proposição obtida (~P), verifica-se que o gabarito preliminar está correto. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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BRANCA VERDE 

20 15 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão pergunta quantos dias serão necessários para que a taxa seja reduzida para 30%. Assim, deve-se 
contar a partir do momento em que existe uma taxa, que é a dada pelo enunciado (40%), isto é, a partir desse momento 
que se inicia a contagem. Se fossem contados os 10 dias iniciais, o texto deveria trazer a ideia de período total de 
acompanhamento do influenciados. Ademais, não há dúvidas quanto à contagem de 10 dias por não haver a opção 180 
dias entre as alternativas de resposta. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE 

23 25 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para compartilhar uma apresentação, por e-mail, exiba a guia Compartilhar do modo de exibição Backstage, e clique em 
e-mail, no Microsoft PowerPoint 2013. 
O modo Backstage está presente nos aplicativos do Microsoft Office 2013, e também possuem funções e ações a serem 
executadas, como o compartilhamento, por exemplo. 
O erro ortográfico, falha na digitação, não inviabiliza a questão. 
Desta forma, a questão encontra-se em concordância com o solicitado. 
 
Fonte:  

• COX, Joyce; LAMBERT, Joan. – Microsoft PowerPoint 2013 passo a passo [recurso eletrônico] – Dados 
eletrônicos. – Porto Alegre: Bookman, 2014. – Pág.: 326. 

 
 

BRANCA VERDE 

24 21 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A tecla SHIFT só funciona quando pressionada simultaneamente com outra tecla, e serve para fazer letras maiúsculas e 
acessar a segunda função de uma tecla. 
A questão não apresenta elementos para anulação. 
 
Fonte:  

• DA SILVA, M. G. – Informática – Terminologia: Microsoft Windows 7, Segurança, Microsoft Office Word 2010, 
Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010, Microsoft Office Access 2010. 2ª ed. São Paulo: 
Érica, 2011. – Pág.: 117. 

 
 

BRANCA VERDE 

25 22 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Vírus de computador seguem quatro fases de execução, que são: dormente, propagação, ativação e ação. Propagação é 
a fase que fala, que é quando ele está agindo. Diferente de infecção, que significa a ação dele, localmente, e propagação 
é a replicação do vírus. 
Dormente: Durante esta fase, o vírus apenas existe – o vírus está parado e evitando detecção. 
Propagação: Durante esta fase, o vírus está se replicando, infectando novos arquivos em novos sistemas. 
Ativação: Nesta fase, alguma condição lógica faz o vírus passar do estado dormente ou da fase de propagação para 
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realizar a ação pretendida. 
Ação: Nesta fase, o vírus realiza a ação maliciosa para a qual ele foi concebido, chamada de carga. 
 
Fonte:  

• GOODRICH, Michael T.; TAMASSIA, Roberto. – Introdução à segurança de computadores [recurso eletrônico] – 
Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Bookman, 2013. – Pág.: 178. 

 
 

BRANCA VERDE 

32 43 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) estabelece em seu Art.10 que: 
“Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a: I - 
manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos; II - 
identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem 
prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente; III - proceder a exames visando ao 
diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais; 
IV - fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do 
desenvolvimento do neonato; V - manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe.” 
Desta forma, recurso improcedente.  
 
Fonte:  

• ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm 

 
 

BRANCA VERDE 

36 48 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Lei Orgânica da Assistência Social é a legislação que precede e determina todas as exigências postas às atividades 
relacionadas à política de assistência social, inclusive é ela que dá substância e caráter de direito à própria Política 
Nacional de Assistência Social (PNAS) que, por si só, é somente um documento pactuado entre entes federativos. E, 
ainda, os objetivos constituem elementos fundamentais na estrutura que organiza o Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) e qualquer outro sistema no âmbito da proteção social.  
Desta forma, encontramos na Lei Orgânica da Assistência Social (1993) que consolidar a gestão compartilhada, o 
cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos que, de modo articulado, operam a proteção social 
não contributiva é um dos objetivos de gestão do SUAS; As ações ofertadas no âmbito do SUAS têm por objetivo a 
proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice e, como base de organização, o território; O 
SUAS é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência social, e pela entidades e 
organizações de assistência social abrangidas pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Cabe à instância 
coordenadora da Política Nacional de Assistência Social normatizar e padronizar o emprego e a divulgação da identidade 
visual do SUAS. 
 
Fonte:  

• LEI ORGÃNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS). LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm 
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BRANCA VERDE 

37 49 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme estabelecido na Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004, p.35) o Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS) 
Executa serviços de proteção social básica, organiza e coordena a rede de serviços socioassistenciais locais da política de 
assistência social; É responsável pela oferta do Programa de Atenção Integral às Famílias (PAIF); Nele, o trabalho com 
famílias deve considerar novas referências para a compreensão dos diferentes arranjos familiares, reconhecendo a 
existência de modelos diferentes daqueles baseado na família nuclear; É uma unidade pública estatal de base territorial, 
localizado em áreas de vulnerabilidade social, que deve abranger um total de até 1.000 famílias/ano. 
Um Serviço é sempre pautado por e a partir de programas e/ou projetos. Pode trabalhar vários deles, inclusive. A 
questão solicitada não implica diferenciação e de tal forma não prejudica a compreensão e nem induz ao erro. O 
disposto na alternativa de gabarito consta, literalmente, na PNAS (2004, p. 35), normativa para a organização dos 
serviços, programas e projetos.  
 
Fonte:  

• POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS). 2004. Disponível em: 
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/PNAS2004.pdf 

 
 

BRANCA VERDE 

43 29 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme estabelecido na Política Nacional de Assistência Social (PNAS, pp. 36, 38):  
Centros de Convivência para Idosos são de proteção social básica; Serviço de Habilitação e Reabilitação na comunidade 
das pessoas com deficiência é de proteção social especial de média complexidade e Casa de Passagem e Família 
Acolhedora, compõem a proteção social especial de alta complexidade. 
A fonte consultada não foi a Tipificação dos serviços e sim a própria Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004).  
 
Fonte:  

• POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS). 2004. Disponível em: 
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/PNAS2004.pdf 

 
 

BRANCA VERDE 

46 38 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em seu Art. 19: 
“§ 1º Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua 
situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em 
relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade 
de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 
desta Lei.” 
 
Fonte:  

• ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm 
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Cargo: Cirurgião Dentista - Bucomaxilo-facial 
 

BRANCA 

19 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão permite duas resoluções: 

1. Observe que na primeira palavra há uma consoante; na segunda palavra, duas consoantes; na terceira palavra, 
três consoantes; e na quarta palavra, quatro consoantes. Espera-se que na quinta palavra haja cinco consoantes. 

2. A primeira palavra possui uma sílaba a segunda também. A terceira palavra possui duas sílabas, assim como a 
quarta. Espera-se que a quinta palavra seja formada por três silabas. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 

BRANCA 

21 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Os backups podem ser feitos online e em periféricos, no entanto por questões de segurança eles não devem ser 
armazenados SOMENTE dentro da organização. Embora a letra correta seja a letra D, a letra C, por não possuir a palavra 
SOMENTE, pode se tornar correta, fazendo com que a questão tenha duas letras certas, letra C e D. 
 
Fonte:  

• STALLINGS, W. and BROWN, L. Segurança de Computadores. 2ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p. 728. 
 
 

BRANCA 

38 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As leucoplasias verrucosas proliferativas (LVP) raramente regridem, independente da terapia. A LVP apresenta forte 
predileção pelo sexo feminino e sem associação com o tabaco. A afirmação de que lesões não displásicas não devem ser 
excisadas não se aplica a leucoplasia verrucosa proliferativa por ser a LVP de alto risco. A LVP é separada das outras 
leucoplasias porque embora ela se inicie como uma simples ceratose, as lesões tendem a ser persistentes, multifocais e 
recidivantes. 
 
Fontes:  

• Livro Patologia Oral e Maxilofacial. 4a edição. Editora Elsevier. Brad W. Neville, Douglas D. Damm, Carl M. Allen, 
Angela C. Chi. Capítulo 10 página 358. 

• Patologia Oral Correlações clinicopatológicas 5ª edição. Editora Elsevier. Joseph A. Regezi, James J. Ciuba, 
Richard C. K. Jordan. Capítulo 3 página 85 
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Cargo: Cirurgião Dentista - Clínico Geral 
 

BRANCA VERDE 

2 6 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) Um dos valores fundamentais para os dinamarqueses, a empatia, não ocupa a mesma posição de 
destaque para uma relevante parte da humanidade.” foi indicada como correta, de acordo com o trecho destacado a 
seguir: “Creio que você concorda comigo, no que tange à sensação de que está faltando empatia em boa parte do 
planeta e que”. A alternativa “A) A sociedade vive diariamente situações que evidenciam a necessidade de que valores 
como empatia, felicidade e afeição sejam comemorados.” não pode ser considerada correta de acordo com o trecho 
“Todos os dias somos alvo ou temos conhecimento de atrocidades cometidas contra pessoas,”. 
 
Fontes:  

• O próprio texto. 

• PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto.  
 
 

BRANCA VERDE 

3 1 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) “[...] as pessoas estejam a uma distância máxima de 52 km do mar.” (1o§)” foi indicada como correta, 
pois, a forma verbal destacada é a única dentre as opções apresentadas que difere quanto ao tempo e modo verbal 
empregado, sendo visto como Subjuntivo Presente: que eu esteja; que tu estejas; que ele esteja; que nós estejamos; 
que vós estejais; que eles estejam.  Em todas as demais alternativas: A) “O site Family Life Goals comenta que nesse 
país, [...]” (1o§); B) “[...] os serviços de saúde e de educação são gratuitos.” (1o§); C) “Sua geografia permite que, de 
qualquer ponto da Dinamarca, [...]” (1o§) as formas verbais destacadas são apresentadas no presente do modo 
indicativo.  
 
Fonte:  

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

BRANCA VERDE 

5 4 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) Oposição.” foi indicada como correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “Em “Mais que 
mera impressão, a certeza de que insensatez é a regra complica sobremaneira um tempo já difícil de encarar.” (3o§), 
pode-se afirmar que entre as expressões destacadas “mera impressão” e “a certeza” há uma ideia de:” pode-se notar tal 
produção de sentido. A expressão “mera impressão” denota apenas uma suposição, algo duvidoso, isento de certeza; o 
que torna tal expressão produtora de ideia que se opõe à ideia posterior de certeza. A alternativa “B) Confiança.” não 
pode ser considerada correta, de acordo com o exposto anteriormente. A alternativa “D) Probabilidade.” não pode ser 
considerada correta de acordo com o exposto anteriormente.  
 
Fontes:  

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. 
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BRANCA VERDE 

7 8 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A alternativa “D) IV, II, III e I.” foi indicada como correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “Relacione 
adequadamente a nomenclatura e a definição de alguns itens que se enquadram no padrão da Redação Oficial.” tal 
alternativa indica a correta relação entre os termos apresentados. Os textos produzidos no âmbito da Redação Oficial 
são divididos em duas categorias: correspondências: ofício, memorando, requerimento, carta, fax, mensagem 
eletrônica, telegrama, etc. e os documentos: ata, certidão, portaria, relatório, instrução normativa, decreto e outros. 
Questão em análise: 
Relacione adequadamente a nomenclatura e a definição de alguns itens que se enquadram no padrão da Redação 
Oficial. 
I. Ofício. 
II. Carta. 
III. Memorando. 
IV. Requerimento. 
( ) Processo formal de solicitar algo que pareça legal ao requerente. 
( ) Documento semioficial que serve, dentre outros, para fazer uma solicitação. 
( ) Comunicação interna utilizada para situações simples e frequentes da atividade administrativa em geral. 
( ) Correspondência oficial de caráter externo, com fins de informação diversos sobre assuntos oficiais da competência 
de quem a envia. 
A sequência está correta em 
A) I, II, III e IV. 
B) II, IV, III e I. 
C) IV, I, II e III. 
D) IV, II, III e I. 
 

“Até a segunda edição deste Manual, havia três tipos de expedientes que se diferenciavam antes pela finalidade 
do que pela forma: o ofício, o aviso e o memorando. Com o objetivo de uniformizá-los, deve-se adotar nomenclatura e 
diagramação únicas, que sigam o que chamamos de padrão ofício.  

A distinção básica anterior entre os três era: 
a) aviso: era expedido exclusivamente por Ministros de Estado, para autoridades de mesma  hierarquia; 
b) ofício: era expedido para e pelas demais autoridades; e 
c) memorando: era expedido entre unidades administrativas de um mesmo órgão. 
Atenção: Nesta nova edição ficou abolida aquela distinção e passou-se a utilizar o termo ofício nas três hipóteses. 
A seguir, será apresentada a estrutura do padrão ofício, de acordo com a ordem com que cada elemento aparece no 
documento oficial.” 
 
Fontes:  

• MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - 3a edição, revista, atualizada e 
ampliada<http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-
republica/manual-de-redacao.pdf> 

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
 
 

BRANCA VERDE 

9 10 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) Não apresenta satisfação em relação ao que ouve.” foi indicada como correta, pois, de acordo com o 
enunciado da questão “A imagem apresenta uma caixinha de suco em que é possível identificar uma campanha da 
empresa contra o uso de conservante na qual há uma conversa entre o abacaxi e o conservante dispensado pelas 
embalagens. No diálogo, o abacaxi diz: “O que importa é que eu quero te ver bem... Bem longe de mim”. É possível 
inferir que o interlocutor que ocupa a posição de receptor no diálogo apresentado:” A alternativa “A) Não compreende a 



 

65 

 

mensagem.” não pode ser considerada correta, pois, na imagem apresentada, é possível visualizar uma insatisfação do 
frasco de conservante, o que não ocorreria se ele não tivesse entendido a mensagem. A alternativa “B) Reage 
bruscamente à fala do abacaxi.” não pode ser considerada correta, pois, o que podemos ver é uma feição de insatisfação 
e não uma reação brusca, o que implicaria na realização de movimentos repentinos, imprevistos, indelicados. Exemplo 
do uso da palavra Movimento brusco: O movimento brusco dele fez com que todos se assustassem.  

 
 
Fontes:  

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
 
 

BRANCA VERDE 

11 16 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com as regras da lógica, uma proposição condicional: P -> Q é equivalente a sua contrapositiva: ~Q -> ~P e é 
diferente de apenas negar ambas as proposições, pois ~P -> ~Q não possui tabela verdade igual a P -> Q. 
Assim, conclui-se que a proposição: “Se P, então Q” é equivalente a: “Se (~ Q), então (~ P)” e diferente de “Se (~P), então 
(~Q)”, onde o símbolo “~” representa a negação de uma proposição. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pelas informações do enunciado, é possível elaborar a seguinte tabela para os times e a bebida de cada amigo: 
 

Amigo Time Bebida 

Marcelo Internacional Suco 

José Corinthians Cerveja 

Diogo Flamengo Refrigerante 

 
Com essa tabela, basta verificar qual das alternativas apresenta uma estrutura lógica cujo valor é VERDADEIRO, 
destacando-se em azul as proposições verdadeiras e de vermelho as falsas. 
A) Se José pediu cerveja, então Diogo torce para o Internacional. 
B) Se Diogo torce para o Flamengo, então Marcelo não pediu suco. 
C) Se Diogo não torce para o Corinthians, então Marcelo torce para o Flamengo. 
D) Se Marcelo não torce para o Internacional, então Diogo torce para o Flamengo. 
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Apenas a letra D possui valor lógico Verdadeiro, pois na implicação lógica (Se, então) o valor lógico é falso somente se o 
antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, sendo verdadeira nas demais situações, como na letra D: 
Antecedente falso e consequente verdadeiro. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE 

22 24 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No Word 2013, para reduzir em 1 (um) ponto o tamanho da fonte o atalho a ser utilizado é: CTRL + [. 
Desta forma, a questão encontra-se em concordância com o solicitado. 
 
Fonte:  

• LAMBERT, Joan. – Microsoft Word 2013 passo a passo – Porto Alegre: Bookman, 2014. – Pág.: 508. 
 
 

BRANCA VERDE 

23 25 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para compartilhar uma apresentação, por e-mail, exiba a guia Compartilhar do modo de exibição Backstage, e clique em 
e-mail, no Microsoft PowerPoint 2013. 
O modo Backstage está presente nos aplicativos do Microsoft Office 2013, e também possuem funções e ações a serem 
executadas, como o compartilhamento, por exemplo. 
O erro ortográfico, falha na digitação, não inviabiliza a questão. 
Desta forma, a questão encontra-se em concordância com o solicitado. 
 
Fonte:  

• COX, Joyce; LAMBERT, Joan. – Microsoft PowerPoint 2013 passo a passo [recurso eletrônico] – Dados 
eletrônicos. – Porto Alegre: Bookman, 2014. – Pág.: 326. 

 
 

BRANCA VERDE 

24 21 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A tecla SHIFT só funciona quando pressionada simultaneamente com outra tecla, e serve para fazer letras maiúsculas e 
acessar a segunda função de uma tecla. 
A questão não apresenta elementos para anulação. 
 
Fonte:  

• DA SILVA, M. G. – Informática – Terminologia: Microsoft Windows 7, Segurança, Microsoft Office Word 2010, 
Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010, Microsoft Office Access 2010. 2ª ed. São Paulo: 
Érica, 2011. – Pág.: 117. 
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BRANCA VERDE 

25 22 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Vírus de computador seguem quatro fases de execução, que são: dormente, propagação, ativação e ação. Propagação é 
a fase que fala, que é quando ele está agindo. Diferente de infecção, que significa a ação dele, localmente, e propagação 
é a replicação do vírus. 
Dormente: Durante esta fase, o vírus apenas existe – o vírus está parado e evitando detecção. 
Propagação: Durante esta fase, o vírus está se replicando, infectando novos arquivos em novos sistemas. 
Ativação: Nesta fase, alguma condição lógica faz o vírus passar do estado dormente ou da fase de propagação para 
realizar a ação pretendida. 
Ação: Nesta fase, o vírus realiza a ação maliciosa para a qual ele foi concebido, chamada de carga. 
 
Fonte:  

• GOODRICH, Michael T.; TAMASSIA, Roberto. – Introdução à segurança de computadores [recurso eletrônico] – 
Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Bookman, 2013. – Pág.: 178. 

 
 

BRANCA VERDE 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a Lei nº 8.080/1990, em seu Art. § 2º, no nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá 
organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das 
ações de saúde. Em seu Art. 10 Art. 10, os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as 
ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. Em seu Art. 13, a articulação das políticas e programas, a cargo das 
comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades: I - alimentação e nutrição; [...] Dessa forma, a 
única opção que não está relacionada ao âmbito municipal é: “implantar, organizar e coordenar o Sistema de 
Informação de Saúde”. 
 
Fonte:  

• Lei nº 8.080/1990. 
 
 

BRANCA VERDE 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
EIXO I - Vigilância, informação, avaliação e monitoramento: Os três componentes essenciais são: monitoramento dos 
fatores de risco, monitoramento da morbidade e mortalidade específicas das doenças e respostas do sistema de saúde;  
EIXO II - Prevenção e promoção da saúde: Tem o objetivo de viabilizar as intervenções que impactem positivamente na 
redução dessas doenças e seus fatores de risco;  
EIXO III - Cuidado integral: Objetiva realizar ações visando o fortalecimento da capacidade de resposta do Sistema Único 
de Saúde e a ampliação das ações de cuidado integrado para a prevenção e o controle das DCNTs. 
 
Fonte:  

• https://actbr.org.br/uploads/arquivos/Relato%CC%81rio-sombra-DCNT.pdf 
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BRANCA VERDE 

31 35 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A maior parte das pessoas infectadas pela cólera não apresenta sintomas e, em muitos casos, nem percebe que contraiu 
a doença. No entanto, mesmo nesses casos, a pessoa pode transmitir a bactéria e infectar outras pessoas, que podem 
ter reações distintas. Os sintomas mais frequentes e comuns da cólera são diarreia e vômitos, com diferentes graus de 
intensidade, o que acaba sendo confundido com sinais de outras doenças. Também pode ocorrer dor abdominal e, nas 
formas severas, cãibras, desidratação e choque. Febre não é uma manifestação comum. Nos casos graves, mais típicos, o 
início é súbito, com diarreia aquosa, abundante, de difícil controle e com inúmeros episódios diários. Nesses casos, a 
diarreia e os vômitos determinam uma extraordinária perda de líquidos, que pode ser da ordem de 1 a 2 litros por hora. 
Tal quadro leva rapidamente à desidratação intensa e deve ser tratado precoce e adequadamente, para evitar a 
ocorrência de complicações e até mesmo da morte. Os principais sinais e sintomas da cólera são: diarreia; náuseas e 
vômitos. A desidratação em decorrência da perda de líquidos pode levar a outros sintomas, como por exemplo: 
irritabilidade, letargia, olhos encovados, boca seca, sede excessiva, pele seca e enrugada. Pouca ou nenhuma produção 
de urina, pressão arterial baixa, arritmia cardíaca, desequilíbrio eletrolítico (perda de minerais do sangue). 
 
Fonte:  

• Ministério da Saúde: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/colera 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
São consideradas as principais ações do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNTs) no Brasil: Programa Saúde na Escola: proporcionar a todos os municípios brasileiros condições 
para assumir o compromisso de ações no âmbito da avaliação nutricional, avaliação antropométrica, detecção precoce 
de hipertensão arterial, sistêmica, promoção de atividades físicas e corporais, promoção da alimentação saudável e de 
segurança alimentar no ambiente escolar; Redução dos preços dos alimentos saudáveis: Proposição e fomento à adoção 
de medidas fiscais, tais como redução de impostos, taxas e subsídios, objetivando reduzir os preços dos alimentos 
saudáveis (frutas, hortaliças), a fim de estimular o seu consumo; e, Fortalecimento da implementação da política de 
preços e de aumento de impostos dos produtos derivados do tabaco e álcool, com o objetivo de reduzir o consumo, 
conforme preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 
 
Fonte:  

• http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_acoes_enfrent_dcnt_2011.pdf  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Eduardo et al (2019) O tempo de sangramento (TS) consiste no tempo necessário para agregação 
plaquetária e formação do tampão hemostático primário, cujo valor de referência é 2 a 5 minutos. Quando o paciente 
apresenta um TS aumentado, ele pode apresentar um quadro hemorrágico durante um procedimento cirúrgico. A 
utilização da sigla RNI não atrapalha a resposta por ser um consagrado no meio médico. Além disso, a questão versa 
sobre a definição do exame e não sobre as indicações para solicitá-lo. Frente ao exposto essa banca decide pelo 
indeferimento do recurso, julgando-o como improcedente. 
 
Fonte:  

• Fernanda de Paula Eduardo, Letícia Mello Bezinelli, Luciana Corrêa. Odontologia hospitalar. Editora Manole, 
2019. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão cita que: “... o profissional optou por a princípio realizar o exame periodontal básico”. Ou seja, 
os códigos a que se referem as alternativas são relativos ao índice “exame periodontal básico”. De acordo com Salvi et 
al. (2018), o objetivo desse exame é detectar a condição periodontal do novo paciente e facilitar o plano de tratamento. 
Frente ao exposto, essa banca decide pelo indeferimento do recurso, julgando-o como improcedente.  
 
Fonte:  

• LINDHE J, LANG, Niklaus P. Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral, 6ª edição. Grupo GEN, 2018. 
 
 
 
Cargo: Cirurgião Dentista - Endodontista 
 

BRANCA 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a alternativa em que o verbo/locução verbal destacado(a) deve 
sua flexão a palavra/expressão sublinhada. Para solucionar esta questão, deve-se, então, analisar o que se sugere em 
cada uma das alternativas. Na alternativa A, destaca-se o verbo “é”, o qual tem como sujeito o sintagma “exemplo 
disso”, logo, esta alternativa atende ao comando da questão. Na alternativa B, destaca-se o verbo “vê”, que tem como 
sujeito o sintagma “O Ministério da Saúde”, portanto, não atende ao comando da questão. O mesmo acontece na 
alternativa C, na qual se destaca a locução verbal “foram destinados”, que tem como sujeito o sintagma “R$ 130,2 
bilhões”; e na alternativa D, na qual se destaca o verbo “é”, que tem como sujeito o sintagma “a educação”, posto na 
ordem direta, ou seja, canônica, da Língua Portuguesa. Sendo assim, apenas a alternativa A atende ao comando desta 
questão. 
 
Fontes:  

• ANTUNES. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

• CEGALLA. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 2010. 

• FERREIRA, M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011. 
 
 

BRANCA 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão permite duas resoluções: 

1. Observe que na primeira palavra há uma consoante; na segunda palavra, duas consoantes; na terceira palavra, 
três consoantes; e na quarta palavra, quatro consoantes. Espera-se que na quinta palavra haja cinco consoantes. 

2. A primeira palavra possui uma sílaba a segunda também. A terceira palavra possui duas sílabas, assim como a 
quarta. Espera-se que a quinta palavra seja formada por três silabas. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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BRANCA 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Os backups podem ser feitos online e em periféricos, no entanto por questões de segurança eles não devem ser 
armazenados SOMENTE dentro da organização. Embora a letra correta seja a letra D, a letra C, por não possuir a palavra 
SOMENTE, pode se tornar correta, fazendo com que a questão tenha duas letras certas, letra C e D. 
 
Fonte:  

• STALLINGS, W. and BROWN, L. Segurança de Computadores. 2ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p. 728. 
 
 

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

 
Ao avaliar o acompanhamento do desenvolvimento da criança na “Atenção Primária” e constatar a presença de três ou 
mais alterações fenotípicas, o profissional de saúde deverá classificar esta criança como: provável atraso no 
desenvolvimento; dessa forma, deverá ter a conduta de orientar a mãe ou o cuidador a: “acionar imediatamente, a rede 
de atenção especializada para avaliação do desenvolvimento”. 
 
 

BRANCA 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se encontra em conformidade com as normas editalícias: “Noções de Saúde Pública: 1. Organização dos 
serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – Princípios e diretrizes, controle social; 2. Indicadores de saúde; 3. 
Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 4. Endemias/epidemias: situação atual, medidas de 
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controle e tratamento; 5. Planejamento e programação local de saúde, 6. Distritos Sanitários e enfoque estratégico. 7. A 
busca da integralidade no cuidado à saúde. 8. Abordagem às doenças crônicas não transmissíveis prevalentes na 
população brasileira na Atenção Primária à Saúde. 9. Educação Popular e Atenção Primária à Saúde. 10. Portarias e Leis 
do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde”. 
 
Fonte:  

• O próprio Edital. 
 
 

BRANCA 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Um flare-up endodôntico é definido como uma exacerbação aguda de uma patologia perirradicular após o início ou a 
continuação do tratamento de canal não cirúrgico. Entende essa banca haver diferença entre preparação aquém do 
ápice radicular e remoção incompleta do tecido pulpar. Por preparo “aquém do ápice radicular” entende-se os casos em 
que o preparo e a obturação não atingiram o ápice radicular. Isso pode ser feito por recomendação das técnicas 
endodônticas, ou seja, nos casos que ficam a 1 ou 2mm do ápice o que não levaria a um flare up. Nos casos de remoção 
incompleta da polpa há presença de tecido pulpar, neste caso, necrosado e infectado, podendo levar a ocorrência de 
flare up. Frente ao exposto essa banca decide pelo indeferimento do recurso, julgando-o como improcedente. 
 
Fonte:  

• HARGREAVES, Kenneth M. Cohen - Caminhos da Polpa. Grupo GEN, 2017. 
 
 
 
Cargo: Cirurgião Dentista - Odontopediatria 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a alternativa em que o verbo/locução verbal destacado(a) deve 
sua flexão a palavra/expressão sublinhada. Para solucionar esta questão, deve-se, então, analisar o que se sugere em 
cada uma das alternativas. Na alternativa A, destaca-se o verbo “é”, o qual tem como sujeito o sintagma “exemplo 
disso”, logo, esta alternativa atende ao comando da questão. Na alternativa B, destaca-se o verbo “vê”, que tem como 
sujeito o sintagma “O Ministério da Saúde”, portanto, não atende ao comando da questão. O mesmo acontece na 
alternativa C, na qual se destaca a locução verbal “foram destinados”, que tem como sujeito o sintagma “R$ 130,2 
bilhões”; e na alternativa D, na qual se destaca o verbo “é”, que tem como sujeito o sintagma “a educação”, posto na 
ordem direta, ou seja, canônica, da Língua Portuguesa. Sendo assim, apenas a alternativa A atende ao comando desta 
questão. 
 
Fontes:  

• ANTUNES. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

• CEGALLA. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 2010. 

• FERREIRA, M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão permite duas resoluções: 

1. Observe que na primeira palavra há uma consoante; na segunda palavra, duas consoantes; na terceira palavra, 
três consoantes; e na quarta palavra, quatro consoantes. Espera-se que na quinta palavra haja cinco consoantes. 

2. A primeira palavra possui uma sílaba a segunda também. A terceira palavra possui duas sílabas, assim como a 
quarta. Espera-se que a quinta palavra seja formada por três silabas. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Os backups podem ser feitos online e em periféricos, no entanto por questões de segurança eles não devem ser 
armazenados SOMENTE dentro da organização. Embora a letra correta seja a letra D, a letra C, por não possuir a palavra 
SOMENTE, pode se tornar correta, fazendo com que a questão tenha duas letras certas, letra C e D. 
 
Fonte:  

• STALLINGS, W. and BROWN, L. Segurança de Computadores. 2ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p. 728. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: “participar, junto com os órgãos afins, do controle dos 
agravos do meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana”. À direção municipal compete: “colaborar na 
fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos 
municipais, estaduais e federais competentes, para controlá-las”. Portanto, são, exclusivamente, competências 
estaduais em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS): participar do controle dos agravos do meio ambiente que 
tenham repercussão na saúde humana; estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e a avaliação das 
ações e serviços de saúde; e efetuar o acompanhamento, a avaliação e a divulgação dos indicadores de morbidade e 
mortalidade no âmbito da unidade federada. 
 
Fonte:  

• https://conselho.saude.gov.br/legislacao/lei8080.htm  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se encontra em conformidade com as normas editalícias: “Noções de Saúde Pública: 1. Organização dos 
serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – Princípios e diretrizes, controle social; 2. Indicadores de saúde; 3. 
Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 4. Endemias/epidemias: situação atual, medidas de 
controle e tratamento; 5. Planejamento e programação local de saúde, 6. Distritos Sanitários e enfoque estratégico. 7. A 
busca da integralidade no cuidado à saúde. 8. Abordagem às doenças crônicas não transmissíveis prevalentes na 
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população brasileira na Atenção Primária à Saúde. 9. Educação Popular e Atenção Primária à Saúde. 10. Portarias e Leis 
do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde”. 
 
Fonte:  

• O próprio Edital. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As evidências científicas recomendam que dentes decíduos avulsionados não devem ser reimplantados. Assim, há um 
consenso, de acordo com as diretrizes da Associação Internacional de Traumatologia Dentária (International Association 
of Dental Traumatology - IADT), não recomendando a técnica quando se trata de dentes decíduos. 
O reimplante do dente decíduo avulsionado, pode levar a um maior risco de contaminação, infecção, além da 
reabsorção inflamatória e abscessos. 
Desta forma, existe uma resposta correta, pois a fundamentação do candidato em indicar a possibilidade da técnica, 
está embasada em um relato de caso, o que não se sustenta para sua utilização clínica. 
 
Fontes: 

• ABOPED. Diretrizes para Procedimentos Clínicos em Odontopediatria. 3ª Ed. São Paulo: Santos Publicações, 
2020, 344p.,153-165. 

• DUQUE, C. et al. Odontopediatria – Uma Visão Contemporânea. 1ª Ed. São Paulo: Santos, 2013, 698p., 157-175. 

• LEVIN, L et al. International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic 
dental injuries: general introduction. Dent Traumatol. 2020, 309- 313. 

• Tradução brasileira: 

• SILVA, et al. Diretrizes da Associação Internacional de Traumatologia Dentária para a abordagem de lesões 
dentárias traumáticas. 2020. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O cisto de erupção apresenta-se com uma coloração clara, similar a cor da mucosa ou com coloração azulada/arroxeada 
devido ao sangramento no espaço folicular. 
Quando existe o extravasamento de sangue a terminologia empregada é hematoma de erupção. Desta forma, existe 
apenas uma alternativa correta. 
 
Fontes: 

• ABOPED. Diretrizes para Procedimentos Clínicos em Odontopediatria. 3ª Ed. São Paulo: Santos Publicações, 
2020, 344p.,243-254. 

• DUQUE, C. et al. Odontopediatria – Uma Visão Contemporânea. 1ª Ed. São Paulo: Santos, 2013, 698p., 157-175. 
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Cargo: Cirurgião Dentista - Periodontista 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão permite duas resoluções: 

1. Observe que na primeira palavra há uma consoante; na segunda palavra, duas consoantes; na terceira palavra, 
três consoantes; e na quarta palavra, quatro consoantes. Espera-se que na quinta palavra haja cinco consoantes. 

2. A primeira palavra possui uma sílaba a segunda também. A terceira palavra possui duas sílabas, assim como a 
quarta. Espera-se que a quinta palavra seja formada por três silabas. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Os backups podem ser feitos online e em periféricos, no entanto por questões de segurança eles não devem ser 
armazenados SOMENTE dentro da organização. Embora a letra correta seja a letra D, a letra C, por não possuir a palavra 
SOMENTE, pode se tornar correta, fazendo com que a questão tenha duas letras certas, letra C e D. 
 
Fonte:  

• STALLINGS, W. and BROWN, L. Segurança de Computadores. 2ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p. 728. 
 
 

BRANCA 

32 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se encontra em conformidade com as normas editalícias: “Noções de Saúde Pública: 1. Organização dos 
serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – Princípios e diretrizes, controle social; 2. Indicadores de saúde; 3. 
Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 4. Endemias/epidemias: situação atual, medidas de 
controle e tratamento; 5. Planejamento e programação local de saúde, 6. Distritos Sanitários e enfoque estratégico. 7. A 
busca da integralidade no cuidado à saúde. 8. Abordagem às doenças crônicas não transmissíveis prevalentes na 
população brasileira na Atenção Primária à Saúde. 9. Educação Popular e Atenção Primária à Saúde. 10. Portarias e Leis 
do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde”. 
 
Fonte:  

• O próprio Edital. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se encontra em conformidade com as normas editalícias: “Noções de Saúde Pública: 1. Organização dos 
serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – Princípios e diretrizes, controle social; 2. Indicadores de saúde; 3. 
Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 4. Endemias/epidemias: situação atual, medidas de 
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controle e tratamento; 5. Planejamento e programação local de saúde, 6. Distritos Sanitários e enfoque estratégico. 7. A 
busca da integralidade no cuidado à saúde. 8. Abordagem às doenças crônicas não transmissíveis prevalentes na 
população brasileira na Atenção Primária à Saúde. 9. Educação Popular e Atenção Primária à Saúde. 10. Portarias e Leis 
do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde”. 
 
Fonte:  

• O próprio Edital. 
 
 
 
Cargo: Farmacêutico 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Apresentar argumento sólido que contribua para a defesa de um ponto de vista.” foi considerada 
correta, como pode-se verificar no primeiro parágrafo transcrito a seguir: 

“Considerado em 2019 o segundo país mais feliz de todos (o primeiro lugar ficou com a Finlândia), a Dinamarca 
ocupou esse posto em 2013 e 2016, liderando o Índice Mundial de Felicidade, segundo a Organização das Nações 
Unidas. O site Family Life Goals comenta que nesse país, os serviços de saúde e de educação são gratuitos. Sua 
geografia permite que, de qualquer ponto da Dinamarca, as pessoas estejam a uma distância máxima de 52 km do mar. 
Que privilégio! Além disso, são valores fundamentais para os dinamarqueses, a empatia e a afeição, o que torna o país 
próspero e seus habitantes compassivos. A empatia faz parte do currículo padrão, ensinando às crianças dinamarquesas 
o significado de entender e compartilhar seus sentimentos, bem como capacitando-as a identificar e trabalhar estados 
emocionais.” 
O argumento de autoridade é aquele que se baseia na citação de uma fonte confiável, como um especialista no assunto 
que está sendo debatido. Em um debate sobre educação, por exemplo, Paulo Freire, como educador e pedagogo 
reconhecido internacionalmente, poderia ser citado como meio de fundamentar uma ideia apresentada na fala. A 
citação da fonte pode ser feita tanto de forma direta – quando há a transcrição da citação, utilizando, em geral, as aspas 
– quanto de forma indireta, quando se reescreve aquilo que foi dito pela autoridade escolhida. A alternativa “A) Expor 
seu conhecimento sobre o assunto tratado.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da 
questão, “Pode-se afirmar que, no primeiro parágrafo do texto, a autora apresenta informações provenientes de fontes 
por ela citadas com a finalidade de:” a alternativa deveria indicar a finalidade, ou seja, o objetivo da citação da fonte da 
informação apresentada o que não relação com a simples exposição do conhecimento, mas com a justificativa 
apresentada anteriormente. A alternativa “B) Demonstrar seu reconhecimento por tais instituições.” não pode ser 
considerada correta, tendo em vista a justificativa anterior.   
 
Fontes:  

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

• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna.  
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A alternativa “D) IV, II, III e I.” foi indicada como correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “Relacione 
adequadamente a nomenclatura e a definição de alguns itens que se enquadram no padrão da Redação Oficial.” tal 
alternativa indica a correta relação entre os termos apresentados. Os textos produzidos no âmbito da Redação Oficial 
são divididos em duas categorias: correspondências: ofício, memorando, requerimento, carta, fax, mensagem 
eletrônica, telegrama, etc. e os documentos: ata, certidão, portaria, relatório, instrução normativa, decreto e outros. 
Questão em análise: 



 

76 

 

Relacione adequadamente a nomenclatura e a definição de alguns itens que se enquadram no padrão da Redação 
Oficial. 
I. Ofício. 
II. Carta. 
III. Memorando. 
IV. Requerimento. 
( ) Processo formal de solicitar algo que pareça legal ao requerente. 
( ) Documento semioficial que serve, dentre outros, para fazer uma solicitação. 
( ) Comunicação interna utilizada para situações simples e frequentes da atividade administrativa em geral. 
( ) Correspondência oficial de caráter externo, com fins de informação diversos sobre assuntos oficiais da competência 
de quem a envia. 
A sequência está correta em 
A) I, II, III e IV. 
B) II, IV, III e I. 
C) IV, I, II e III. 
D) IV, II, III e I. 
 

“Até a segunda edição deste Manual, havia três tipos de expedientes que se diferenciavam antes pela finalidade 
do que pela forma: o ofício, o aviso e o memorando. Com o objetivo de uniformizá-los, deve-se adotar nomenclatura e 
diagramação únicas, que sigam o que chamamos de padrão ofício.  

A distinção básica anterior entre os três era: 
a) aviso: era expedido exclusivamente por Ministros de Estado, para autoridades de mesma  hierarquia; 
b) ofício: era expedido para e pelas demais autoridades; e 
c) memorando: era expedido entre unidades administrativas de um mesmo órgão. 
Atenção: Nesta nova edição ficou abolida aquela distinção e passou-se a utilizar o termo ofício nas três hipóteses. 
A seguir, será apresentada a estrutura do padrão ofício, de acordo com a ordem com que cada elemento aparece no 
documento oficial.” 
 
Fontes:  

• MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - 3a edição, revista, atualizada e 
ampliada<http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-
republica/manual-de-redacao.pdf> 

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso alega uma dificuldade de interpretação pelo uso do conetivo “e” no enunciado, que dá a ideia de “soma”. 
Entretanto, o enunciado traz a possibilidade de haver subconjuntos e o enunciado deve ser tratado como um todo, pois 
o mesmo elemento pode aparecer em mais de um conjunto pelas informações trazidas no texto. Por exemplo, ao 
afirmar: “Sou um apaixonado por relógios, principalmente os de ponteiros. Tenho relógios de vários modelos e consigo 
saber as horas e os minutos em todos eles, mas não sei ao certo a quantidade.”, Ronaldo afirma que todos os relógios 
possuem ponteiros das horas e dos minutos, mas não necessariamente todos possuem ponteiro dos segundos. Em 
seguida afirma: “Sei que no total são 30 relógios que possuem ponteiros das horas e apenas 10 relógios que possuem o 
ponteiro dos segundos.”, informação que relaciona uma ideia de subconjunto, isto é, todos os relógios possuem 
ponteiros dos minutos e das horas e, dentro desse conjunto (um subconjunto) há relógios que possuem o terceiro 
ponteiro – o dos segundos. 
Assim, não há incorreção nem imprecisão no enunciado, apenas uma relação de pertinência de conjuntos, conforme 
conteúdo programático do edital. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado é claro ao dizer que, no momento em que Joãozinho começou a assistir, o canal possui 300 vídeos e que, 
após 10 dias, ele atinge a marca de 40% dos vídeos assistidos. Entretanto, nas alegações recursais, foi desconsiderado o 
fato de que o influenciador dono do canal posta rigorosamente 4 vídeos por dia. Desse modo, após 4 dias, Joãozinho 
terá assistido a 40% dos 340 vídeos (e não 300, pois o influenciador continuará a postar vídeos rigorosamente conforme 
enunciado), isto é 136 vídeos. Assim, a equação pode ser escrita como: 
Número de vídeos assistidos [136 + x] = 30% dos vídeos existentes no canal [0,3*(340+4x)] 
136 + x = 0,3 (340 + 4x) -> x = 170. 
Cabe ressaltar que não há a alternativa com 180 dias, anulando completamente a possibilidade de dúvida quanto à 
contagem ou não dos 10 dias iniciais. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para compartilhar uma apresentação, por e-mail, exiba a guia Compartilhar do modo de exibição Backstage, e clique em 
e-mail, no Microsoft PowerPoint 2013. 
O modo Backstage está presente nos aplicativos do Microsoft Office 2013, e também possuem funções e ações a serem 
executadas, como o compartilhamento, por exemplo. 
O erro ortográfico, falha na digitação, não inviabiliza a questão. 
Desta forma, a questão encontra-se em concordância com o solicitado. 
 
Fonte:  

• COX, Joyce; LAMBERT, Joan. – Microsoft PowerPoint 2013 passo a passo [recurso eletrônico] – Dados 
eletrônicos. – Porto Alegre: Bookman, 2014. – Pág.: 326. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Vírus de computador seguem quatro fases de execução, que são: dormente, propagação, ativação e ação. Propagação é 
a fase que fala, que é quando ele está agindo. Diferente de infecção, que significa a ação dele, localmente, e propagação 
é a replicação do vírus. 
Dormente: Durante esta fase, o vírus apenas existe – o vírus está parado e evitando detecção. 
Propagação: Durante esta fase, o vírus está se replicando, infectando novos arquivos em novos sistemas. 
Ativação: Nesta fase, alguma condição lógica faz o vírus passar do estado dormente ou da fase de propagação para 
realizar a ação pretendida. 
Ação: Nesta fase, o vírus realiza a ação maliciosa para a qual ele foi concebido, chamada de carga. 
 
Fonte:  

• GOODRICH, Michael T.; TAMASSIA, Roberto. – Introdução à segurança de computadores [recurso eletrônico] – 
Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Bookman, 2013. – Pág.: 178. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A hipotensão arterial ocorre quando a pressão arterial cai a ponto de provocar sintomas como tonturas e desmaios. 
Uma pressão arterial muito baixa pode causar danos a órgãos, um processo chamado choque. Quando a pressão arterial 
é muito baixa, não chega uma quantidade suficiente de sangue a todas as partes do corpo. Assim, as células não 
recebem oxigênio e nutrientes suficientes e os resíduos não são eliminados da forma adequada. Por isso, os órgãos e as 
células afetadas em seu interior começam a funcionar mal. A pressão arterial muito baixa pode ser fatal, já que pode 
provocar choque, pois a falta de fluxo sanguíneo causa danos aos órgãos. Pessoas saudáveis com pressão arterial baixa, 
mas ainda dentro dos limites normais (quando medida em repouso), tendem a viver mais tempo do que pessoas com 
pressão arterial que esteja na extremidade alta do normal. O corpo conta com vários mecanismos para normalizar a 
pressão arterial após ela aumentar ou diminuir durante as atividades normais, como exercício físico ou sono. Estes 
envolvem: alteração do diâmetro das artérias pequenas (arteríolas) e, em menor grau, das veias; alteração do volume de 
sangue bombeado do coração para o corpo (débito cardíaco); alteração do volume de sangue nos vasos sanguíneos; e, 
alteração da posição do corpo. Assim sendo, a hipotensão é considerada uma doença cardiovascular que pode ser 
causada em decorrência de problemas do coração, como bradicardia, problemas nas válvulas cardíacas, ataque cardíaco 
e insuficiência cardíaca”. 
 
Fonte: 

• https://www.msdmanuals.com/pt/casa/dist%C3%BArbios-do-cora%C3%A7%C3%A3o-e-dos-vasos-
sangu%C3%ADneos/hipotens%C3%A3o-arterial-e-choque/hipotens%C3%A3o-arterial 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
São consideradas as principais ações do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNTs) no Brasil: Programa Saúde na Escola: proporcionar a todos os municípios brasileiros condições 
para assumir o compromisso de ações no âmbito da avaliação nutricional, avaliação antropométrica, detecção precoce 
de hipertensão arterial, sistêmica, promoção de atividades físicas e corporais, promoção da alimentação saudável e de 
segurança alimentar no ambiente escolar; Redução dos preços dos alimentos saudáveis: Proposição e fomento à adoção 
de medidas fiscais, tais como redução de impostos, taxas e subsídios, objetivando reduzir os preços dos alimentos 
saudáveis (frutas, hortaliças), a fim de estimular o seu consumo; e, Fortalecimento da implementação da política de 
preços e de aumento de impostos dos produtos derivados do tabaco e álcool, com o objetivo de reduzir o consumo, 
conforme preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 
 
Fonte:  

• http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_acoes_enfrent_dcnt_2011.pdf  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O câncer de boca afeta os lábios e o interior da cavidade oral. Dentro da boca devem ser observados gengivas, 
bochechas, céu da boca, língua (principalmente as bordas), além da região embaixo da língua. O câncer do lábio é mais 
comum em pessoas brancas e ocorre mais frequentemente no lábio inferior. A estimativa de novos casos de câncer de 
boca para 2018, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), é de 14,7 mil, sendo 11,2 mil homens e 3,5 mil 
mulheres. 
 
Fontes:  

• https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z-1/c/cancer-de-boca  
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• https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-boca 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Art. 142. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 23. É permitida a 
participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos 
seguintes casos: I - doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de 
cooperação técnica e de financiamento e empréstimos; II - pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou 
explorar: a) hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada; e, 
b) ações e pesquisas de planejamento familiar; III - serviços de saúde mantidos, sem finalidade lucrativa, por empresas, 
para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a seguridade social; e, IV - demais casos 
previstos em legislação específica”.  
 
Fonte:  

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13097.htm  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata do mecanismo de ação do Etomidato na indução e manutenção anestésica. A literatura mostra que para 
essa ação (indução e manutenção anestésica), o mecanismo é por ação GABAmimética, ou seja, mimetizando o ácido 
gama-aminobutírico. É claro que em condições sub-clínicas, outros efeitos podem ser encontrados, mas não estava no 
escopo da questão. 
 
Fonte: 

• FUCHS, Flávio Danni; WANNMACHER, Lenita. Farmacologia clínica e terapêutica. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: 
Guanabara Koogan, 2017. P 192. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata dos eventos adversos mais COMUNS dos medicamentos tiazídicos. Diversas fontes (Fuchs, Rang e Dale) 
mostram que os eventos adversos mais comuns dessa classe de medicamentos é hiperuricemia, o que leva a crises de 
gota. Rang e Dale apesar de adicionar a esses eventos a hipocalemia, não traz a hipovolemia como evento comum. Isso 
também acontece no Formulário terapêutico nacional 2010. Por fim, o livro de Goodman e Gilman apresenta 
hipocalemia e hipovolemia como eventos mais graves, não os mais comuns, como era solicitado pela questão.  
 
Fontes: 

• FUCHS, Flávio Danni; WANNMACHER, Lenita. Farmacologia clínica e terapêutica. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: 
Guanabara Koogan, 2017. P 553 

• RANG, Rang et al. Rang & dale farmacologia. Elsevier Brasil, 2015. P. 666 

• Formulário terapêutico nacional 2010: Rename 2010/Ministério da Saúde, – 2. ed. – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2010. 1135 p.: il. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/formulario_terapeutico_nacional_2010.pdf 

• HILAL-DANDAN, Randa; BRUNTON, Laurence. Manual de farmacologia e terapêutica de Goodman & Gilman. 
AMGH Editora, 2015. P.689 
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Cargo: Fiscal Ambiental 
 

BRANCA 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Levando em consideração o sentido textual, a única palavra que poderá substituir a expressão “desolado”, sem 
alteração semântica, é “aborrecido”; “inconsolável”; “triste”. Os demais vocábulos são contrários e incoerentes ao 
concatenamento de ideias empregadas no trecho. 

 
Fonte:  

• HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de S. Dicionário HOUAISS da Língua Portuguesa (com a nova ortografia). Rio 
de Janeiro: Objetiva, 2009. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los (direta ou indiretamente), retomá-los 
ou se referir a eles. Alguns exemplos de tipos de pronome são: pessoais retos (nós: alternativa D) ou oblíquos (lhe: 
alternativa B), possessivos, demonstrativos (esses: alternativa C), interrogativos, relativos e indefinidos. Onde 
(advérbio): indica o lugar em que algo ou alguém está e deve ser utilizado para expressar ideia de lugar, de 
permanência. A questão se encontra em conformidade com as normas editalícias, pois foi elaborada de acordo com o 
conteúdo programático: classes de palavras. 
 
Fonte:  

• CEREJA, William R. e MAGALHÃES, Thereza C. Texto e Interação. São Paulo: Atual, 2000. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pelas regras da lógica proposicional, o valor de uma proposição pode ser Verdadeiro ou Falso, independentemente de 
seu aspecto do mundo real. Quanto a isso, o enunciado é claro ao afirmar que P1 e P2 são Verdadeiras e P3 é falsa. Assim, 
por se tratarem de proposições compostas, tem-se que (as proposições vermelhas são falsas e azuis são verdadeiras). 
P1: Se a casa está organizada e as crianças estão dormindo, então o descanso é merecido. (Verdadeiro) 
[P -> Q é verdadeiro se o antecedente é Falso] 
 
P2: Se o descanso é merecido, então estou de férias. (Verdadeiro)  
[P -> Q é verdadeiro se o antecedente é Falso] 
 
P3: A casa está organizada ou estou de férias. (Falsa) 
[Proposição simples, então seu valor lógico já é dado de imediato] 
 
Quanto à proposição simples: “as crianças estão dormindo” não é possível (nem necessário) saber seu valor lógico para 
responder à questão, pois o enunciado pede uma conclusão, isto é, o que se pode afirmar com base nas proposições 
dadas. 
Com isso, evidencia-se que a letra D possui valor lógico verdadeiro, pois: 
“O descanso não é merecido ou as crianças estão de férias.” possui valor lógico VERDADEIRO, uma vez que, na 
proposição disjuntiva, basta que uma das proposições simples seja Verdadeira. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 



 

81 

 

 
 

BRANCA 

13 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pelas informações do enunciado, é possível elaborar a seguinte tabela para os times e a bebida de cada amigo: 
 

Amigo Time Bebida 

Marcelo Internacional Suco 

José Corinthians Cerveja 

Diogo Flamengo Refrigerante 

 
Com essa tabela, basta verificar qual das alternativas apresenta uma estrutura lógica cujo valor é VERDADEIRO, 
destacando-se em azul as proposições verdadeiras e de vermelho as falsas. 
A) Se José pediu cerveja, então Diogo torce para o Internacional. 
B) Se Diogo torce para o Flamengo, então Marcelo não pediu suco. 
C) Se Diogo não torce para o Corinthians, então Marcelo torce para o Flamengo. 
D) Se Marcelo não torce para o Internacional, então Diogo torce para o Flamengo. 
Apenas a letra D possui valor lógico Verdadeiro, pois na implicação lógica (Se, então) o valor lógico é falso somente se o 
antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, sendo verdadeira nas demais situações, como na letra D: 
Antecedente falso e consequente verdadeiro. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmação de que os três elementos básicos do hardware são Unidade central de processamento, memória principal e 
unidades de entrada e saída está certa. As demais alternativas possuem componentes que não são considerados 
elementos básicos do hardware. Segundo o autor Fernando de Castro Velloso na obra Informática: conceitos básicos, 10 
ed, Rio de Janeiro, Elsevier, 2014, "o hardware é constituído por elementos básicos, ditos unidades funcionais básicas: 
unidade central de processamento, memória principal e unidades de entrada e saída (E/S)". 
 
Fonte:  

• Fernando de Castro Velloso. Informática: conceitos básicos. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na questão tem-se embasada como correta apenas uma alternativa, visto que na alternativa A, o gerenciamento 
ambiental proposto na ISO 14001 não se baseia em uma estratégia ambiental moderna, o que pode levar as empresas a 
um baixo desempenho ambiental e a prejuízos na imagem institucional. Verificando a alternativa B, temos a melhoria 
contínua exigida pela ISO 14001 não é garantia de aumento significativo no desempenho ambiental, pois uma empresa 
poderá adequar-se à norma simplesmente padronizando um modelo de gerenciamento ineficiente. Quanto a questão D, 
ISO 14001:2004 e ISO 14004:2004 foco em sistemas de gestão ambiental. As outras normas no foco da família em 
aspectos ambientais específicos, como a vida de comunicação ciclo de análise e auditoria. Assim, o questionamento não 
procede em termos de solicitação dos candidatos.  
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Fonte:  

• Fundamentos em gestão ambiental [ recurso eletrônico] / organizadora Marlise Amália Reinehr Dal Forno ; 
coordenado pelo SEAD/UFRGS. – D ados eletrônicos. – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2017. 86 p.: pdf 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Na elaboração da questão houve um erro, e dessa forma os recursos redigidos pelos candidatos procedem. A questão 
será anulada e será atribuído ponto a todos os candidatos. 
 
Fonte: 

• Conservação Ambiental Carmen Ballão Watanabe, 2011. Caderno foi elaborado pelo Instituto Federal do Paraná 
para o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil - e-Tec Brasil. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ressalta a definição de granizo: quando as pedras, redondas ou de forma irregular, atingem grande tamanho (diâmetro 
acima de 5 mm), e na questão refere-se menor que 5mm. Assim, o questionamento não procede em termos de 
solicitação do candidato.  
 
Fonte:  

• Conservação Ambiental. Carmen Ballão Watanabe.Caderno foi elaborado pelo Instituto Federal do Paraná para o 
Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil - e-Tec Brasil,2011. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão atende ao conceito de que, o plano de controle ambiental, o PCA deve servir de subsídio para a elaboração do 
Relatório Final da Obra, a ser entregue para solicitação da Licença Ambiental de Operação - LO. 
 
Fonte:  

• Conservação Ambiental. Carmen Ballão Watanabe.Caderno foi elaborado pelo Instituto Federal do Paraná para o 
Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil - e-Tec Brasil,2011. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A interceptação vegetal: é a parcela de água interceptada na superfície das folhas de vegetais, que reduz a força da 
queda da chuva, diminuindo o potencial de erosão. A interceptação vegetal depende de vários fatores: características da 
precipitação e condições climáticas, tipo e densidade da vegetação e período do ano. Armazenamento nas depressões: 
refere-se à água retida das depressões impermeáveis. Na bacia hidrográfica existem obstruções naturais e artificiais ao 
escoamento, acumulando parte do volume precipitado. Assim, o questionamento não procede em termos de solicitação 
do candidato.  
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Fonte:  

• Conservação Ambiental. Carmen Ballão Watanabe.Caderno foi elaborado pelo Instituto Federal do Paraná para o 
Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil - e-Tec Brasil,2011. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Avaliação de Desempenho Ambiental é uma ferramenta que possibilita a quantificação do esforço para a proteção do 
ambiente, criando condições para um melhor controle do impacto ambiental das atividades, produtos e serviços da 
organização. E a Auditoria Ambiental é uma avaliação sistemática, documentada, periódica e objetiva das operações e 
processos de forma a garantir o cumprimento da legislação e os objetivos ambientais. Assim, o questionamento não 
procede em termos de solicitação do candidato.  
 
Fonte:  

• Conservação Ambiental. Carmen Ballão Watanabe.Caderno foi elaborado pelo Instituto Federal do Paraná para o 
Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil - e-Tec Brasil,2011. 

 
 

BRANCA 

45 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Art. 5º da Lei 11.428/2006 “a vegetação primária ou a vegetação secundária em qualquer estágio de 
regeneração do Bioma Mata Atlântica não perderão esta classificação nos casos de incêndio, desmatamento ou 
qualquer outro tipo de intervenção não autorizada ou não licenciada”. Considerando que a lei em questão não exige que 
o causador esteja identificado para manter a classificação mencionada; considerando que incêndios são eventos não 
planejados, acidentais, muitas vezes decorrentes de queimadas induzidas e que fogem do controle por imperícia ou 
desleixo e, por fim, considerando que Estudos Prévios de Impacto Ambiental são exigidos para certas modalidades de 
obras e outros tipos de intervenções planejadas e desejadas no meio ambiente, a banca mantém o gabarito publicado 
(letra A). 
 
Fonte:  

• Site oficial do Palácio do Planalto: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11428.htm 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Art. 11-A, § 1º, item I da Lei 12.651/2012, os apicuns e salgados podem ser utilizados em atividades de 
carcinicultura e salinas, desde que (...) a área total ocupada por essa atividade em cada Estado (com exceção do Bioma 
Amazônico) não seja superior a 35% (trinta e cinco por cento) dessa modalidade de fitofisionomia (apicum, salgado) 
(reiterando: em cada Estado, no restante do País – exceto na Amazônia). De acordo com o § 6º da lei citada, “é 
assegurada a regularização das atividades e empreendimentos de carcinicultura e salinas cuja ocupação e implantação 
tenham ocorrido antes de 22 de julho de 2008, desde que o empreendedor, pessoa física ou jurídica, comprove sua 
localização em apicum ou salgado e se obrigue, por termo de compromisso, a proteger a integridade dos manguezais 
arbustivos adjacentes”. Desta forma, a banca mantém o gabarito publicado (letra C). 
 
Fonte:  

• Site oficial do Palácio do Planalto: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Ainda que o porte e uso de motosserra, de acordo com as Resoluções Conama 01/1986 e 237/1997, não necessitem de 
licenciamento ambiental propriamente dito (estas resoluções regem o licenciamento ambiental), a Portaria IBAMA nº 
149/1992 estabelece a obrigatoriedade do registro no IBAMA e emissão de Licença de Porte e Uso da Motosserra (LPU) 
aos estabelecimentos comerciais responsáveis pela comercialização de motosserra, bem como aqueles que, sob 
qualquer forma, adquirirem este equipamento. Ainda que sejam tipos muito distintos de licenciamento (o primeiro, 
ambiental, é um processo administrativo complexo e demorado; o segundo, específico para motosserras, é um ato 
administrativo relativamente fácil e rápido de emissão de uma licença), a banca solicita que a questão seja anulada. 
 
Fonte:  

• http://www.ibama.gov.br/licencasservicos/motosserra/lpu#:~:text=A%20Portaria%20Ibama%20n%C2%BA%201
49,9.605%2F1998%20e%20o%20art.  

 
 
 
Cargo: Médico - Clínico Geral 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para atender ao comando desta questão, deve-se analisar cada uma das três afirmações sobre o título do texto. Em I, 
afirma-se que “o título do texto antecipa o tipo de abordagem que o tema receberá no desenvolvimento do texto”. Essa 
afirmação está correta, porque o título prenuncia que o tema “desafios da saúde pública no Brasil” será abordado sob 
três aspectos: recursos financeiros, saneamento básico e educação, ou seja, haverá uma abordagem expositiva-
argumentativa do tema. Em II, afirma-se que “há uma relação de sinonímia entre as palavras “desafios” (presente no 
título do texto) e “obstáculos” (presente no primeiro parágrafo do texto). Essa relação garante a progressão textual.”. 
Essa afirmação também está correta, já que as duas palavras destacadas estabelecem uma relação de sinonímia e, de 
acordo com Maria das Graças Costa Val (2006, p. 23), são relações desse tipo, ou seja, que não se limitam a repetições, 
que “fazem o sentido do texto progredir”. Por fim, em III, afirma-se que “O título do texto está estruturado sob a forma 
de uma frase declarativa afirmativa. Caso ele estivesse estruturado sob a forma de uma frase interrogativa, uma redação 
possível seria: Quais são os 3 maiores desafios da saúde pública no Brasil?”. Essa afirmação também está correta, já que 
se o título estivesse escrito sob a forma de uma frase interrogativa, a estrutura sugerida cumpre adequadamente a 
proposta. Essa análise revela que todas as afirmações estão corretas, portanto, apenas a alternativa A atende o 
comando desta questão, sendo assim, o gabarito preliminar está correto e deve ser mantido.  
 
Fontes:  

• ANTUNES. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

• _____, Irandé. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.  

• COSTA VAL, Maria das Graças. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 2006.  

• FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991. 

• KOCH; ELIAS. Ler e compreender os sentidos do texto. 3. ed. São Paulo: Editora Contexto, 2017. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considere as seguintes proposições: 
P: Hoje está chovendo  
Q: Eu vou sair 
Assim, a proposição “Hoje está chovendo e não vou sair” é representada por P ∧ ¬Q 
As afirmativas são: 
A) Hoje não está chovendo e vou sair 
B) Se hoje está chovendo então não vou sair 
C) Hoje não está chovendo ou vou sair 
D) Ou hoje está chovendo ou não vou sair. 
 
Com isso, pode-se montar a seguinte tabela-verdade: 
 

P Q ¬P ¬Q P ∧ ¬Q A: ¬P ∧ Q B: P →¬Q C: ¬P v Q D: P ⊻ ¬Q 

V V F F F F F V V 

V F F V V F V F F 

F V V F F V V V F 

F F V V F F V V V 

 
Dessa forma, a negação de “Hoje está chovendo e não vou sair” é “Hoje não está chovendo ou vou sair” 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Suponha que há 100 cachorros no abrigo. Assim 80 deles são da raça A e 20 da raça B. Após a erradicação da doença, X 
cachorros da raça A e todos os cachorros da raça B não foram contaminados. Como 60% dos cachorros não 
contaminados eram da raça A, tem-se que 
 

 
 
Logo, 80-30 = 50 cachorros foram contaminados representando 50% dos cachorros. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para o correto desenvolvimento da questão, é importante relembrar que a tabela verdade da proposição “se então” é  
 

P Q P→Q 

V V V 

V F F 

F V V 

F F V 
 
Além disso, de acordo com a teoria de lógica proposicional, o conectivo “v” representa uma disjunção. Avaliando cada 
alternativa, tem-se que: 
 
I 6 + 2 = 8 ↔ √5 > 2 é uma proposição composta verdadeira pois 6 +2 = 8 é verdadeiro e √5 > 2 também é verdadeiro (se 
e somente se) 
II -5 > 0 → 20 = 1 é uma proposição composta verdadeira pois -5 > 0 é falso e  20 = 1 é verdadeiro (se entao) 
III  π > 4 v 4 + 3 ≠ 6 é uma proposição composta verdadeira pois π > 4 é falso e 4 + 3 ≠ 6 é verdadeiro (disjunção inclusiva) 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão permite duas resoluções: 

1.Observe que na primeira palavra há uma consoante; na segunda palavra, duas consoantes; na terceira palavra, 
três consoantes; e na quarta palavra, quatro consoantes. Espera-se que na quinta palavra haja cinco consoantes. 
2.A primeira palavra possui uma sílaba a segunda também. A terceira palavra possui duas sílabas, assim como a 
quarta. Espera-se que a quinta palavra seja formada por três silabas. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considere as proposições P: Mariana é enfermeira  
Q: Pedro é carioca.  
Assim, a proposição composta “Mariana não é enfermeira ou Pedro é carioca” é representada por ¬P v Q. Note que essa 
proposição é inclusiva, pois a disjunção exclusiva é representada por “ou...ou” 
As afirmativas são: 
 
A) Se Mariana é enfermeira então Pedro é carioca 
B) Se Pedro é carioca entao Mariana é enfermeira 
C) Se Mariana não é enfermeira então Pedro é carioca 
D) Se Mariana não é enfermeira então Pedro não e carioca 
 



 

87 

 

Pode-se, portanto, montar a seguinte tabela verdade: 
 

P Q ¬P ¬Q ¬P v Q A: P→Q B: Q →P C: ¬P →Q D: ¬P→¬Q 

V V F F V V V V V 

V F F V F F V V V 

F V V F V V F V F 

F F V V V V V F V 

 
Dessa fora, a única alternativa equivalente à proposição apresentada no enunciado é “Se Mariana é enfermeira então 
Pedro é carioca” 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Os backups podem ser feitos online e em periféricos, no entanto por questões de segurança eles não devem ser 
armazenados SOMENTE dentro da organização. Embora a letra correta seja a letra D, a letra C, por não possuir a palavra 
SOMENTE, pode se tornar correta, fazendo com que a questão tenha duas letras certas, letra C e D. 
 
Fonte:  

• STALLINGS, W. and BROWN, L. Segurança de Computadores. 2ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p. 728. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda nível de segurança em computadores, especificamente em computadores que usam o sistema 
operacional Windows 7. Um sistema operacional após a sua criação, passa por inúmeras atualizações. As atualizações 
implantarão várias revisões no computador, como a adição de novos recursos, a remoção de recursos desatualizados, a 
atualização de drivers, a distribuição de correções para bugs e, o mais importante, a correção das brechas de segurança 
recém-descobertas.  
A vulnerabilidade de software é normalmente uma deficiência ou falha de segurança em um sistema operacional ou 
programas. Uma vulnerabilidade explorada pode infectar o computador com diferentes vírus como o malware que pode 
roubar os dados do usuário da máquina, conceder o controle do computador a um invasor e até mesmo utilizar o 
software em tarefas que não são compatíveis com seu objetivo do computador. 
 
Fontes:  

• CERT.br, Cartilha de segurança para internet. 2017. Disponível em:<https://cartilha.cert.br/malware/>. Acesso 
em 13 de Dec. 2020. 

• NORTON, A importância das atualizações e patches de software. 2021. Disponível em:< 
https://br.norton.com/internetsecurity-how-to-the-importance-of-general-software-updates-and-
patches.html>. Acesso em 18 de Ago. 2022. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O diagnóstico da Artrite Reumatoide considera critérios clínicos, laboratoriais e imaginológicos. No entanto, para a 
detecção de alterações inflamatórias na fase inicial da doença, os exames de imagem, como por exemplo a ressonância 
magnética, são mais sensíveis. 
Além disso,  o enunciado da questão deixa claro que deve-se levar em conta as Diretrizes do Ministério da Saúde sobre a 
artrite reumatoide, que corrobora tal informação: "Nas fases iniciais da doença, a ressonância magnética e o exame 
radiográfico tendem a ser mais sensíveis na detecção precoce de atividade inflamatória e/ou erosiva nas articulações.” 
 
Fonte:  

• PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA ARTRITE REUMATOIDE, Ministério da Saúde, 2019. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão é claro ao solicitar as recomendações da Sociedade Brasileira de Pneumologia para o manejo da 
pneumonia adquirida na comunidade. O trecho a seguir foi retirado na íntegra das recomendações referidas: 
"Recomenda-se que para a PAC de baixa gravidade e com tratamento ambulatorial, esse seja feito com monoterapia e 
por 5 dias. A PAC de moderada a alta gravidade deve ser tratada com os esquemas antibióticos acima discutidos, por 
períodos de 7 a 10 dias." 
Ainda assim, levando-se em conta o quadro citado no recurso, tem-se como opção terapêutica "Macrolídeos: 
Azitromicina 3 a 5 dias”, situação esta que se enquadra no gabarito liberado: "Com monoterapia e por 5 dias”. 
Portanto, recurso improcedente, visto que o gabarito (Alternativa A) encontra-se correto. 
 
Fonte:  

• Corrêa et al., Recomendações para o manejo da pneumonia adquirida na comunidade 2018, Sociedade Brasileira 
de Pneumologia, J Bras Pneumol. 2018;44(5):405-424 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado é claro ao solicitar que sejam seguidas as "Recomendações da Sociedade Brasileira de Nefrologia a respeito 
do tratamento da Glomeruloesclerose Segmentar e Focal”. 
Em tais recomendações, encontra-se o seguinte trecho:  
“RECOMENDAÇÃO 1 - Manter o tratamento por 6 meses antes de concluir que o paciente é córtice-resistente." 
Além disso, cita-se: "Não têm sido desenvolvidos estudos randomizados em síndrome nefrótica por GESF, utilizando 
corticóide VO. Relatos de séries de casos dão suporte ao uso de prednisona numa dose de 1 mg/kg/dia, em adultos, em 
um tratamento inicial, por pelo menos 4 meses, não se podendo falar em córtico-resistência antes de 6 meses de 
corticoterapia”. 
Portanto, considerando-se a recomendações solicitadas na questão, recursos improcedentes. 
 
Fonte:  

• Sociedade Brasileira de Nefrologia; Tratamento Das Glomerulopatias Primárias  

• J Bras Nefrol Volume XXVII - nº 2 - Supl. 1 - Junho de 2005 13 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão relata que a paciente apresentava rinossinusites de repetição. Portanto, o desenvolvimento 
atual do quadro clínico clássico apresentado, de Tireoidite de Quervain, pode estar relacionado à episódio prévio de 
rinossinusite, e não necessariamente ao último episódio, há 15 dias. Com isso, não podemos assumir, conforme consta 
no recurso, que a paciente "só poderia se encontrar na fase tireotóxica devido ao tempo pós-quadro infeccioso." 
 
Fontes:  

• Medicina Interna de Harrison - 2 volumes. 20. ed. Porto Alegre: AMGH, 2020. 

• Consenso brasileiro para o diagnóstico e tratamento do hipertireoidismo: recomendações do Departamento de 
Tireoide da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57/3. 

 
 
Cargo: Nutricionista 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Apresentar argumento sólido que contribua para a defesa de um ponto de vista.” foi considerada 
correta, como pode-se verificar no primeiro parágrafo transcrito a seguir: 

“Considerado em 2019 o segundo país mais feliz de todos (o primeiro lugar ficou com a Finlândia), a Dinamarca 
ocupou esse posto em 2013 e 2016, liderando o Índice Mundial de Felicidade, segundo a Organização das Nações 
Unidas. O site Family Life Goals comenta que nesse país, os serviços de saúde e de educação são gratuitos. Sua 
geografia permite que, de qualquer ponto da Dinamarca, as pessoas estejam a uma distância máxima de 52 km do mar. 
Que privilégio! Além disso, são valores fundamentais para os dinamarqueses, a empatia e a afeição, o que torna o país 
próspero e seus habitantes compassivos. A empatia faz parte do currículo padrão, ensinando às crianças dinamarquesas 
o significado de entender e compartilhar seus sentimentos, bem como capacitando-as a identificar e trabalhar estados 
emocionais.” 
O argumento de autoridade é aquele que se baseia na citação de uma fonte confiável, como um especialista no assunto 
que está sendo debatido. Em um debate sobre educação, por exemplo, Paulo Freire, como educador e pedagogo 
reconhecido internacionalmente, poderia ser citado como meio de fundamentar uma ideia apresentada na fala. A 
citação da fonte pode ser feita tanto de forma direta – quando há a transcrição da citação, utilizando, em geral, as aspas 
– quanto de forma indireta, quando se reescreve aquilo que foi dito pela autoridade escolhida. A alternativa “A) Expor 
seu conhecimento sobre o assunto tratado.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da 
questão, “Pode-se afirmar que, no primeiro parágrafo do texto, a autora apresenta informações provenientes de fontes 
por ela citadas com a finalidade de:” a alternativa deveria indicar a finalidade, ou seja, o objetivo da citação da fonte da 
informação apresentada o que não relação com a simples exposição do conhecimento, mas com a justificativa 
apresentada anteriormente. A alternativa “B) Demonstrar seu reconhecimento por tais instituições.” não pode ser 
considerada correta, tendo em vista a justificativa anterior.   
 
Fontes:  

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

• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) “Além disso, são valores fundamentais para os dinamarqueses, a empatia e a afeição, [...]”” foi indicada 
como correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “Como recurso linguístico para a construção dos enunciados, 
a autora faz uso da linguagem conotativa que aponta para determinadas figuras de linguagem. Dentre os trechos 
relacionados, todos podem ser apontados como exemplo que comprova a informação anterior, EXCETO:” a alternativa 
indicada como correta deveria ser aquela que não utilizasse a linguagem conotativa. Quando a linguagem está no 
sentido conotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido figurado, ou seja, aquele cujas palavras, 
expressões ou enunciados ganham um novo significado em situações e contextos particulares de uso. O sentido 
conotativo modifica o sentido denotativo (literal) das palavras e expressões, ressignificando-as. De maneira geral, é 
possível encontrarmos o uso da linguagem conotativa nos gêneros discursivos textuais primários, ou seja, nos diálogos 
informais do cotidiano. Entretanto, são nos textos secundários, ou seja, aqueles mais elaborados, como os literários e 
publicitários, que a linguagem conotativa aparece com maior expressividade. A utilização da linguagem conotativa nos 
gêneros discursivos literários e publicitários ocorre para que se possa atribuir mais expressividade às palavras, 
enunciados e expressões, causando diferentes efeitos de sentido nos leitores/ouvintes. A alternativa “C) “Todos os dias 
somos alvo ou temos conhecimento de atrocidades cometidas contra pessoas, [...]”” não atende ao enunciado, já que 
aqui ocorre o uso da linguagem conotativa e que a palavra “alvo” tem como significado denotativo : objeto, geralmente 
em forma de disco, de madeira ou papelão, que serve de objetivo em competições, treino ou instrução de tiro. Qualquer 
ponto que se procura acertar com tiro. 
Sentido figurado (conotativo): Objetivo a que se dirige algum intento; fim, meta: ter a celebridade como alvo. 
Sentido figurado (conotativo): Objetivo, motivo, assunto: ser alvo de críticas. 
[Anatomia] Branco do olho; esclerótica. 
Etimologia (origem da palavra alvo). Do latim album.i, "brancura". 
 
Fontes:  

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A alternativa “D) IV, II, III e I.” foi indicada como correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “Relacione 
adequadamente a nomenclatura e a definição de alguns itens que se enquadram no padrão da Redação Oficial.” tal 
alternativa indica a correta relação entre os termos apresentados. Os textos produzidos no âmbito da Redação Oficial 
são divididos em duas categorias: correspondências: ofício, memorando, requerimento, carta, fax, mensagem 
eletrônica, telegrama, etc. e os documentos: ata, certidão, portaria, relatório, instrução normativa, decreto e outros. 
Questão em análise: 
Relacione adequadamente a nomenclatura e a definição de alguns itens que se enquadram no padrão da Redação 
Oficial. 
I. Ofício. 
II. Carta. 
III. Memorando. 
IV. Requerimento. 
( ) Processo formal de solicitar algo que pareça legal ao requerente. 
( ) Documento semioficial que serve, dentre outros, para fazer uma solicitação. 
( ) Comunicação interna utilizada para situações simples e frequentes da atividade administrativa em geral. 
( ) Correspondência oficial de caráter externo, com fins de informação diversos sobre assuntos oficiais da competência 
de quem a envia. 
A sequência está correta em 
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A) I, II, III e IV. 
B) II, IV, III e I. 
C) IV, I, II e III. 
D) IV, II, III e I. 
 

“Até a segunda edição deste Manual, havia três tipos de expedientes que se diferenciavam antes pela finalidade 
do que pela forma: o ofício, o aviso e o memorando. Com o objetivo de uniformizá-los, deve-se adotar nomenclatura e 
diagramação únicas, que sigam o que chamamos de padrão ofício.  

A distinção básica anterior entre os três era: 
a) aviso: era expedido exclusivamente por Ministros de Estado, para autoridades de mesma  hierarquia; 
b) ofício: era expedido para e pelas demais autoridades; e 
c) memorando: era expedido entre unidades administrativas de um mesmo órgão. 
Atenção: Nesta nova edição ficou abolida aquela distinção e passou-se a utilizar o termo ofício nas três hipóteses. 
A seguir, será apresentada a estrutura do padrão ofício, de acordo com a ordem com que cada elemento aparece no 
documento oficial.” 
 
Fontes:  

• MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - 3a edição, revista, atualizada e 
ampliada<http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-
republica/manual-de-redacao.pdf> 

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) Adição.” foi indicada como correta, pois, de acordo com o enunciado “A produção de sentido 
estabelecida pelo elemento de ligação presente no título do texto identifica-se corretamente como:” no título do texto 
“Nem novo, nem normal” é possível identificar o elemento de ligação “e” inserido em “nem” = “e + não”. Nem: (latim 
nec) advérbio 
1. Partícula disjuntiva e negativa. 
2. Não. 
conjunção 
3. E não. 
Nem é uma conjunção coordenativa copulativa (ou aditiva) e corresponde à conjunção e na negativa, ou seja, equivale a 
e não. A frase que apresenta, na afirmativa, seria «Sais com o teu irmão e estudas»; na negativa será: «Não sais com o 
teu irmão, nem estudas» ou, recorrendo à locução conjuncional, «Nem sais com o teu irmão, nem estudas.» 
A frase tem apenas valor aditivo (negativo), e não alternativo, como aconteceria se se empregasse a disjuntiva (ou 
alternativa) ou... ou: «Ou sais com o teu irmão, ou estudas», indicando que, ao cumprir-se um facto/fato, o outro não se 
cumpre. 
Um exemplo de disjunção dado pela expressão nem... nem pode ser o seguinte: «Não sei nem se ficas nem se partes.»' 
 
Fontes:  

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) Não apresenta satisfação em relação ao que ouve.” foi indicada como correta, pois, de acordo com o 
enunciado da questão “A imagem apresenta uma caixinha de suco em que é possível identificar uma campanha da 
empresa contra o uso de conservante na qual há uma conversa entre o abacaxi e o conservante dispensado pelas 
embalagens. No diálogo, o abacaxi diz: “O que importa é que eu quero te ver bem... Bem longe de mim”. É possível 
inferir que o interlocutor que ocupa a posição de receptor no diálogo apresentado:” A alternativa “A) Não compreende a 
mensagem.” não pode ser considerada correta, pois, na imagem apresentada, é possível visualizar uma insatisfação do 
frasco de conservante, o que não ocorreria se ele não tivesse entendido a mensagem. A alternativa “B) Reage 
bruscamente à fala do abacaxi.” não pode ser considerada correta, pois, o que podemos ver é uma feição de insatisfação 
e não uma reação brusca, o que implicaria na realização de movimentos repentinos, imprevistos, indelicados. Exemplo 
do uso da palavra Movimento brusco: O movimento brusco dele fez com que todos se assustassem.  

 
 
Fontes:  

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Apesar de pertencerem à mesma categoria gramatical, os vocábulos destacados diferem-se quanto às 
circunstâncias por eles indicadas.” foi indicada como correta, pois, de acordo com o enunciado da questão: 
“Considerando as especificidades que as categorias gramaticais apresentam, assinale a afirmativa correta acerca dos 
termos destacados em “O que importa é que eu quero te ver bem... Bem longe de mim!”” Dentre os advérbios de 
intensidade estão: Assaz, bastante, bem, demais, mais, menos, muito, pouco, quanto, quão, quase, tanto, tão, etc. 
Dentre os advérbios de modo estão: Assim, bem, debalde, depressa, devagar, mal, melhor, pior; e quase todos 
terminados em -mente: fielmente, levemente, etc. É possível verificar que “bem” nas frases em análise trata-se de um 
advérbio, porém, indicando circunstâncias diferentes: modo e intensidade, respectivamente.  
 
Fontes:  

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

• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. 

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pelas informações do enunciado, é possível elaborar a seguinte tabela para os times e a bebida de cada amigo: 
 

Amigo Time Bebida 

Marcelo Internacional Suco 

José Corinthians Cerveja 

Diogo Flamengo Refrigerante 

 
Com essa tabela, basta verificar qual das alternativas apresenta uma estrutura lógica cujo valor é VERDADEIRO, 
destacando-se em azul as proposições verdadeiras e de vermelho as falsas. 
A) Se José pediu cerveja, então Diogo torce para o Internacional. 
B) Se Diogo torce para o Flamengo, então Marcelo não pediu suco. 
C) Se Diogo não torce para o Corinthians, então Marcelo torce para o Flamengo. 
D) Se Marcelo não torce para o Internacional, então Diogo torce para o Flamengo. 
Apenas a letra D possui valor lógico Verdadeiro, pois na implicação lógica (Se, então) o valor lógico é falso somente se o 
antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, sendo verdadeira nas demais situações, como na letra D: 
Antecedente falso e consequente verdadeiro. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado afirma que a proposição “Se estou feliz e consigo ser aprovado, então no futuro serei bem-sucedido” é 
falsa. Com isso, conclui-se que: 
Estou feliz e consigo ser aprovado = Verdadeiro 
No futuro serei bem-sucedido = Falso 
Pois a condicional é falsa apenas se o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso [V -> F = F]. Com isso, analisa-se 
as alternativas: 
A) No futuro serei bem-sucedido e estou feliz. 
B) Não estou feliz ou não consigo ser aprovado. 
C) Se não consigo ser aprovado, então não estou feliz. 
D) Se no futuro não serei bem-sucedido, então não consigo ser aprovado. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No Word 2013, para reduzir em 1 (um) ponto o tamanho da fonte o atalho a ser utilizado é: CTRL + [. 
Desta forma, a questão encontra-se em concordância com o solicitado. 
 
Fonte:  

• LAMBERT, Joan. – Microsoft Word 2013 passo a passo – Porto Alegre: Bookman, 2014. – Pág.: 508. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para compartilhar uma apresentação, por e-mail, exiba a guia Compartilhar do modo de exibição Backstage, e clique em 
e-mail, no Microsoft PowerPoint 2013. 
O modo Backstage está presente nos aplicativos do Microsoft Office 2013, e também possuem funções e ações a serem 
executadas, como o compartilhamento, por exemplo. 
O erro ortográfico, falha na digitação, não inviabiliza a questão. 
Desta forma, a questão encontra-se em concordância com o solicitado. 
 
Fonte:  

• COX, Joyce; LAMBERT, Joan. – Microsoft PowerPoint 2013 passo a passo [recurso eletrônico] – Dados 
eletrônicos. – Porto Alegre: Bookman, 2014. – Pág.: 326. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Vírus de computador seguem quatro fases de execução, que são: dormente, propagação, ativação e ação. Propagação é 
a fase que fala, que é quando ele está agindo. Diferente de infecção, que significa a ação dele, localmente, e propagação 
é a replicação do vírus. 
Dormente: Durante esta fase, o vírus apenas existe – o vírus está parado e evitando detecção. 
Propagação: Durante esta fase, o vírus está se replicando, infectando novos arquivos em novos sistemas. 
Ativação: Nesta fase, alguma condição lógica faz o vírus passar do estado dormente ou da fase de propagação para 
realizar a ação pretendida. 
Ação: Nesta fase, o vírus realiza a ação maliciosa para a qual ele foi concebido, chamada de carga. 
 
Fonte:  

• GOODRICH, Michael T.; TAMASSIA, Roberto. – Introdução à segurança de computadores [recurso eletrônico] – 
Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Bookman, 2013. – Pág.: 178. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a Lei nº 8.080/1990, em seu Art. § 2º, no nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá 
organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das 
ações de saúde. Em seu Art. 10 Art. 10, os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as 
ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. Em seu Art. 13, a articulação das políticas e programas, a cargo das 
comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades: I - alimentação e nutrição; [...] Dessa forma, a 
única opção que não está relacionada ao âmbito municipal é: “implantar, organizar e coordenar o Sistema de 
Informação de Saúde”. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
EIXO I - Vigilância, informação, avaliação e monitoramento: Os três componentes essenciais são: monitoramento dos 
fatores de risco, monitoramento da morbidade e mortalidade específicas das doenças e respostas do sistema de saúde;  
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EIXO II - Prevenção e promoção da saúde: Tem o objetivo de viabilizar as intervenções que impactem positivamente na 
redução dessas doenças e seus fatores de risco;  
EIXO III - Cuidado integral: Objetiva realizar ações visando o fortalecimento da capacidade de resposta do Sistema Único 
de Saúde e a ampliação das ações de cuidado integrado para a prevenção e o controle das DCNTs. 
 
Fonte:  

• https://actbr.org.br/uploads/arquivos/Relato%CC%81rio-sombra-DCNT.pdf 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A neoplasia é definida como uma massa de tecido anormal que pode surgir em diferentes partes do corpo. Também 
chamada de tumor, essa doença possui características específicas de acordo com o local de aparecimento, além de 
poder apresentar ritmos de crescimento e riscos diferentes. 
 
Fontes:  

• https://www.minhavida.com.br/saude/tudo-sobre/36299-neoplasia   

• https://www.minhavida.com.br/saude/temas/hipotensao   

• http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_acoes_enfrent_dcnt_2011.pdf  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
São consideradas as principais ações do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNTs) no Brasil: Programa Saúde na Escola: proporcionar a todos os municípios brasileiros condições 
para assumir o compromisso de ações no âmbito da avaliação nutricional, avaliação antropométrica, detecção precoce 
de hipertensão arterial, sistêmica, promoção de atividades físicas e corporais, promoção da alimentação saudável e de 
segurança alimentar no ambiente escolar; Redução dos preços dos alimentos saudáveis: Proposição e fomento à adoção 
de medidas fiscais, tais como redução de impostos, taxas e subsídios, objetivando reduzir os preços dos alimentos 
saudáveis (frutas, hortaliças), a fim de estimular o seu consumo; e, Fortalecimento da implementação da política de 
preços e de aumento de impostos dos produtos derivados do tabaco e álcool, com o objetivo de reduzir o consumo, 
conforme preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Ressalta, ainda, que as informações foram grafadas 
em conformidade com a norma culta da Língua Portuguesa. 
 
Fonte:  

• http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_acoes_enfrent_dcnt_2011.pdf 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O câncer de boca afeta os lábios e o interior da cavidade oral. Dentro da boca devem ser observados gengivas, 
bochechas, céu da boca, língua (principalmente as bordas), além da região embaixo da língua. O câncer do lábio é mais 
comum em pessoas brancas e ocorre mais frequentemente no lábio inferior. A estimativa de novos casos de câncer de 
boca para 2018, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), é de 14,7 mil, sendo 11,2 mil homens e 3,5 mil 
mulheres. 
 
Fontes:  

• https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z-1/c/cancer-de-boca  
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• https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-boca 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Art. 142. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 23. É permitida a 
participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos 
seguintes casos: I - doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de 
cooperação técnica e de financiamento e empréstimos; II - pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou 
explorar: a) hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada; e, 
b) ações e pesquisas de planejamento familiar; III - serviços de saúde mantidos, sem finalidade lucrativa, por empresas, 
para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a seguridade social; e, IV - demais casos 
previstos em legislação específica”.  
 
Fonte:  

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13097.htm  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os efeitos sob a síntese proteica, desencadeados pela suplementação de leucina, dão-se em nível pós-traducional e, 
mais comumente, durante a fase de início do processo de tradução do RNAm. Quando há um aumento da concentração 
intracelular de leucina, ocorre a ativação de uma proteína quinase que é alvo da rapamicina em mamíferos (mTOR). A 
principal função dessa proteína quinase é estimular a síntese proteica, essencialmente via três outras proteínas 
regulatórias. A literatura aponta diversos estudos que apresentam efeitos benéficos da suplementação isolada de 
leucina, tanto com foco na área esportiva quanto clínica. Os achados científicos mostram que tal aminoácido age como 
ativador da síntese proteica muscular, assim como fator estimulatório da sensibilidade à insulina. Papel da Leucina e não 
de todos aminoácidos de cadeira ramificada. 
 
Fontes: 

• APPOLINÁRIO, P.P., NASCIMENTO, A.J.P. Nutrição no esporte. São Paulo: Martinari, 2016.  

• MAHAN, L. K., ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2010.  

• LANCHA JUNIOR, A. H. Nutrição e metabolismo aplicados a atividade motora. São Paulo: Atheneu, 2004.  

• MCARDLE, W. D., KATCH, F.I., KATCH, V.L. Fisiologia do Exercício: Energia, Nutrição e Desempenho Humano. 
4°ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A presença de antioxidantes dietéticos pode favorecer um ambiente redutor, uma tentativa de equilibrar o status redox 
da célula. O efeito ergogênico do uso de antioxidantes como vitamina C e E pode ser observado em exercícios 
extenuantes. Logo, a questão é referente a uma vitamina com papel antioxidante e não com qualquer efeito ergogênico.  
 
Fontes: 

• APPOLINÁRIO, P.P., NASCIMENTO, A.J.P. Nutrição no esporte. São Paulo: Martinari, 2016.  

• MAHAN, L. K., ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2010.  
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• LANCHA JUNIOR, A. H. Nutrição e metabolismo aplicados a atividade motora. São Paulo: Atheneu, 2004.  

• MCARDLE, W. D., KATCH, F.I., KATCH, V.L. Fisiologia do Exercício: Energia, Nutrição e Desempenho Humano. 
4°ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Afirmativa I- Falsa.  A fibra não pode ser degradada enzimaticamente no intestino delgado dos mamíferos. Contudo, é 

fermentável e degradada no Intestino Grosso. O grau de degradação varia entre os polissacarídeos. A 
fermentação pode diminuir o pH do intestino grosso e afetar o metabolismo microbiano e as células bacterianas 
podem ser partes significantes e contribuir para o peso do bolo fecal. 

Afirmativa II- Verdadeira- A propriedade de capacidade de retenção de água é enfatizada nos polissacarídeos pela 
presença de resíduos de açúcares com grupos polares livres. As pectinas, mucilagens e hemiceluloses têm os 
maiores valores de capacidade de retenção de água (não foi falado apenas estas e sim as em destaque). A 
hidratação da fibra resulta na formação de uma matriz de gel que pode aumentar a viscosidade do conteúdo do 
intestino delgado e ter efeitos críticos na absorção de nutrientes. 

Afirmativa III Falsa- Lignina e pectina são poentes adsorventes de ácidos biliares. A celulose tem pouco poder 
adsorvente. A habilidade de certos polissacarídeos como a pectina, de aumentar excreção de ácidos biliares nas 
fezes tem sido relacionado com diminuição do colesterol no plasma. A habilidade de ligar compostos tóxicos 
seria um mecanismo protetor do câncer gastrintestinal. 

 
Fontes: 

• SILVA, S.M.C.S.; MURA, J.D.P. Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. 2.ed. São Paulo: Roca, 2014. 

• COSTA, N.M.B.C.; PELUZIO, M.C.G. Nutrição Básica e Metabolismo. Viçosa: Editora UFV, 2008.  

• PALERMO, J. R. Bioquímica da nutrição. 2.ed. São Paulo: editora Atheneu, 2014.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Ornellas (2001) e Philippi (2003) as hortaliças devem ser limpas antes de acondiciona-las e conservá-las, porém 
deixa-las de preferência com a casca e inteira, sem solução de continuidade, até o dia em que forem utilizadas. Mantê-
las secas, pois tomates, cenoura, batata, por exemplo, molhados deterioram facilmente.  E as hortaliças que apresentar 
melhor aspecto quanto à cor, consistência, integridade, tamanho, limpeza, é sem dúvida a que tem maior valor 
nutritivo. Ou seja, são apresentadas as características em conjunto para o maior valor nutritivo e não o 
aspecto/característica isolada como a higiene, ou a cor, ou ao tamanho. 
 
Fontes: 

• ORNELLAS, L.H. Técnica dietética, seleção e preparo de alimentos. 7. ed. São Paulo: Atheneu. 2001.  

• PHILIPPI, S.T. Nutrição e Técnica Dietética. São Paulo: Manole, 2003. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para uma dieta pobre em iodo, não é permitido: sal iodado, salgadinhos, peixes, frutos do mar, leite e derivados 
comuns, carne defumada, carne de sol, caldo de carne, presunto, embutidos, bacon, gema de ovo, maionese, molho de 
soja, frutas enlatadas ou em calda, frutas secas salgadas, enlatados, pães industrializados, doces com gema de ovo, 
bebidas lácteas 
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É permitido: sal não iodado, peixes de água doce, leite em pó desnatado, carnes frescas com moderação, clara de ovo, 
azeite, óleo, frutas frescas e sucos, verduras no geral (com exceção de agrião, aipo, couve-de-bruxelas), pães caseiros 
preparados com sal sem iodo, açúcar, mel, geléias, água, etc 
 
Fonte: 

• SILVA, S.M.C.S.; MURA, J.D.P. Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. 2.ed. São Paulo: Roca, 2014. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Silva e Mura (2014), em 100g da sardinha, ela apresenta 295mg de purina, considerado alimento com excessiva 
quantidade. Já os alimentos com moderada quantidade de purina (menos de 75mg em 100g do alimento) são: presunto, 
carne de frango, ervilha, couve-flor, aspargo, espinafre, cogumelo, aveia, salmão, ostra, caranguejo, lagosta, atum.  
E segundo Mahan e Raymond (2018) os alimentos especificamente ricos em purinas são: vísceras, anchovas, arenques, 
sardinhas, caldos à base de carne e molhos. 
 
Fontes: 

• SILVA, S.M.C.S.; MURA, J.D.P. Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. 2.ed. São Paulo: Roca, 2014. 

• MAHAN, L. K., RAYMOND, J.L. Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia. 14. ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara 
Koogan, 2018. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Afirmativa I está incorreta, pois os carboidratos são importantes nutrientes das formulações enterais, visando fornecer 
energia na ordem de 40 a 60% do valor energético total da dieta. Aparecem na forma de mono, di, oligo e 
polissacarídeos. As principais fontes destes nas formulações são, respectivamente, a frutose, a glicose, a sacarose, a 
maltodextrina e o amido de milho.  E segundo Silva e Mura (2014) as proteínas, em geral, correspondem a 15 a 20% do 
valor energético total da formulação enteral. Sua presença não está vinculada ao fornecimento de calorias, mas sim ao 
de prover aminoácidos, substrato plástico, com fins de promover a retenção nitrogenada e consequente aumento na 
massa muscular. Logo afirmativa II está verdadeira e a I falsa. 
 
Fonte: 

• SILVA, S.M.C.S.; MURA, J.D.P. Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. 2.ed. São Paulo: Roca, 2014. 
 
 
 
Cargo: Professor da Educação Infantil e Anos iniciais 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Apresentar argumento sólido que contribua para a defesa de um ponto de vista.” foi considerada 
correta, como pode-se verificar no primeiro parágrafo transcrito a seguir: 

“Considerado em 2019 o segundo país mais feliz de todos (o primeiro lugar ficou com a Finlândia), a Dinamarca 
ocupou esse posto em 2013 e 2016, liderando o Índice Mundial de Felicidade, segundo a Organização das Nações 
Unidas. O site Family Life Goals comenta que nesse país, os serviços de saúde e de educação são gratuitos. Sua 
geografia permite que, de qualquer ponto da Dinamarca, as pessoas estejam a uma distância máxima de 52 km do mar. 
Que privilégio! Além disso, são valores fundamentais para os dinamarqueses, a empatia e a afeição, o que torna o país 
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próspero e seus habitantes compassivos. A empatia faz parte do currículo padrão, ensinando às crianças dinamarquesas 
o significado de entender e compartilhar seus sentimentos, bem como capacitando-as a identificar e trabalhar estados 
emocionais.” 
O argumento de autoridade é aquele que se baseia na citação de uma fonte confiável, como um especialista no assunto 
que está sendo debatido. Em um debate sobre educação, por exemplo, Paulo Freire, como educador e pedagogo 
reconhecido internacionalmente, poderia ser citado como meio de fundamentar uma ideia apresentada na fala. A 
citação da fonte pode ser feita tanto de forma direta – quando há a transcrição da citação, utilizando, em geral, as aspas 
– quanto de forma indireta, quando se reescreve aquilo que foi dito pela autoridade escolhida. A alternativa “A) Expor 
seu conhecimento sobre o assunto tratado.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da 
questão, “Pode-se afirmar que, no primeiro parágrafo do texto, a autora apresenta informações provenientes de fontes 
por ela citadas com a finalidade de:” a alternativa deveria indicar a finalidade, ou seja, o objetivo da citação da fonte da 
informação apresentada o que não relação com a simples exposição do conhecimento, mas com a justificativa 
apresentada anteriormente. A alternativa “B) Demonstrar seu reconhecimento por tais instituições.” não pode ser 
considerada correta, tendo em vista a justificativa anterior.   
 
Fontes:  

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

• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) Oposição.” foi indicada como correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “Em “Mais que 
mera impressão, a certeza de que insensatez é a regra complica sobremaneira um tempo já difícil de encarar.” (3o§), 
pode-se afirmar que entre as expressões destacadas “mera impressão” e “a certeza” há uma ideia de:” pode-se notar tal 
produção de sentido. A expressão “mera impressão” denota apenas uma suposição, algo duvidoso, isento de certeza; o 
que torna tal expressão produtora de ideia que se opõe à ideia posterior de certeza. A alternativa “B) Confiança.” não 
pode ser considerada correta, de acordo com o exposto anteriormente. A alternativa “D) Probabilidade.” não pode ser 
considerada correta de acordo com o exposto anteriormente.  
 
Fontes:  

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) “Além disso, são valores fundamentais para os dinamarqueses, a empatia e a afeição, [...]”” foi indicada 
como correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “Como recurso linguístico para a construção dos enunciados, 
a autora faz uso da linguagem conotativa que aponta para determinadas figuras de linguagem. Dentre os trechos 
relacionados, todos podem ser apontados como exemplo que comprova a informação anterior, EXCETO:” a alternativa 
indicada como correta deveria ser aquela que não utilizasse a linguagem conotativa. Quando a linguagem está no 
sentido conotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido figurado, ou seja, aquele cujas palavras, 
expressões ou enunciados ganham um novo significado em situações e contextos particulares de uso. O sentido 
conotativo modifica o sentido denotativo (literal) das palavras e expressões, ressignificando-as. De maneira geral, é 
possível encontrarmos o uso da linguagem conotativa nos gêneros discursivos textuais primários, ou seja, nos diálogos 
informais do cotidiano. Entretanto, são nos textos secundários, ou seja, aqueles mais elaborados, como os literários e 
publicitários, que a linguagem conotativa aparece com maior expressividade. A utilização da linguagem conotativa nos 
gêneros discursivos literários e publicitários ocorre para que se possa atribuir mais expressividade às palavras, 
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enunciados e expressões, causando diferentes efeitos de sentido nos leitores/ouvintes. A alternativa “C) “Todos os dias 
somos alvo ou temos conhecimento de atrocidades cometidas contra pessoas, [...]”” não atende ao enunciado, já que 
aqui ocorre o uso da linguagem conotativa e que a palavra “alvo” tem como significado denotativo: objeto, geralmente 
em forma de disco, de madeira ou papelão, que serve de objetivo em competições, treino ou instrução de tiro. Qualquer 
ponto que se procura acertar com tiro. 
Sentido figurado (conotativo): Objetivo a que se dirige algum intento; fim, meta: ter a celebridade como alvo. 
Sentido figurado (conotativo): Objetivo, motivo, assunto: ser alvo de críticas. 
[Anatomia] Branco do olho; esclerótica. 
Etimologia (origem da palavra alvo). Do latim album.i, "brancura". 
 
Fontes:  

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A alternativa “D) IV, II, III e I.” foi indicada como correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “Relacione 
adequadamente a nomenclatura e a definição de alguns itens que se enquadram no padrão da Redação Oficial.” tal 
alternativa indica a correta relação entre os termos apresentados. Os textos produzidos no âmbito da Redação Oficial 
são divididos em duas categorias: correspondências: ofício, memorando, requerimento, carta, fax, mensagem 
eletrônica, telegrama, etc. e os documentos: ata, certidão, portaria, relatório, instrução normativa, decreto e outros. 
Questão em análise: 
Relacione adequadamente a nomenclatura e a definição de alguns itens que se enquadram no padrão da Redação 
Oficial. 
I. Ofício. 
II. Carta. 
III. Memorando. 
IV. Requerimento. 
( ) Processo formal de solicitar algo que pareça legal ao requerente. 
( ) Documento semioficial que serve, dentre outros, para fazer uma solicitação. 
( ) Comunicação interna utilizada para situações simples e frequentes da atividade administrativa em geral. 
( ) Correspondência oficial de caráter externo, com fins de informação diversos sobre assuntos oficiais da competência 
de quem a envia. 
A sequência está correta em 
A) I, II, III e IV. 
B) II, IV, III e I. 
C) IV, I, II e III. 
D) IV, II, III e I. 
 

“Até a segunda edição deste Manual, havia três tipos de expedientes que se diferenciavam antes pela finalidade 
do que pela forma: o ofício, o aviso e o memorando. Com o objetivo de uniformizá-los, deve-se adotar nomenclatura e 
diagramação únicas, que sigam o que chamamos de padrão ofício.  
A distinção básica anterior entre os três era: 
a) aviso: era expedido exclusivamente por Ministros de Estado, para autoridades de mesma  hierarquia; 
b) ofício: era expedido para e pelas demais autoridades; e 
c) memorando: era expedido entre unidades administrativas de um mesmo órgão. 
Atenção: Nesta nova edição ficou abolida aquela distinção e passou-se a utilizar o termo ofício nas três hipóteses. 
A seguir, será apresentada a estrutura do padrão ofício, de acordo com a ordem com que cada elemento aparece no 
documento oficial.” 
 
Fontes:  
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• MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - 3a edição, revista, atualizada e 
ampliada<http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-
republica/manual-de-redacao.pdf> 

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) Não apresenta satisfação em relação ao que ouve.” foi indicada como correta, pois, de acordo com o 
enunciado da questão “A imagem apresenta uma caixinha de suco em que é possível identificar uma campanha da 
empresa contra o uso de conservante na qual há uma conversa entre o abacaxi e o conservante dispensado pelas 
embalagens. No diálogo, o abacaxi diz: “O que importa é que eu quero te ver bem... Bem longe de mim”. É possível 
inferir que o interlocutor que ocupa a posição de receptor no diálogo apresentado:” A alternativa “A) Não compreende a 
mensagem.” não pode ser considerada correta, pois, na imagem apresentada, é possível visualizar uma insatisfação do 
frasco de conservante, o que não ocorreria se ele não tivesse entendido a mensagem. A alternativa “B) Reage 
bruscamente à fala do abacaxi.” não pode ser considerada correta, pois, o que podemos ver é uma feição de insatisfação 
e não uma reação brusca, o que implicaria na realização de movimentos repentinos, imprevistos, indelicados. Exemplo 
do uso da palavra Movimento brusco: O movimento brusco dele fez com que todos se assustassem.  

 
 
Fontes:  

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Apesar de pertencerem à mesma categoria gramatical, os vocábulos destacados diferem-se quanto às 
circunstâncias por eles indicadas.” foi indicada como correta, pois, de acordo com o enunciado da questão: 
“Considerando as especificidades que as categorias gramaticais apresentam, assinale a afirmativa correta acerca dos 
termos destacados em “O que importa é que eu quero te ver bem... Bem longe de mim!”” Dentre os advérbios de 
intensidade estão: Assaz, bastante, bem, demais, mais, menos, muito, pouco, quanto, quão, quase, tanto, tão, etc. 
Dentre os advérbios de modo estão: Assim, bem, debalde, depressa, devagar, mal, melhor, pior; e quase todos 
terminados em -mente: fielmente, levemente, etc. É possível verificar que “bem” nas frases em análise trata-se de um 
advérbio, porém, indicando circunstâncias diferentes: modo e intensidade, respectivamente.  
 
Fontes:  

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

• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. 

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

11 16 19 15 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso interposto traz regras referentes à língua portuguesa para atacar a coerência da questão. Entretanto, trata-se 
de raciocínio lógico-matemático, que possui regras próprias e que não necessariamente faz sentido para o censo 
comum. São operadores lógicos que estão previamente estabelecidos e suas regras são consolidadas. Assim, de acordo 
com as regras da lógica, uma proposição condicional: P -> Q é equivalente a sua contrapositiva: ~Q -> ~P e é diferente de 
apenas negar ambas as proposições, pois ~P -> ~Q não possui tabela verdade igual a P -> Q. 
Assim, conclui-se que a proposição: “Se P, então Q” é equivalente a: “Se (~ Q), então (~ P)” e diferente de “Se (~P), então 
(~Q)”, onde o símbolo “~” representa a negação de uma proposição. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 17 20 16 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso interposto não leva em consideração as regras da lógica proposicional, que apresenta frases (proposições) que 
possuem dois valores lógicos possíveis: VERDADEIRO ou FALSO. Através dessa valoração e dos conectivos lógicos (‘se, 
então’, ‘e’, ‘ou’ etc.), têm-se as proposições compostas que formam um vasto conjunto de possibilidades para trabalhar 
as validades lógicas e suas relações. 
Pela análise do enunciado, evidencia-se que São verdadeiras as seguintes proposições simples: 
A: Irei ao Norte do país. 
B: O Estado não está em dívida. 
C: Me mudarei para a Europa. 
Assim, verifica-se que é verdadeira a alternativa: 
A) Se irei ao Norte do país, então o Estado está em dívida. [FALSA] 
B) Se o Estado não está em dívida, então não irei ao Norte do país. [FALSA] 
C) Se não me mudarei para a Europa, então não irei ao norte do país. [VERDADEIRA] 
D) Se me mudarei para a Europa, então não irei ao Norte do país. [FALSA] 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

13 18 11 17 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa que possuir um antecedente (primeira proposição) falsa, será automaticamente verdadeira. Isso é o que se 
evidencia no gabarito preliminar, pois nas demais alternativas, a condicional sempre possui valor lógico FALSO, dado 
quando o Antecedente é verdadeiro e o consequente é falso [V -> F = F]. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

14 19 12 18 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pelas regras da lógica proposicional, uma conjunção lógica (A e B) possui negação lógica dada por ~A ou ~B. Assim, deve-
se negar as duas proposições e trocar a conjunção “e” pela disjunção “ou”. Logo, fica: 
“Sou estudioso e tomo banho todos os dias”. 
Não ou estudioso OU algum dia não tomo banho. 
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Note que o simples fato de Cascão ficar um dia sem banho já torna sua afirmativa falsa. Ele não precisa, 
necessariamente, não ser estudioso e não tomar banho nenhum dia para que a frase seja falsa, basta que uma das duas 
coisas aconteça para tal. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

15 20 13 19 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Basta que se encontre os valores das proposições apresentadas no enunciado, a saber: 
“Se estou feliz e consigo ser aprovado, então no futuro serei bem-sucedido” terá valorações: 
Estou Feliz e Consigo ser aprovado deve ser Verdadeira, logo, as duas proposições simples são verdadeiras: 
Estou feliz = V 
Consigo ser aprovado = V 
E a proposição “no futuro serei bem-sucedido” deve ser falsa. Logo, “No futuro não serei bem-sucedido” possui valor 
lógico verdadeiro. 
Com isso, analisam-se as alternativas: 
A) No futuro serei bem-sucedido e estou feliz. [F e V = F] 
B) Não estou feliz ou não consigo ser aprovado. [F ou F = F] 
C) Se não consigo ser aprovado, então não estou feliz. [F -> F = V] 
D) Se no futuro não serei bem-sucedido, então não consigo ser aprovado. [V -> F = F] 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

16 11 14 20 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pelas informações do enunciado, conclui-se que a diferença entre as quantidades de votos foi de 27,5%, que representa 
44 votos. 
Assim, o total de votos é: 160 e o Candidato A recebeu: 160*0,325 = 52 votos. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

17 12 16 11 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ronaldo possui 30 relógios com ponteiros, sendo que 10 possuem os ponteiros dos segundos. Ou seja, não são 40 
relógios, pois dos 30 citados, 10 estão dentro destes 30 (subconjunto). 
Com isso, ratifica-se o gabarito preliminar, pois não há mais de 50 relógios na coleção de Ronaldo. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

18 13 15 12 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A sequência da tabela dá o número 10 na primeira célula e, na diagonal, o padrão é estabelecido fazendo-se 10*(linha) – 
10coluna. Assim, fica: 
10.1 = 10 – 20 = 9 
10.2 = 20 – 2¹ = 18 
10.3 = 30 – 2² = 26 
10.4 = 40 - 2³ = 32 
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10.5 = 50 – 24 = 34 
10.6 = 60 – 25 = 28 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

19 14 17 13 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O presente recurso apenas alega que a questão não possui alternativa correta sem apresentar razões para isso. Desse 
modo, apresenta-se a proposta de solução a seguir: 
Tem-se a seguinte tabela que relaciona o funcionário, o valor recebido e a quantidade que carregou: 
 

Funcionário Recebeu Carregou 

Antônio 125 0,5x 

Brito 80  0,32x 

Cléber 35 d+5 

Diones 10 d 

 
Como os valores são proporcionais ao carregamento, pode-se escrever: 

2
1035

5
==

+
d

dd
 e c = 7, o que permite inferir que x = 50. 

Logo, a tabela fica: 
 

Funcionário Recebeu Carregou 

Antônio 125 25 

Brito 80  16 

Cléber 35 7 

Diones 10 2 

 
Com isso, tem-se que Brito carregou 9 caixas a mais que Cléber. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

20 15 18 14 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado é claro ao dizer que, no momento em que Joãozinho começou a assistir, o canal possui 300 vídeos e que, 
após 10 dias, ele atinge a marca de 40% dos vídeos assistidos. Entretanto, nas alegações recursais, foi desconsiderado o 
fato de que o influenciador dono do canal posta rigorosamente 4 vídeos por dia. Desse modo, após 4 dias, Joãozinho 
terá assistido a 40% dos 340 vídeos (e não 300, pois o influenciador continuará a postar vídeos rigorosamente conforme 
enunciado), isto é 136 vídeos. Assim, a equação pode ser escrita como: 
Número de vídeos assistidos [136 + x] = 30% dos vídeos existentes no canal [0,3*(340+4x)] 
136 + x = 0,3 (340 + 4x) -> x = 170. 
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Cabe ressaltar que não há a alternativa com 180 dias, anulando completamente a possibilidade de dúvida quanto à 
contagem ou não dos 10 dias iniciais. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

21 23 25 22 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No Microsoft Excel 2016 as teclas: SHIFT + F: Ativa a funcionalidade com a qual é possível adicionar uma célula ou 
intervalo não adjacente a uma seleção de células por meio das teclas de seta ou da seleção de células adicionais com o 
mouse. Se as teclas de seta forem usadas, clique em uma célula do próximo intervalo que deseja adicionar à sua seleção. 
Desta forma, a banca não encontra elementos para inviabilizar a questão. 
 
Fonte:  

• FRYE, C. – Microsoft Excel 2016: passo a passo [recurso eletrônico] – Porto Alegre: Bookman, 2016. – Pág.: 474. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

22 24 21 24 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No Word 2013, para reduzir em 1 (um) ponto o tamanho da fonte o atalho a ser utilizado é: CTRL + [. 
Desta forma, a questão encontra-se em concordância com o solicitado. 
 
Fonte: 

• LAMBERT, Joan. – Microsoft Word 2013 passo a passo – Porto Alegre: Bookman, 2014. – Pág.: 508. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

23 25 22 21 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para compartilhar uma apresentação, por e-mail, exiba a guia Compartilhar do modo de exibição Backstage, e clique em 
e-mail, no Microsoft PowerPoint 2013. 
O modo Backstage está presente nos aplicativos do Microsoft Office 2013, e também possuem funções e ações a serem 
executadas, como o compartilhamento, por exemplo. 
O erro ortográfico, falha na digitação, não inviabiliza a questão. 
Desta forma, a questão encontra-se em concordância com o solicitado. 
 
Fonte:  

• COX, Joyce; LAMBERT, Joan. – Microsoft PowerPoint 2013 passo a passo [recurso eletrônico] – Dados 
eletrônicos. – Porto Alegre: Bookman, 2014. – Pág.: 326. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

24 21 23 25 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A tecla SHIFT só funciona quando pressionada simultaneamente com outra tecla, e serve para fazer letras maiúsculas e 
acessar a segunda função de uma tecla. 
A questão não apresenta elementos para anulação. 
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Fonte:  

• DA SILVA, M. G. – Informática – Terminologia: Microsoft Windows 7, Segurança, Microsoft Office Word 2010, 
Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010, Microsoft Office Access 2010. 2ª ed. São Paulo: 
Érica, 2011. – Pág.: 117. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

25 22 24 23 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Vírus de computador seguem quatro fases de execução, que são: dormente, propagação, ativação e ação. Propagação é 
a fase que fala, que é quando ele está agindo. Diferente de infecção, que significa a ação dele, localmente, e propagação 
é a replicação do vírus. 
Dormente: Durante esta fase, o vírus apenas existe – o vírus está parado e evitando detecção. 
Propagação: Durante esta fase, o vírus está se replicando, infectando novos arquivos em novos sistemas. 
Ativação: Nesta fase, alguma condição lógica faz o vírus passar do estado dormente ou da fase de propagação para 
realizar a ação pretendida. 
Ação: Nesta fase, o vírus realiza a ação maliciosa para a qual ele foi concebido, chamada de carga. 
 
Fonte:  

• GOODRICH, Michael T.; TAMASSIA, Roberto. – Introdução à segurança de computadores [recurso eletrônico] – 
Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Bookman, 2013. – Pág.: 178. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

26 29 28 26 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Conselho de Classe favorece a desconstrução das relações hierarquizadas de poder e dominação, segundo Navarro et 
al (2004, p.37) afirmam que [...] os conselhos escolares contribuem decisivamente para a criação de um novo cotidiano 
escolar, no qual a escola e a comunidade se identificam no enfrentamento não só dos desafios escolares imediatos, mas 
dos graves problemas sociais vividos na realidade brasileira.  
Portanto, de acordo com o Comando dado, a única em desacordo (EXCETO), é alternativa A.   
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

27 34 30 32 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De  acordo com BNCC (2017), tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerais 
da Educação Básica propostas pela BNCC, seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na Educação 
Infantil, as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em 
ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir 
significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. São eles: Conviver; Brincar; Participar; Explorar; Expressar e, 
Conhecer-se.  

Fontes: 

• http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil 

• http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79601-anexo-texto-bncc-
reexportado-pdf-2&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

36 39 37 40 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Qualquer estratégia institucional com base nesta abordagem deve considerar a preocupação científica que a caracteriza, 
aplicando-os quer no planejamento, quer na condução, implementação e avaliação do processo de aprendizagem. O 
ensino nesta abordagem é composto por padrões de comportamento, segundo objetivos pré-fixados. Os objetivos de 
treinamento são categorias de comportamento ou habilidades a serem desenvolvidas. Habilidades são compreendidas 
como respostas emitidas, caracterizadas por formas e sequências especificadas. Considerando as informações dadas no 
enunciado dado da supracitada questão, e considerando que o humanismo, é uma abordagem que dá ênfase a relações 
interpessoais e ao crescimento que delas resulta, centrado no desenvolvimento da personalidade do indivíduo, em seus 
processos de construção e organização pessoal da realidade, e em sua capacidade de atuar como uma pessoa 
integrada. Dá-se igualmente ênfase à vida psicológica e emocional do indivíduo e a preocupação com a sua orientação 
interna, com o autoconceito, com o desenvolvimento de uma visão autêntica de si mesmo, orientada para a realidade 
individual e grupal. O professor em si não transmite conteúdo, dá assistência, sendo um facilitador da aprendizagem. O 
conteúdo advém das próprias experiências dos alunos. A atividade é considerada um processo natural que se realiza 
através da interação com o meio. O conteúdo da educação consiste em experiências que o aluno reconstrói. O professor 
não ensina, apenas cria condições para que os alunos aprendam. A escola decorrente de tal posicionamento é uma 
escola que respeita a criança tal qual é, e ofereça condições para que ela possa desenvolver-se em seu processo de vir-a-
ser. É uma escola que oferece condições que possibilitam a autonomia do aluno. Portanto, gabarito publicado é o 
correto: A. 
 
Fonte: 

• MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986. (Temas básicos 
da educação e ensino)https://revista.ufrr.br/adminrr/article/view/2192/pdf 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

38 44 36 41 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O tema trata do Estatuto da Criança e do adolescente, acerca do Art. 121 que dispõe “A internação constitui medida 
privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento”. O comando dado, solicita quais da alternativa está INCORRETA, portanto, o gabarito é alternativa B, 
pois de acordo § 3º “Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos”. 
 
Fontes: 

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm 

• https://www.politize.com.br/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-direitos/ 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

43 49 50 37 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “pressuposto”, no comando dado indica que as informações implícitas no texto, ou as deduções, ou 
inferências, acerca Epistemologia Genética” de Jean Piaget. Portanto, conforme comando dado, gabarito correto é D. 
 
Fonte: 

• PIAGET, Jean. Seis estudos de Psicologia. 21ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995. MOREIRA, Marco A. 
Teorias da Aprendizagem. São Paulo, EPU, 1999. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

44 50 49 38 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Jean Piaget, as fases do desenvolvimento infantil para o progresso de aquisição do conhecimento das crianças 
passa por quatro estágios: Sensório-motor (0 a 2 anos); Pré-operatório (2 a 7 anos); Operações concretas ou operatório 
concreto (7 a 11 ou 12 anos) e, Operações formais ou Operatório formal (11 ou 12 anos em diante). A supracitada 
questão, aborda o terceiro período ao citar no enunciado dado a idade aproximada de sete anos onde o equilíbrio 
entre a assimilação e a acomodação torna-se mais estável, surgindo a capacidade de compreender o processo inverso 
ao observado, ou seja, a reversibilidade; e, ainda, a capacidade de fazer análises lógicas. Período este, que vai até o 
início da pré-adolescência, é também um período de grandes modificações. Portanto, de 07 à 12 anos, o 
desenvolvimento intelectual, apresentar-se á de maneira lógica e correta. A criança, nesse estágio torna-se capaz de 
trabalhar com os princípios de invariância, reversibilidade e coordenação de relações; o trabalho mental a partir do 
domínio desses princípios leva a criança a adquirir uma compreensão de vários agrupamentos. Quanto mais as crianças 
se aproximam dos 12 anos, maior poder de concretização individual irá ter. Portanto, o gabarito correto é D.  

Fontes: 

• http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84862017000100008&lng=pt&nrm=iso 

• http://www2.seduc.mt.gov.br/-/as-dificuldades-de-aprendizagem-no-periodo-das-operacoes-concretas-7a-12-
anos-segundo-jean-piage-1 

• PIAGET, Jean. Seis estudos de Psicologia. 21ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995. MOREIRA, Marco A. 
Teorias da Aprendizagem. São Paulo, EPU, 1999 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

46 37 43 42 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Argumentos recursais procedentes, pois item V, está coerente com o que se propõe no tema abordado na questão. Não 
tendo nenhuma das alternativas dadas como sequência correta para marcação do gabarito, que deveria ser: I, II, III, IV e 
V.   
 
Fonte: 

• Frade, Isabel Cristina Alves da Silva. Métodos e didáticas de alfabetização: história, características e modos de 
fazer de professores: caderno do professor / Isabel Cristina Alves da Silva Frade. - Belo Horizonte: 
Ceale/FaE/UFMG, 2005. 72 p. - (Coleção Alfabetização e Letramento) ISBN: 85-99372-12-2 

 
 
 
Cargo: Professor de Ensino Religioso 
 

BRANCA 

19 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão permite duas resoluções: 

1. Observe que na primeira palavra há uma consoante; na segunda palavra, duas consoantes; na terceira palavra, 
três consoantes; e na quarta palavra, quatro consoantes. Espera-se que na quinta palavra haja cinco consoantes. 

2. A primeira palavra possui uma sílaba a segunda também. A terceira palavra possui duas sílabas, assim como a 
quarta. Espera-se que a quinta palavra seja formada por três silabas. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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BRANCA 

21 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Os backups podem ser feitos online e em periféricos, no entanto por questões de segurança eles não devem ser 
armazenados SOMENTE dentro da organização. Embora a letra correta seja a letra D, a letra C, por não possuir a palavra 
SOMENTE, pode se tornar correta, fazendo com que a questão tenha duas letras certas, letra C e D. 
 
Fonte:  

• STALLINGS, W. and BROWN, L. Segurança de Computadores. 2ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p. 728. 
 
 

BRANCA 

41 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão não possui resposta certa. Dentre as opções, a que mais se aproxima de uma possível resposta correta é a 
letra D, conforme o recurso argumenta. O correto seria “período cosmológico e período antropológico”. Indica-se 
anulação. 
 
Fonte:  

• CHAUI, Marilena. Iniciação à filosofia. VU/EM. São Paulo: Ática, 2010. p 40. 
 
 
 
Cargo: Psicólogo 
 

BRANCA VERDE 

1 6 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para atender ao comando desta questão, deve-se analisar cada uma das três afirmações sobre o título do texto. Em I, 
afirma-se que “o título do texto antecipa o tipo de abordagem que o tema receberá no desenvolvimento do texto”. Essa 
afirmação está correta, porque o título prenuncia que o tema “desafios da saúde pública no Brasil” será abordado sob 
três aspectos: recursos financeiros, saneamento básico e educação, ou seja, haverá uma abordagem expositiva-
argumentativa do tema. Em II, afirma-se que “há uma relação de sinonímia entre as palavras “desafios” (presente no 
título do texto) e “obstáculos” (presente no primeiro parágrafo do texto). Essa relação garante a progressão textual.”. 
Essa afirmação também está correta, já que as duas palavras destacadas estabelecem uma relação de sinonímia e, de 
acordo com Maria das Graças Costa Val (2006, p. 23), são relações desse tipo, ou seja, que não se limitam a repetições, 
que “fazem o sentido do texto progredir”. Por fim, em III, afirma-se que “O título do texto está estruturado sob a forma 
de uma frase declarativa afirmativa. Caso ele estivesse estruturado sob a forma de uma frase interrogativa, uma redação 
possível seria: Quais são os 3 maiores desafios da saúde pública no Brasil?”. Essa afirmação também está correta, já que 
se o título estivesse escrito sob a forma de uma frase interrogativa, a estrutura sugerida cumpre adequadamente a 
proposta. Destaca-se ainda que o conceito de frase é amplo, desdobrando-se inicialmente em frase nominal em 
oposição à frase verbal, ou seja, uma oração, do ponto de vista sintático. Essa análise revela que todas as afirmações 
estão corretas, portanto, apenas a alternativa A atende o comando desta questão, sendo assim, o gabarito preliminar 
está correto e deve ser mantido.  
 
Fontes:  

• ANTUNES. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

• _____, Irandé. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.  

• COSTA VAL, Maria das Graças. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 2006.  

• FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991. 
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• KOCH; ELIAS. Ler e compreender os sentidos do texto. 3. ed. São Paulo: Editora Contexto, 2017. 
 
 

BRANCA VERDE 

9 3 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a alternativa em que o verbo/locução verbal destacado(a) deve 
sua flexão a palavra/expressão sublinhada. Para solucionar esta questão, deve-se, então, analisar o que se sugere em 
cada uma das alternativas. Na alternativa A, destaca-se o verbo “é”, o qual tem como sujeito o sintagma “exemplo 
disso”, logo, esta alternativa atende ao comando da questão. Na alternativa B, destaca-se o verbo “vê”, que tem como 
sujeito o sintagma “O Ministério da Saúde”, portanto, não atende ao comando da questão. O mesmo acontece na 
alternativa C, na qual se destaca a locução verbal “foram destinados”, que tem como sujeito o sintagma “R$ 130,2 
bilhões”; e na alternativa D, na qual se destaca o verbo “é”, que tem como sujeito o sintagma “a educação”, posto na 
ordem direta, ou seja, canônica, da Língua Portuguesa. Sendo assim, apenas a alternativa A atende ao comando desta 
questão. 
 
Fontes:  

• ANTUNES. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

• CEGALLA. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 2010. 

• FERREIRA, M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Suponha que há 100 cachorros no abrigo. Assim 80 deles são da raça A e 20 da raça B. Após a erradicação da doença, X 
cachorros da raça A e todos os cachorros da raça B não foram contaminados. Como 60% dos cachorros não 
contaminados eram da raça A, tem-se que 
 

 
 
Logo, 80-30 = 50 cachorros foram contaminados representando 50% dos cachorros. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para o correto desenvolvimento da questão, é importante relembrar que a tabela verdade da proposição “se então” é  
 

P Q P→Q 

V V V 

V F F 

F V V 

F F V 
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Além disso, de acordo com a teoria de lógica proposicional, o conectivo “v” representa uma disjunção. Avaliando cada 
alternativa, tem-se que: 
 
I 6 + 2 = 8 ↔ √5 > 2 é uma proposição composta verdadeira pois 6 +2 = 8 é verdadeiro e √5 > 2 também é verdadeiro (se 
e somente se) 
II -5 > 0 → 20 = 1 é uma proposição composta verdadeira pois -5 > 0 é falso e  20 = 1 é verdadeiro (se entao) 
III  π > 4 v 4 + 3 ≠ 6 é uma proposição composta verdadeira pois π > 4 é falso e 4 + 3 ≠ 6 é verdadeiro (disjunção inclusiva) 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão permite duas resoluções: 

1.Observe que na primeira palavra há uma consoante; na segunda palavra, duas consoantes; na terceira palavra, 

três consoantes; e na quarta palavra, quatro consoantes. Espera-se que na quinta palavra haja cinco consoantes. 

2.A primeira palavra possui uma sílaba a segunda também. A terceira palavra possui duas sílabas, assim como a 

quarta. Espera-se que a quinta palavra seja formada por três silabas. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Os backups podem ser feitos online e em periféricos, no entanto por questões de segurança eles não devem ser 
armazenados SOMENTE dentro da organização. Embora a letra correta seja a letra D, a letra C, por não possuir a palavra 
SOMENTE, pode se tornar correta, fazendo com que a questão tenha duas letras certas, letra C e D. 
 
Fonte:  

• STALLINGS, W. and BROWN, L. Segurança de Computadores. 2ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p. 728. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: “participar, junto com os órgãos afins, do controle dos 
agravos do meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana”. À direção municipal compete: “colaborar na 
fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos 
municipais, estaduais e federais competentes, para controlá-las”. Portanto, são, exclusivamente, competências 
estaduais em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS): participar do controle dos agravos do meio ambiente que 
tenham repercussão na saúde humana; estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e a avaliação das 
ações e serviços de saúde; e efetuar o acompanhamento, a avaliação e a divulgação dos indicadores de morbidade e 
mortalidade no âmbito da unidade federada. 
 
Fonte:  
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• https://conselho.saude.gov.br/legislacao/lei8080.htm  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se encontra em conformidade com as normas editalícias: “Noções de Saúde Pública: 1. Organização dos 
serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – Princípios e diretrizes, controle social; 2. Indicadores de saúde; 3. 
Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 4. Endemias/epidemias: situação atual, medidas de 
controle e tratamento; 5. Planejamento e programação local de saúde, 6. Distritos Sanitários e enfoque estratégico. 7. A 
busca da integralidade no cuidado à saúde. 8. Abordagem às doenças crônicas não transmissíveis prevalentes na 
população brasileira na Atenção Primária à Saúde. 9. Educação Popular e Atenção Primária à Saúde. 10. Portarias e Leis 
do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde”. 
 
Fonte:  

• O próprio Edital. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se encontra em conformidade com as normas editalícias: “Noções de Saúde Pública: 1. Organização dos 
serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – Princípios e diretrizes, controle social; 2. Indicadores de saúde; 3. 
Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 4. Endemias/epidemias: situação atual, medidas de 
controle e tratamento; 5. Planejamento e programação local de saúde, 6. Distritos Sanitários e enfoque estratégico. 7. A 
busca da integralidade no cuidado à saúde. 8. Abordagem às doenças crônicas não transmissíveis prevalentes na 
população brasileira na Atenção Primária à Saúde. 9. Educação Popular e Atenção Primária à Saúde. 10. Portarias e Leis 
do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde”. 
 
Fonte:  

• O próprio Edital. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo as Diretrizes Operacionais, Pactos pela vida em defesa do SUS e gestão, as diretrizes para o trabalho da 
Educação na Saúde são: avançar na implementação da Política Nacional de Educação Permanente por meio da 
compreensão dos conceitos de formação e educação permanente para adequá-los às distintas lógicas e especificidades; 
considerar a educação permanente parte essencial de uma política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores 
para a qualificação do SUS e que comporta a adoção de diferentes metodologias e técnicas de ensino-aprendizagem 
inovadoras, entre outras coisas; considerar a Política Nacional de Educação Permanente na Saúde uma estratégia do SUS 
para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor, tendo como orientação os princípios da educação 
permanente; assumir o compromisso de discutir e avaliar os processos e desdobramentos da implementação da Política 
Nacional de Educação Permanente para ajustes necessários, atualizando-a conforme as experiências de implementação, 
assegurando a inserção dos municípios e estados neste processo; buscar a revisão da normatização vigente que institui a 
Política Nacional de Educação Permanente na Saúde, contemplando a consequente e efetiva descentralização das 
atividades de planejamento, monitoramento, avaliação e execução orçamentária da Educação Permanente para o 
trabalho no SUS; centrar, o planejamento, programação e acompanhamento das atividades educativas e consequentes 
alocações de recursos na lógica de fortalecimento e qualificação do SUS e atendimento das necessidades sociais em 
saúde; considerar que a proposição de ações para formação e desenvolvimento dos profissionais de saúde para atender 
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às necessidades do SUS deve ser produto de cooperação técnica, articulação e diálogo entre os gestores das três esferas 
de governo, as instituições de ensino, os serviços e controle social e podem contemplar ações no campo da formação e 
do trabalho. 
 
Fonte:  

• https://conselho.saude.gov.br/webpacto/volumes/01.pdf 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se encontra em conformidade com as normas editalícias: “Noções de Saúde Pública: 1. Organização dos 
serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – Princípios e diretrizes, controle social; 2. Indicadores de saúde; 3. 
Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 4. Endemias/epidemias: situação atual, medidas de 
controle e tratamento; 5. Planejamento e programação local de saúde, 6. Distritos Sanitários e enfoque estratégico. 7. A 
busca da integralidade no cuidado à saúde. 8. Abordagem às doenças crônicas não transmissíveis prevalentes na 
população brasileira na Atenção Primária à Saúde. 9. Educação Popular e Atenção Primária à Saúde. 10. Portarias e Leis 
do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde”. Ressalta-se, ainda, que considera-se risco peso abaixo de 2.500 
gramas. 
 
Fontes:  

• O próprio Edital. 

• http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_crianca_menina_2ed.pdf  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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Ao avaliar o acompanhamento do desenvolvimento da criança na “Atenção Primária” e constatar a presença de três ou 
mais alterações fenotípicas, o profissional de saúde deverá classificar esta criança como: provável atraso no 
desenvolvimento; dessa forma, deverá ter a conduta de orientar a mãe ou o cuidador a: “acionar imediatamente, a rede 
de atenção especializada para avaliação do desenvolvimento”. A questão se encontra em conformidade com as normas 
editalícias: “Noções de Saúde Pública: 1. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – 
Princípios e diretrizes, controle social; 2. Indicadores de saúde; 3. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e 
sanitária; 4. Endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento; 5. Planejamento e programação 
local de saúde, 6. Distritos Sanitários e enfoque estratégico. 7. A busca da integralidade no cuidado à saúde. 8. 
Abordagem às doenças crônicas não transmissíveis prevalentes na população brasileira na Atenção Primária à Saúde. 9. 
Educação Popular e Atenção Primária à Saúde. 10. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela 
Saúde”. 
 
Fonte:  

• O próprio Edital. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se encontra em conformidade com as normas editalícias: “Noções de Saúde Pública: 1. Organização dos 
serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – Princípios e diretrizes, controle social; 2. Indicadores de saúde; 3. 
Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 4. Endemias/epidemias: situação atual, medidas de 
controle e tratamento; 5. Planejamento e programação local de saúde, 6. Distritos Sanitários e enfoque estratégico. 7. A 
busca da integralidade no cuidado à saúde. 8. Abordagem às doenças crônicas não transmissíveis prevalentes na 
população brasileira na Atenção Primária à Saúde. 9. Educação Popular e Atenção Primária à Saúde. 10. Portarias e Leis 
do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde”. As crianças menores de 2 anos devem ser medidas deitadas 
(comprimento). Crianças com 2 anos ou mais devem ser medidas em pé (estatura). Existe uma diferença de 0,7cm entre 
a estatura da criança medida deitada e em pé. Assim, se a estatura de uma criança de 2 ou mais anos for aferida deitada, 
deve-se diminuir 0,7cm do valor antes de registrá-lo no gráfico de 2 a 5 anos. 
 
Fontes:  

• O próprio Edital. 

• http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_crianca_menina_2ed.pdf 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se encontra em conformidade com as normas editalícias: “Noções de Saúde Pública: 1. Organização dos 
serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – Princípios e diretrizes, controle social; 2. Indicadores de saúde; 3. 
Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 4. Endemias/epidemias: situação atual, medidas de 
controle e tratamento; 5. Planejamento e programação local de saúde, 6. Distritos Sanitários e enfoque estratégico. 7. A 
busca da integralidade no cuidado à saúde. 8. Abordagem às doenças crônicas não transmissíveis prevalentes na 
população brasileira na Atenção Primária à Saúde. 9. Educação Popular e Atenção Primária à Saúde. 10. Portarias e Leis 
do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde”. 
 
Fonte:  

• O próprio Edital. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao mencionado no enunciado da questão “Segundo Allport, um dos tipos destas disposições consiste naquilo que 
poderia ser listado em uma carta de recomendação detalhada, escrita por alguém que conhecesse uma pessoa muito 
bem.” é indicado que as informações são para além do que é expresso para descrição de comportamentos cotidianos. 
Isso significa que enquanto os traços centrais são aqueles que melhor descrevem os comportamentos de modo geral e 
expressos no cotidiano; os traços cardinais, por sua vez, correspondem àqueles penetrantes, influentes, mais poderosos, 
a ponto de afetar quase todos os aspectos da vida do indivíduo; e, além disso, são forças poderosa e preponderante que 
dominam o comportamento, embora não sejam exibidos em todas as situações vivenciadas.  Nesse entendimento, em 
uma carta de recomendação detalhada e escrita por alguém que conheça profundamente outra pessoa, a referência é 
ao conjunto de traços denominados cardinais. 
 
Fonte: 

• FEIST, J.; FEIST, J.G.; ROBERTS, T. Teorias da Personalidade, 8.ed. Porto Alegre: AMGH, 2015, 8ªed., capítulo 12. 
 
 
 
Cargo: Técnico de Enfermagem 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Levando em consideração o sentido textual, a única palavra que poderá substituir a expressão “desolado”, sem 
alteração semântica, é “aborrecido”; “inconsolável”; “triste”. Os demais vocábulos são contrários e incoerentes ao 
concatenamento de ideias empregadas no trecho. 
 
Fonte:  

• HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de S. Dicionário HOUAISS da Língua Portuguesa (com a nova ortografia). Rio 
de Janeiro: Objetiva, 2009. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com as ideias evidenciadas ao longo do texto, é possível depreender que “o homem do apartamento 1003 
assegura que irá adotar, depois das 22 horas, conduta de manso lago azul”. As demais afirmações são contrárias e 
incoerentes às ideias dispostas no texto. 
 
Fonte:  

• O próprio texto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As conjunções adversativas exprimem “oposição”; “contraste”; “compensação de pensamentos”; são elas: mas, porém, 
contudo, entretanto, no entanto, todavia. As demais opções de respostas são inadequadas ao questionamento 
abordado. 
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Fonte:  

• CEREJA, William R. e MAGALHÃES, Thereza C. Texto e Interação. São Paulo: Atual, 2000. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após a preposição “até” é facultativo o uso da preposição “a”; portanto, caso haja substantivo feminino à frente, a 
ocorrência de crase também será facultativa. Nas demais afirmativas a crase é obrigatória, a saber:  

-Diante do pronome relativo “que” ou da preposição “de”, quando for fusão da preposição “a” com o pronome 
demonstrativo “a”, “as”, ocorre crase. Estes pronomes são sinônimos de “aquela”, “aquelas”. Assim, em “A voz do 
zelador é idêntica à de um primo meu” (é idêntica àquela de meu primo), a crase é obrigatória.  
-Haverá crase sempre que o termo anterior exigir a preposição “a” e o próximo termo admitir o artigo “a” ou “as”. 
Dessa forma, é obrigatória a crase em “Não me referi à música vinda do apartamento 1003”. 
-Diante dos pronomes relativos “a qual”; “as quais”, quando o verbo da oração subordinada adjetiva exigir a 
preposição “a”, ocorre crase. Então, o emprego da crase é obrigatório em “A cena à qual assisti no apartamento 
9003 foi revoltante”.  

 
Fonte:  

• CEREJA, William R. e MAGALHÃES, Thereza C. Texto e Interação. São Paulo: Atual, 2000. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los (direta ou indiretamente), retomá-los 
ou se referir a eles. Alguns exemplos de tipos de pronome são: pessoais retos (nós: alternativa D) ou oblíquos (lhe: 
alternativa B), possessivos, demonstrativos (esses: alternativa C), interrogativos, relativos e indefinidos. Onde 
(advérbio): indica o lugar em que algo ou alguém está e deve ser utilizado para expressar ideia de lugar, de 
permanência. A questão se encontra em conformidade com as normas editalícias, pois foi elaborada de acordo com o 
conteúdo programático: classes de palavras. 
 
Fonte:  

• CEREJA, William R. e MAGALHÃES, Thereza C. Texto e Interação. São Paulo: Atual, 2000. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso levanta uma possível incorreção no enunciado da questão, de modo que não há alternativa correta. 
Entretanto, apresenta-se a seguinte solução que ilustra que não há incorreção na alternativa dada como gabarito 
preliminar: 
Os valores pagos pelos amigos, segundo o enunciado são: 
André: R$ 490,00 (1/3 de 1470) 
Bruno: R$ 620,00 (260 a mais que Carlos) 
Carlos: R$ 360,00 
A soma dos três valores dá 1470. Logo, está tudo dentro das informações do enunciado. 
Com essas informações, verifica-se a correção do gabarito preliminar, que evidencia que: Bruno pagou R$ 130,00 a mais 
que André. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pelas regras da lógica proposicional, o valor de uma proposição pode ser Verdadeiro ou Falso, independentemente de 
seu aspecto do mundo real. Quanto a isso, o enunciado é claro ao afirmar que P1 e P2 são Verdadeiras e P3 é falsa. Assim, 
por se tratarem de proposições compostas, tem-se que (as proposições vermelhas são falsas e azuis são verdadeiras). 
P1: Se a casa está organizada e as crianças estão dormindo, então o descanso é merecido. (Verdadeiro) 
[P -> Q é verdadeiro se o antecedente é Falso] 
 
P2: Se o descanso é merecido, então estou de férias. (Verdadeiro)  
[P -> Q é verdadeiro se o antecedente é Falso] 
 
P3: A casa está organizada ou estou de férias. (Falsa) 
[Proposição simples, então seu valor lógico já é dado de imediato] 
 
Quanto à proposição simples: “as crianças estão dormindo” não é possível (nem necessário) saber seu valor lógico para 
responder à questão, pois o enunciado pede uma conclusão, isto é, o que se pode afirmar com base nas proposições 
dadas. 
Com isso, evidencia-se que a letra D possui valor lógico verdadeiro, pois: 
“O descanso não é merecido ou as crianças estão de férias.” possui valor lógico VERDADEIRO, uma vez que, na 
proposição disjuntiva, basta que uma das proposições simples seja Verdadeira. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Uma das proposições dadas no enunciado é composta, isto é: A = P e Q. Assim, deve-se negar a proposição ~A, de modo 
que se obtém: ~A = ~P ou ~Q. Transpondo esse raciocínio para a questão em tela, tem-se: 
“Se o instrumental é incrível e o vocal possui qualidade, então a banda faz sucesso.” 
Se a banda não faz sucesso (negação da segunda proposição), então o instrumental não é incrível OU o vocal não possui 
qualidade (negação da primeira proposição). 
Com isso ratifica-se o gabarito preliminar 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A negação de “todo” é “pelo menos” ou “algum” não. 
Assim, ratifica-se o gabarito preliminar. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

18 11 16 17 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão afirma que “Todos os funcionários que trabalham no setor financeiro são formados em ciências 
contábeis.” Isso não significa, necessariamente que todos os funcionários formados em ciências contábeis trabalham no 
setor financeiro. Pode haver funcionário formado nessa área que atua em outro setor, mas não pode haver funcionário 
nesse setor que não seja formado em ciências contábeis. 
Assim, ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

19 12 17 20 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pelas regras da lógica, uma condicional não é equivalente à simples negação das proposições que a compõe, isto é: A → 
B não equivale a ~A → B. A equivalência é encontrada pela contrapositiva, que é a negação e inversão da ordem das 
proposições. Ou seja: 
A → B = ~B → ~A 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

20 13 18 19 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A sequência apresentada possui o padrão de acordo com a letra abaixo do número, sendo:  
Aumenta 4 (+4) para cada letra λ e Diminui 5 (-5) para cada letra µ. 
Dessa forma, tem-se 6 + 5 λ = 6 + 20 = 26 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

23 22 21 25 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmação de que os três elementos básicos do hardware são Unidade central de processamento, memória principal e 
unidades de entrada e saída está certa. As demais alternativas possuem componentes que não são considerados 
elementos básicos do hardware. Segundo o autor Fernando de Castro Velloso, "o hardware é constituído por elementos 
básicos, ditos unidades funcionais básicas: unidade central de processamento, memória principal e unidades de entrada 
e saída (E/S)". 
 
Fonte:  

• Fernando de Castro Velloso. Informática: conceitos básicos. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

24 23 25 24 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmação de que para que na célula A11 seja exibida a quantidade de contratos realizados na modalidade Dispensa, o 
usuário deverá inserir a fórmula =CONT.SE(B3:B7;"Dispensa") está certa. Ao inserir a fórmula 
=CONT.SE(B3:B7;"Dispensa") na célula A11, será mostrada a quantidade de contratos na modalidade Dispensa. Segundo 
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o sitio oficial da Microsoft, “use CONT.SE, uma das funções estatísticas, para contar o número de células que atendem a 
um critério; por exemplo, para contar o número de vezes que uma cidade específica aparece em uma lista de clientes. 
Na forma mais simples, a função CONT.SE informa: =CONT.SE(Onde você quer procurar?; O que você quer procurar?) 
Por exemplo: =CONT.SE(A2:A5;"Londres")”. 
 
Fonte:  

• Site Oficial da Microsoft, disponível em https://support.microsoft.com/pt-br/office/cont-se-
fun%C3%A7%C3%A3o-cont-se-e0de10c6-f885-4e71-abb4-
1f464816df34#:~:text=CONT.SE%20(Fun%C3%A7%C3%A3o%20CONT.SE),-
Excel%20do%20Microsoft&text=Use%20CONT.SE%2C%20uma%20das,em%20uma%20lista%20de%20clientes., 
acessado em 14/06/2022. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

28 32 34 27 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As causas internas estão ligadas à capacidade do organismo de se defender das agressões externas. Apesar de o fator 
genético exercer um importante papel na formação dos tumores (oncogênese), são raros os casos de câncer que se 
devem exclusivamente a fatores hereditários, familiares e étnicos. 
 
Fonte: 

• https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/causas-e-prevencao-do-cancer/o-que-causa-o-
cancer#:~:text=As%20causas%20internas%20est%C3%A3o%20ligadas,fatores%20heredit%C3%A1rios%2C%20fa
miliares%20e%20%C3%A9tnicos 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

29 33 26 28 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em sua primeira parte, são apresentadas as informações epidemiológicas do Brasil referentes aos quatro principais 
grupos de DCNT (circulatórias; câncer; respiratórias crônicas; e, diabetes) e seus fatores de risco em comum modificáveis 
(tabagismo; álcool; inatividade física; alimentação não saudável; e, obesidade). A abordagem integrada desses fatores de 
risco atuará nos quatro principais grupos de DCNTs e trará benefícios para as demais DCNTs. 
 
Fonte:  

• http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_acoes_enfrent_dcnt_2011.pdf 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

30 26 27 29 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Impedimentos temporários: gripe; resfriado; e, febre: aguardar sete dias após o desaparecimento dos sintomas. 
Impedimentos temporários: exames/procedimentos com utilização de endoscópio nos últimos seis meses. 
Definitivo: ter passado por um quadro de hepatite após os onze anos de idade; evidência clínica ou laboratorial das 
seguintes doenças transmissíveis pelo sangue: hepatites B e C, Aids (vírus HIV); doenças associadas aos vírus HTLV 1 e 2; 
e, doença de Chagas. 
Aptidão para doação: pesar, no mínimo, 50 kg. 
 
Fonte:  

• https://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/doesangue/ 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

35 31 33 32 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No Pacto pela Vida estão enumeradas prioridades básicas em saúde que os três entes federados devem perseguir, com 
metas e indicadores para avaliação anual. A agenda de atividades prioritárias busca a atenção integral à saúde do idoso; 
o controle do câncer de colo de útero e de mama; a redução da mortalidade materna e infantil; o fortalecimento da 
atenção básica; a promoção da saúde; e, o reforço de ações para o controle das doenças emergências e endemias, com 
ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. 
 
Fonte:  

• http://conselho.saude.gov.br/webpacto/materias/materia03.htm 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

38 49 50 47 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa “O profissional de enfermagem tem o direito de suspender suas atividades profissionais nas situações de 
urgência e emergência quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional” é  
FALSA. De acordo com a Resolução COFEN 564/2017, é direito do profissional de enfermagem: “Art. 13 Suspender as 
atividades, individuais ou coletivas, quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício 
profissional e/ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo 
formalizar imediatamente sua decisão por escrito e/ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao Conselho 
Regional de Enfermagem.” Ou seja, nas situações de urgência e emergência o profissional de enfermagem não tem o 
direito de suspender suas atividades profissionais 
 
Fonte: 

• RESOLUÇÃO COFEN Nº 564 DE 6 DE NOVEMBRO DE 2017. Aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html Acesso em: 
21/08/2022 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

40 50 38 36 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É abordado o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, RESOLUÇÃO COFEN Nº 564 DE 6 DE NOVEMBRO DE 
2017, e é solicitado que o candidato relacione a coluna 2 de acordo com a coluna 1 em relação aos direitos, deveres e 
proibições relacionadas à atuação dos profissionais de enfermagem os quais estão discriminados no referido código de 
ética. 
 
Fonte: 

• RESOLUÇÃO COFEN Nº 564 DE 6 DE NOVEMBRO DE 2017. Aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html Acesso em: 
21/08/2022 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

43 39 42 37 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não existe vírus no fluído oral, razão pela qual ao se utilizar esta amostra pesquisa-se anticorpos no teste rápido. O 
fluido oral contém menor quantidade de IgG do que o sangue, mas ainda em quantidade suficiente para permitir o 
diagnóstico da infecção pelo HIV. Anticorpos presentes no fluido oral (crevicular) são transferidos passivamente do 
sangue circulante para o fluido gengival. 
 
Fonte: 

• MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual técnico para o diagnóstico da infecção pelo HIV. Secretaria de Vigilância em 
Saúde Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Brasília, 2013. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_tecnico_diagnostico_infeccao_hiv.pdf Acesso em: 
21/08/2022 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

45 40 43 50 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda o assunto hipertensão arterial sistêmica e os órgãos fundamentais que são acometidos por essa 
patologia trazendo importantes impactos na saúde do hipertenso. A elevação prolongada da pressão arterial lesiona os 
vasos sanguíneos por todo o corpo, principalmente em órgãos-alvo, como o coração, rins, cérebro e olhos, além de 
provocar espessamento e perda de elasticidade das paredes arteriais e aumento da resistência vascular periférica nos 
vasos acometidos. 
 
Fonte: 

• SILVA, Gilberto Tadeu R. - SILVA, Sandra Regina L. P. T. Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem. 2ª ed., São 
Paulo: Martinari, 2018. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

47 43 45 44 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A hidroclorotiazida é um diurético comumente utilizado no tratamento medicamentoso da hipertensão arterial 
sistêmica. Os diuréticos são pelo menos tão eficazes quanto outras opções anti-hipertensivas para prevenir eventos 
cardiovasculares em ampla gama de condições, como gravidade de hipertensão, idade, gênero, raça e presença de 
comorbidades (eventos clínicos prévios e diabetes mellitus). 
 
Fonte: 

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégias para o 
cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013.  
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

49 42 47 46 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Portaria nº 1.555, de 30 de julho de 2013, e Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, através do 
Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF) preconiza a suplementação profilática de ferro,  para todas as 
crianças de 6 a 24* meses de idade, gestantes ao iniciarem o pré-natal, mulheres no pós-parto e pós-aborto e na 
suplementação de ácido fólico para gestantes. As gestantes devem ser suplementadas com ácido fólico para a 
prevenção de Doença do Tubo Neural. A recomendação de ingestão é de 0,4mg de ácido fólico, todos os dias. Essa 
quantidade deve ser consumida pelo menos 30 dias antes da data em que se planeja engravidar até a 12a semana da 
gestação. 
 
Fonte: 

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. 
Caderno dos programas nacionais de suplementação de micronutrientes [recurso eletrônico] versão preliminar / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Promoção da Saúde. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2022. 

 
 
 
Cargo: Técnico de Farmácia 
 

BRANCA 

5 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As conjunções adversativas exprimem “oposição”; “contraste”; “compensação de pensamentos”; são elas: mas, porém, 
contudo, entretanto, no entanto, todavia. As demais opções de respostas são inadequadas ao questionamento 
abordado. 
 
Fonte:  

• CEREJA, William R. e MAGALHÃES, Thereza C. Texto e Interação. São Paulo: Atual, 2000. 
 
 

BRANCA 

7 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após a preposição “até” é facultativo o uso da preposição “a”; portanto, caso haja substantivo feminino à frente, a 
ocorrência de crase também será facultativa. Nas demais afirmativas a crase é obrigatória, a saber:  

-Diante do pronome relativo “que” ou da preposição “de”, quando for fusão da preposição “a” com o pronome 
demonstrativo “a”, “as”, ocorre crase. Estes pronomes são sinônimos de “aquela”, “aquelas”. Assim, em “A voz do 
zelador é idêntica à de um primo meu” (é idêntica àquela de meu primo), a crase é obrigatória.  
-Haverá crase sempre que o termo anterior exigir a preposição “a” e o próximo termo admitir o artigo “a” ou “as”. 
Dessa forma, é obrigatória a crase em “Não me referi à música vinda do apartamento 1003”. 
-Diante dos pronomes relativos “a qual”; “as quais”, quando o verbo da oração subordinada adjetiva exigir a 
preposição “a”, ocorre crase. Então, o emprego da crase é obrigatório em “A cena à qual assisti no apartamento 
9003 foi revoltante”.  

 
Fonte:  

• CEREJA, William R. e MAGALHÃES, Thereza C. Texto e Interação. São Paulo: Atual, 2000. 
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BRANCA 

32 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Executar serviços de vigilância epidemiológica” compete somente à direção municipal do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
 
Fonte:  

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm 
 
 
 
Cargo: Técnico de Laboratório 
 

BRANCA 

12 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pelas regras da lógica proposicional, o valor de uma proposição pode ser Verdadeiro ou Falso, independentemente de 
seu aspecto do mundo real. Quanto a isso, o enunciado é claro ao afirmar que P1 e P2 são Verdadeiras e P3 é falsa. Assim, 
por se tratarem de proposições compostas, tem-se que (as proposições vermelhas são falsas e azuis são verdadeiras). 
P1: Se a casa está organizada e as crianças estão dormindo, então o descanso é merecido. (Verdadeiro) 
[P -> Q é verdadeiro se o antecedente é Falso] 
 
P2: Se o descanso é merecido, então estou de férias. (Verdadeiro)  
[P -> Q é verdadeiro se o antecedente é Falso] 
 
P3: A casa está organizada ou estou de férias. (Falsa) 
[Proposição simples, então seu valor lógico já é dado de imediato] 
 
Quanto à proposição simples: “as crianças estão dormindo” não é possível (nem necessário) saber seu valor lógico para 
responder à questão, pois o enunciado pede uma conclusão, isto é, o que se pode afirmar com base nas proposições 
dadas. 
Com isso, evidencia-se que a letra D possui valor lógico verdadeiro, pois: 
“O descanso não é merecido ou as crianças estão de férias.” possui valor lógico VERDADEIRO, uma vez que, na 
proposição disjuntiva, basta que uma das proposições simples seja Verdadeira. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA 

23 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmação de que os três elementos básicos do hardware são Unidade central de processamento, memória principal e 
unidades de entrada e saída está certa. As demais alternativas possuem componentes que não são considerados 
elementos básicos do hardware. Segundo o autor Fernando de Castro Velloso, "o hardware é constituído por elementos 
básicos, ditos unidades funcionais básicas: unidade central de processamento, memória principal e unidades de entrada 
e saída (E/S)". 
 
Fonte:  

• Fernando de Castro Velloso. Informática: conceitos básicos. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 
 
 
 



 

124 

 

BRANCA 

39 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Esta banca concorda com o requerente, uma vez que as palavras “não” e “exceto” denotam contradição, sugerindo que 
seja indicada a alternativa que traz a prática correta. Neste caso, há mais de uma opção: letras A, B e D. Portanto, a letra 
C apesar de trazer uma afirmação incorreta, não pode ser indicada. Trata-se de um problema de interpretação de texto 
e esta banca considera PROCEDENTE o recurso, de modo que a questão foi ANULADA.     
 
 

BRANCA 

46 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Se não houver esterilização antes do uso, não há como assegurar que o crescimento de microrganismos mesófilos totais, 
por exemplo, será devido à contaminação do meio - que não foi esterilizado previamente, ou à presença destes no 
produto analisado. Portanto, a esterilização do meio antes do uso e, das placas ao final do uso, têm finalidades 
diferentes: no primeiro caso asseguram eliminação de carga microbiana pré-existente e, no segundo, a 
descontaminação das placas. Desta forma, esta banca julga o recurso IMPROCEDENTE e que o gabarito divulgado não 
deve ser alterado.  
 
Fontes: 

• Alcântara, F.; Cunha, M.A.; Almeida, M.A. Microbiologia: práticas laboratoriais. 2ª edição. Aveiro: Universidade 
de Aveiro. 2001. 297p. 

• Vermelho, A. B. et al. Práticas de microbiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2019. 208p. 

• Kalil, E. M.; Costa, A. J. F. Desinfecção e esterilização. Acta Ortopédica Brasileira, v. 2, n. 4, p. 1-4, 1994. 
 
 
 
Cargo: Técnico de Raio X 
 

BRANCA VERDE 

2 6 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Levando em consideração o sentido textual, a única palavra que poderá substituir a expressão “desolado”, sem 
alteração semântica, é “aborrecido”; “inconsolável”; “triste”. Os demais vocábulos são contrários e incoerentes ao 
concatenamento de ideias empregadas no trecho. 
 
Fonte:  

• HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de S. Dicionário HOUAISS da Língua Portuguesa (com a nova ortografia). Rio 
de Janeiro: Objetiva, 2009. 

 
 

BRANCA VERDE 

7 4 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após a preposição “até” é facultativo o uso da preposição “a”; portanto, caso haja substantivo feminino à frente, a 
ocorrência de crase também será facultativa. Nas demais afirmativas a crase é obrigatória, a saber:  

-Diante do pronome relativo “que” ou da preposição “de”, quando for fusão da preposição “a” com o pronome 
demonstrativo “a”, “as”, ocorre crase. Estes pronomes são sinônimos de “aquela”, “aquelas”. Assim, em “A voz do 
zelador é idêntica à de um primo meu” (é idêntica àquela de meu primo), a crase é obrigatória.  
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-Haverá crase sempre que o termo anterior exigir a preposição “a” e o próximo termo admitir o artigo “a” ou “as”. 
Dessa forma, é obrigatória a crase em “Não me referi à música vinda do apartamento 1003”. 
-Diante dos pronomes relativos “a qual”; “as quais”, quando o verbo da oração subordinada adjetiva exigir a 
preposição “a”, ocorre crase. Então, o emprego da crase é obrigatório em “A cena à qual assisti no apartamento 
9003 foi revoltante”.  

 
Fonte:  

• CEREJA, William R. e MAGALHÃES, Thereza C. Texto e Interação. São Paulo: Atual, 2000. 
 
 

BRANCA VERDE 

8 1 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los (direta ou indiretamente), retomá-los 
ou se referir a eles. Alguns exemplos de tipos de pronome são: pessoais retos (nós: alternativa D) ou oblíquos (lhe: 
alternativa B), possessivos, demonstrativos (esses: alternativa C), interrogativos, relativos e indefinidos. Onde 
(advérbio): indica o lugar em que algo ou alguém está e deve ser utilizado para expressar ideia de lugar, de 
permanência. A questão se encontra em conformidade com as normas editalícias, pois foi elaborada de acordo com o 
conteúdo programático: classes de palavras. 
 
Fonte:  

• CEREJA, William R. e MAGALHÃES, Thereza C. Texto e Interação. São Paulo: Atual, 2000. 
 
 

BRANCA VERDE 

12 15 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pelas regras da lógica proposicional, o valor de uma proposição pode ser Verdadeiro ou Falso, independentemente de 
seu aspecto do mundo real. Quanto a isso, o enunciado é claro ao afirmar que P1 e P2 são Verdadeiras e P3 é falsa. Assim, 
por se tratarem de proposições compostas, tem-se que (as proposições vermelhas são falsas e azuis são verdadeiras). 
P1: Se a casa está organizada e as crianças estão dormindo, então o descanso é merecido. (Verdadeiro) 
[P -> Q é verdadeiro se o antecedente é Falso] 
 
P2: Se o descanso é merecido, então estou de férias. (Verdadeiro)  
[P -> Q é verdadeiro se o antecedente é Falso] 
 
P3: A casa está organizada ou estou de férias. (Falsa) 
[Proposição simples, então seu valor lógico já é dado de imediato] 
 
Quanto à proposição simples: “as crianças estão dormindo” não é possível (nem necessário) saber seu valor lógico para 
responder à questão, pois o enunciado pede uma conclusão, isto é, o que se pode afirmar com base nas proposições 
dadas. 
Com isso, evidencia-se que a letra D possui valor lógico verdadeiro, pois: 
“O descanso não é merecido ou as crianças estão de férias.” possui valor lógico VERDADEIRO, uma vez que, na 
proposição disjuntiva, basta que uma das proposições simples seja Verdadeira. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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BRANCA VERDE 

16 17 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pelas regras da lógica, uma proposição conjuntiva “e” é verdadeira quando suas proposições simples são verdadeiras. Já 
a proposição condicional “se, então” (simbolizada por P → Q) só é falsa quando seu antecedente é verdadeiro e seu 
consequente é falso e a bicondicional “se, e somente se” (simbolizada por P ↔ Q) só é verdadeira se as duas 
proposições tiverem mesmo valor lógico, isto é, as duas são verdadeiras ou as duas são falsas. 
 Logo, verificando-se as alternativas e analisando-se as validades das proposições simples que nelas estão dispostas, fica: 
 A) 2 x 6 = 12 e 4 + 7 = 10 [V e F = F] 
B) Se 4 + 7 = 10, então 2 x 6 = 12 [F → V = V] 
C) Se 2 x 6 = 12, então 4 + 7 = 10 [V → F = F] 
D) 2 x 6 = 12 se, e somente se, 7 + 4 = 10 [V ↔ F = F] 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE 

20 13 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É evidente que a linha de cima da sequência possui apenas número e a linha de baixo apenas possui símbolos, que 
variam em quantidade, mas são sempre símbolos. 
Quanto ao padrão lógico da questão, a sequência apresentada possui o padrão de acordo com a letra abaixo do número, 
sendo:  
Aumenta 4 (+4) para cada letra λ e Diminui 5 (-5) para cada letra µ. 
Dessa forma, tem-se 6 + 5 λ = 6 + 20 = 26 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE 

23 22 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmação de que os três elementos básicos do hardware são Unidade central de processamento, memória principal e 
unidades de entrada e saída está certa. As demais alternativas possuem componentes que não são considerados 
elementos básicos do hardware. Segundo o autor Fernando de Castro Velloso, "o hardware é constituído por elementos 
básicos, ditos unidades funcionais básicas: unidade central de processamento, memória principal e unidades de entrada 
e saída (E/S)". 
 
Fonte:  

• Fernando de Castro Velloso. Informática: conceitos básicos. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 
 
 

BRANCA VERDE 

24 23 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmação de que para que na célula A11 seja exibida a quantidade de contratos realizados na modalidade Dispensa, o 
usuário deverá inserir a fórmula =CONT.SE(B3:B7;"Dispensa") está certa. Ao inserir a fórmula 
=CONT.SE(B3:B7;"Dispensa") na célula A11, será mostrada a quantidade de contratos na modalidade Dispensa. Segundo 
o sitio oficial da Microsoft, “use CONT.SE, uma das funções estatísticas, para contar o número de células que atendem a 
um critério; por exemplo, para contar o número de vezes que uma cidade específica aparece em uma lista de clientes. 
Na forma mais simples, a função CONT.SE informa: =CONT.SE(Onde você quer procurar?; O que você quer procurar?) 
Por exemplo: =CONT.SE(A2:A5;"Londres")”. 
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Fonte:  

• Site Oficial da Microsoft, disponível em https://support.microsoft.com/pt-br/office/cont-se-
fun%C3%A7%C3%A3o-cont-se-e0de10c6-f885-4e71-abb4-
1f464816df34#:~:text=CONT.SE%20(Fun%C3%A7%C3%A3o%20CONT.SE),-
Excel%20do%20Microsoft&text=Use%20CONT.SE%2C%20uma%20das,em%20uma%20lista%20de%20clientes., 
acessado em 14/06/2022. 

 
 

BRANCA VERDE 

27 34 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O desemprego gera um estresse, uma preocupação, e sem emprego não há recurso financeiro para ter o mínimo para 
uma vida em equilíbrio. 
 
Fontes:  

• https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/3285.pdf  
 
 

BRANCA VERDE 

28 32 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As causas internas estão ligadas à capacidade do organismo de se defender das agressões externas. Apesar de o fator 
genético exercer um importante papel na formação dos tumores (oncogênese), são raros os casos de câncer que se 
devem exclusivamente a fatores hereditários, familiares e étnicos. 
 
Fonte: 

• https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/causas-e-prevencao-do-cancer/o-que-causa-o-
cancer#:~:text=As%20causas%20internas%20est%C3%A3o%20ligadas,fatores%20heredit%C3%A1rios%2C%20f
amiliares%20e%20%C3%A9tnicos 

 
 

BRANCA VERDE 

29 33 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em sua primeira parte, são apresentadas as informações epidemiológicas do Brasil referentes aos quatro principais 
grupos de DCNT (circulatórias; câncer; respiratórias crônicas; e, diabetes) e seus fatores de risco em comum modificáveis 
(tabagismo; álcool; inatividade física; alimentação não saudável; e, obesidade). A abordagem integrada desses fatores de 
risco atuará nos quatro principais grupos de DCNTs e trará benefícios para as demais DCNTs. 
 
Fonte:  

• http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_acoes_enfrent_dcnt_2011.pdf 
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BRANCA VERDE 

37 47 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considera-se que quando o raio-x é emitido, ocorre alguns efeitos dele com a matéria. Considerando as opções de 
respostas relacionadas para análise, a que melhor exemplifica o efeito fotoelétrico é “Um fóton sede toda a sua energia 
ao átomo, expulsando um elétron.”. Dessa forma, somente a opção D se encontra condizente com o efeito citado. 
 
Fonte: 

• BONTRAGER, Kenneth L; LAMPIGNANO, John P. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia associada. 
Edição 8. Editora Mosby Elsevier, 2014. 

 
 

BRANCA VERDE 

38 48 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Levando em consideração que, para evidenciar a incorreção, torna-se necessário inverter de “baixas” para “altas” 
energias em relação às opções de respostas A (Existe uma energia limiar, abaixo da qual não ocorre produção de pares) 
e C (A maior probabilidade de ocorrência do efeito fotoelétrico se dá para baixas energias) da questão. Dessa forma, a 
respeito da indagação sobre a interação do raio-x com a matéria, há duas afirmativas corretas, invalidando, assim, a 
questão. 
 
Fonte: 

• BONTRAGER, Kenneth L; LAMPIGNANO, John P. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia associada. 
Edição 8. Editora Mosby Elsevier, 2014. 

 
 

BRANCA VERDE 

40 50 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para realizar um raio-x de ombro com traumatismo, é possível executar o exame em ortostática ou decúbito dorsal. 
Deve-se tentar colocar o paciente com o ombro em contato com o chassi (ortostática), ou em decúbito dorsal em 
contato com o tampo da mesa. A forma adequada como o raio central do raio-x deverá incidir nesse exame é 
“perpendicular ao chassi e direcionado à parte central da articulação escápulo-umeral”. 
 
Fonte: 

• BONTRAGER, Kenneth L; LAMPIGNANO, John P. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia associada. 
Edição 8. Editora Mosby Elsevier, 2014. 

 
 

BRANCA VERDE 

43 38 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A incidência de coluna, chamada método de Ferguson, objetiva visualizar as vértebras lombares e torácicas. Das 
patologias relacionadas para análise, a melhor visualizada por esse exame é “escoliose”. 
 
Fonte: 

• BONTRAGER, Kenneth L; LAMPIGNANO, John P. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia associada. 
Edição 8. Editora Mosby Elsevier, 2014. 
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BRANCA VERDE 

45 40 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Quando se reduz uma distância de uma fonte de radiação à metade da distância inicial, ou seja, se fizer um raio-x a dois 
metros do objeto de estudo e depois reduzir para um metro, neste ponto, agora, de um metro, a taxa de exposição “é 
aumentada em quatro vezes”. Considera-se, portanto, que a taxa de exposição quadruplica devido à lei do inverso do 
quadrado. Segundo ela, a intensidade de radiação de uma fonte de luz, ou seja, a potência gerada por unidade de área, 
é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte de luz.  
 
Fonte: 

• BONTRAGER, Kenneth L; LAMPIGNANO, John P. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia associada. 
Edição 8. Editora Mosby Elsevier, 2014. 

 
 

BRANCA VERDE 

49 44 

 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa B. 
Ao fazer um raio-x do pé em AP, o posicionamento correto para a incidência do raio central é com um ângulo de dez 
grau(s) posteriormente (em direção ao calcanhar), perpendicular aos metatarsos direcionados a base do terceiro 
metatarso. Considera-se, portanto, que o raio central incide com dez graus de inclinação em direção ao calcanhar. 
 
Fonte: 

• BONTRAGER, Kenneth L; LAMPIGNANO, John P. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia associada. 
Edição 8. Editora Mosby Elsevier, 2014. 

 
 
 
Cargo: Técnico em Edificações 
 

BRANCA 

2 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Levando em consideração o sentido textual, a única palavra que poderá substituir a expressão “desolado”, sem 
alteração semântica, é “aborrecido”; “inconsolável”; “triste”. Os demais vocábulos são contrários e incoerentes ao 
concatenamento de ideias empregadas no trecho. 
 
Fonte:  

• HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de S. Dicionário HOUAISS da Língua Portuguesa (com a nova ortografia). Rio 
de Janeiro: Objetiva, 2009. 

 
 

BRANCA 

23 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmação de que os três elementos básicos do hardware são Unidade central de processamento, memória principal e 
unidades de entrada e saída está certa. As demais alternativas possuem componentes que não são considerados 
elementos básicos do hardware. Segundo o autor Fernando de Castro Velloso, "o hardware é constituído por elementos 
básicos, ditos unidades funcionais básicas: unidade central de processamento, memória principal e unidades de entrada 
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e saída (E/S)". 
 
Fonte:  

• Fernando de Castro Velloso. Informática: conceitos básicos. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 
 
 

BRANCA 

31 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão da prova foi formulada baseada nas representações de hachuras que eram apresentadas nos principais livros 
de desenhos técnicos de engenharia e arquitetura do Brasil, como o livro referenciado de CORRÊA (2019), sendo uma 
adaptação da NBR6492 antes de sua atualização em 2021, conforme figura abaixo.  

 
(CORRÊA, 2019. Pag. 9) 
 
Mesmo não sendo uma ilustração idêntica a figura apresentada na atualização da NBR6492 (2021), é possível identificar 
que a imagem ilustrada na questão 31 deste concurso configura uma vista de concreto, haja vista o seu emprego 
contínuo em grande parte da literatura do gênero.  
Quanto ao comando, a intensão da questão era de apresentar no enunciado um tipo de hachura muito comum usado 
nos desenhos de arquitetura e construção civil. Embora não tenha sido utilizado o termo “e vistas” ao lado da palavra 
corte no enunciado, podendo então a imagem apresentada ser um corte ou uma vista, este elaborador de questões não 
considera que esta ausência do termo possa ter atrapalhado ou induzido o candidato ao erro apenas devido à não 
inclusão do termo. 
 
Fontes: 

• Corrêa, R. M. Desenho técnico civil: projetos de edifícios e outras construções, 1. ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 
2019. 

• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT NBR 6492: Representação de projetos de arquitetura. 
Rio de Janeiro/RJ, 1994. 
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BRANCA 

45 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O CUB é custo unitário básico da construção, bem como os itens não inclusos no CUB previstos na NBR 12.721/2006, são 
referentes à construção, o que nada tem haver com o terreno. Lembrando que o terreno não faz parte da construção 
(parte construída sobre o terreno), tanto que o mesmo nem aparece no normativo técnico do CUB, pois quando se 
calcula o valor global de um imóvel através do CUB, este será adicionado ao valor do terreno, mais as partes não 
contempladas no CUB, para se obter um valor estimativo final. 
 
Fonte:  

• Barsano, Paulo Roberto Higiene e Segurança do Trabalho -- 1. ed. -- São Paulo: Erica, 2014, página 27; 
 
 

BRANCA 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Como o comando da questão solicita a letra que se excetua aos comandos existentes no software, tanto o comando 
”Opep” (letra a) como o “Dela” (letra b) poderiam ser a resposta, já que não são comandos disponíveis para uso no 
software AutoCad.”. O recurso do candidato não se sustenta, eis que apesar da inconsistência gráfica, é muito fácil 
identificar o comando “delay” na digitação “dela”, pois o comando “opep” não existe, bem como os comandos 
“explode” e “mslide” existem. Com isso restaria uma única alternativa, letra A, qual é a incorreta. 
 
Fonte:  

• https://www.clubedoautocad.com/autocad/209-lista-de-comandos-autocad, acessado em 24/12/2020. 
 
 
 
Cargo: Terapeuta Ocupacional 
 

BRANCA 

9 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a alternativa em que o verbo/locução verbal destacado(a) deve 
sua flexão a palavra/expressão sublinhada. Para solucionar esta questão, deve-se, então, analisar o que se sugere em 
cada uma das alternativas. Na alternativa A, destaca-se o verbo “é”, o qual tem como sujeito o sintagma “exemplo 
disso”, logo, esta alternativa atende ao comando da questão. Na alternativa B, destaca-se o verbo “vê”, que tem como 
sujeito o sintagma “O Ministério da Saúde”, portanto, não atende ao comando da questão. O mesmo acontece na 
alternativa C, na qual se destaca a locução verbal “foram destinados”, que tem como sujeito o sintagma “R$ 130,2 
bilhões”; e na alternativa D, na qual se destaca o verbo “é”, que tem como sujeito o sintagma “a educação”, posto na 
ordem direta, ou seja, canônica, da Língua Portuguesa. Sendo assim, apenas a alternativa A atende ao comando desta 
questão. 
 
Fontes:  

• ANTUNES. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

• CEGALLA. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 2010. 

• FERREIRA, M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011. 
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BRANCA 

19 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão permite duas resoluções: 

1. Observe que na primeira palavra há uma consoante; na segunda palavra, duas consoantes; na terceira palavra, 
três consoantes; e na quarta palavra, quatro consoantes. Espera-se que na quinta palavra haja cinco consoantes. 

2. A primeira palavra possui uma sílaba a segunda também. A terceira palavra possui duas sílabas, assim como a 
quarta. Espera-se que a quinta palavra seja formada por três silabas. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 

BRANCA 

21 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Os backups podem ser feitos online e em periféricos, no entanto por questões de segurança eles não devem ser 
armazenados SOMENTE dentro da organização. Embora a letra correta seja a letra D, a letra C, por não possuir a palavra 
SOMENTE, pode se tornar correta, fazendo com que a questão tenha duas letras certas, letra C e D. 
 
Fonte:  

• STALLINGS, W. and BROWN, L. Segurança de Computadores. 2ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p. 728. 
 
 

BRANCA 

45 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado faz uma retomada da importância do uso do recurso de Comunicação Alternativa em pacientes internados 
em Unidades de Terapia Intensiva, porém o Terapeuta Ocupacional, ao lançar mão de tais recursos deverá tomar alguns 
cuidados, relacionados à biossegurança, antes e após o uso dos materiais. A exemplo, toma-se como base o Manual de 
Normas e rotinas para o processamento de produtos para saúde, indicando que “o processo de limpeza deve ser 
iniciado imediatamente após o uso do instrumental...” (p.17), ainda na mesma página, “Os materiais sujos devem ser 
encaminhados para o expurgo o mais breve possível, após o uso, todavia, tendo os seguintes cuidados: armazenar os 
artigos em recipiente fechados e com tampa ou bandejas embaladas em sacos plásticos; abrir todas as peças; desmontar 
os artigos complexos, quando possível; separar artigos pesados e perfurocortantes dos demais, visando proteger a 
equipe de acidentes ao manuseá-los; e manter os leves e delicados por cima dos pesados”.   Diante do exposto e 
analisando a pergunta realizada na questão 45, o presente recurso torna-se IMPROCEDENTE, pois se questiona sobre os 
cuidados que o profissional deverá ter após o uso dos materiais utilizados na Unidade de Terapia Intensiva. Ademais, 
complementa-se que todas as alternativas estão relacionadas às práticas que deverão ser utilizadas antes ou durante o 
uso dos materiais, exceto a alternativa “D”.  
 
Fonte: 

• NASCIMENTO, Janaína et al. Cuidados do terapeuta ocupacional na introdução de recursos de Comunicação 
Alternativa no ambiente hospitalar. Departamento de terapia ocupacional - Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Cad. Ter. Ocup. UFSCar São Carlos, ano 2017, v. 25, n. 1, p. 215-222, 2017. 
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BRANCA 

48 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Utilizando como base o que Lima & Castro (2019) relatam sobre a atuação da Terapia Ocupacional (T.O.) em cuidados 
paliativos, inicia-se a resposta ao presente recurso, levantando alguns pontos que destaco no texto das autoras. O 
primeiro trecho, aborda sobre a importância do T.O. neste contexto. Na página 363, destaca-se: “Um dos profissionais 
que deve atuar na equipe de cuidados paliativos é o Terapeuta Ocupacional, sendo parte integrante e fundamental da 
assistência, englobando possibilidades de intervenção desde o controle de sintomas ao aumento da independência e da 
autonomia, e da manutenção de ocupações significativas no cotidiano do paciente e de seus familiares”.  Na página 364, 
as autoras complementam: “O Terapeuta Ocupacional emprega sua habilidade de identificar papéis e valores 
ocupacionais do indivíduo e adequá-los a vida atual da pessoa, almejando garantir uma melhor qualidade de vida, 
inclusive durante o processo de morrer. Na Terapia Ocupacional, as ocupações humanas são o principal foco”. Frente ao 
exposto, considera-se o recurso IMPROCEDENTE, pois a única alternativa correta é a que se apresenta na letra “A”.  
 
Fonte: 

• Lima CRS, Castro GGA. Desvelando vontades ocupacionais de pessoas internadas em uma clínica de cuidados 
paliativos oncológicos. Rev. Interinst. Bras. Ter. Ocup. Rio de Janeiro. 2019. v.3(3): 362-379. 

 
 

BRANCA 

49 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Utilizando como base o que Fagundes & Soares (2018), destacam sobre o ato de cuidar e a hospitalização, inicia-se a 
resposta ao presente recurso, levantando alguns pontos que destaco no texto das autoras. Na página 785, sobre o ato 
de cuidar, as autoras relatam que: “O ato de cuidar pode trazer prejuízos à vida do cuidador como um todo”, destacam 
ainda que “(...)os desgastes provocados pelo exercício desta função são significativos para a saúde e, se não observados 
e amenizados, podem levar a condição de adoecimento”. As autoras também destacaram em sua pesquisa que 
“Observa-se que o ato de cuidar interferiu significativamente na realização das atividades sociais e de lazer destes 
cuidadores” (p. 788). Por fim, as autoras concluem que “O ambiente hospitalar impõe diferentes rotinas e adequações 
físicas não pensadas para acomodação do cuidador. O desconforto, a rotina alterada e a atenção dedicada na assistência 
ao paciente interno, afetam negativamente sua qualidade de vida e saúde. Este ambiente deve ser pensado de forma a 
acolhê-lo, levando em consideração que o ato de cuidar exige bom estado físico, mental e responsabilidade” (p.789). 
Assim, considera-se o recurso IMPROCEDENTE, pois somente a letra “D”, está correta sobre o processo de cuidar e o 
contexto hospitalar, voltando-se para o cuidador.  
 
Fonte: 

• Fagundes AP; Soares VL. Qualidade de vida de cuidadores de pacientes hospitalizados. Rev. Interinst. Bras. Ter. 
Ocup. Rio de Janeiro. 2018. v.2(4): 780-792.  

 
 
 
Cargo: Agente Comunitário de Saúde 
 

BRANCA VERDE 

5 8 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Levando em consideração o sentido textual, o termo “distraído” significa: aéreo; desatento; desligado; relapso; 
relaxado. As demais opções de respostas são inadequadas à conjuntura textual, comprometendo a compreensão da 
informação evidenciada. 
 
Fonte: 
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• CEREJA, William R. e MAGALHÃES, Thereza C. Texto e Interação. São Paulo: Atual, 2000. 
 
 

BRANCA VERDE 

8 4 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Levando em consideração o sentido empregado, é possível inferir que o termo “profética” significa “fatídica”. As demais 
opções de respostas são inadequadas e incoerentes à conjuntura textual. 
 
Fonte: 

• CEREJA, William R. e MAGALHÃES, Thereza C. Texto e Interação. São Paulo: Atual, 2000. 
 
 

BRANCA VERDE 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A implicação lógica possui como equivalente a negação do antecedente (primeira proposição) disjunta do consequente. 
Simbolicamente, fica: A → B ↔ ⌐ A ou B. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A negação lógica de “NENHUM” é “Pelo menos um”. Por exemplo: “Nenhum aluno foi aprovado” possui negação “Pelo 
menos um aluno foi aprovado”, pois basta que um aluno seja aprovado para que a proposição esteja negada, sem a 
necessidade de que “Todos os alunos sejam aprovados” para se obter a negação. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Como o enunciado afirma que as três proposições são falsas, tem-se que: 
Se o Fiscal multou o restaurante, então a cozinheira está desempregada. 
Se cozinheira não está desempregada ou o cliente fez a denúncia. 
O cliente não fez a denúncia e o Fiscal não multou o restaurante. 
As proposições simples azuis são verdadeiras e as vermelhas são falsas. 
Assim, analisando as alternativas: 
A) O cliente fez a denúncia e o fiscal multou o restaurante. [V e F = F] 
B) O fiscal multou o restaurante e a cozinheira está desempregada. [V e F = F] 
C) A cozinheira não está desempregada e o cliente não fez a denúncia. [V e V = V] 
D) A cozinheira está desempregada ou o fiscal não multou o restaurante ou o cliente fez a denúncia. [F ou F ou F = F] 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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18 13 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A sequência apresenta o seguinte padrão lógico: 
Em uma rosa dos ventos, pode-se verificar o avanço das direções indicadas pela seta no sentido horário, aumentando-se 
o número de avanços a cada passo na sequência. 

 
Norte, Nordeste (1 avanço) 
Nordeste, Sudeste (2 avanços) 
Sudeste, Oeste (3 avanços)   
Oeste, Leste (4 avanços) 
Leste, Noroeste (5 avanços) 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Avaliando as informações do enunciado, verifica-se que o problema apresenta o seguinte diagrama de Venn: 

 
Com isso, ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é relativa a um caminho no Word 2010, para executar um comando, que possui um atalho de teclado, 
informado no enunciado. 
No Word 2010 o caminho correto é: Guia: Página Inicial; Grupo: Edição; Botão: Substituir 
A resposta contempla o que foi pedido, logo, a banca entende que não há elementos que inviabilizem a questão. 
 
Fonte: 
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• MANZANO, A. L. N. G.; MANZANO, M. I. N. G. – Estudo dirigido de Microsoft Office Word 2010, 1ª ed. – São 
Paulo: Érica, 2010. - Pág.: 40 

 
 

BRANCA VERDE 

25 22 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando [rm], no Linux, apaga arquivos. Também pode ser usado para apagar diretórios e subdiretórios vazios ou que 
contenham arquivos. 
A banca mantém o gabarito, pois não há elementos que possam confundir e/ou induzir o candidato a erro, portanto, a 
questão está adequada ao conteúdo. 
 
Fonte: 

• DA SILVA, G. M. - Guia FOCA GNU/Linux – INICIANTE – Pág.: 57. 
 
 

BRANCA VERDE 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, Art. 27 “Na admissão do idoso em qualquer 
trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, 
ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir”. Art. 3º §1º “A garantia de prioridade compreende: I – 
atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à 
população; [...]”. Art. 16. “À pessoa idosa internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo 
o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério 
médico”. 
 
Fontes:  

• Lei nº 10.741/2003 – Estatuto da Pessoa Idosa. 

• Lei nº 14.423, de 2022. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Objetivos Gerais da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: promover a melhoria das condições de vida 
e saúde das mulheres brasileiras, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e ampliação do acesso aos 
meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde em todo território brasileiro; contribuir 
para a redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil, especialmente por causas evitáveis, em todos os ciclos 
de vida e nos diversos grupos populacionais, sem discriminação de qualquer espécie; e, ampliar, qualificar e humanizar a 
atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde. 
 
Fontes:  

• KAWAMOTO, Emília Emi, et al. Enfermagem Comunitária. 2 ed. Atualizada e ampliada. São Paulo, E.P.U. 2009. 

• Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher Princípios e Diretrizes. MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de Ações Programáticas Estratégicas.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Deve-se evitar censurar comportamentos que lhe pareçam estranho e não comentar com as pessoas da comunidade o 
que você está percebendo. Dessa forma, solicitar à comunidade auxílio ao perceber fatos relacionados à violência 
familiar não se trata de atribuição do Agente Comunitário de Saúde (ACS). 
 
Fonte: 

• http:/189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_acs.pdf 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado é enfático ao abordar sobre o HPV, uma infecção sexualmente transmissível causada pelo Papilomavírus 
Humano (HPV), que é altamente infeccioso e facilmente transmitido por meio da relação sexual sem preservativo. O 
principal sinal e sintoma indicativo de infecção pelo HPV é o aparecimento de lesões em forma de verruga na região 
genital, também conhecida como crista de galo ou condiloma acuminado, que podem causar desconforto, sendo 
indicativo de infecção ativa, de forma que a transmissão para outra pessoa se torna mais fácil. O Papilomavírus Humano 
(HPV) é altamente infeccioso e facilmente transmitido por meio da relação sexual sem preservativo. Essa doença possui 
evolução crônica e a cura é difícil de ser alcançada, sendo importante que o diagnóstico seja feito logo nos sintomas 
iniciais e o tratamento feito conforme orientação médica. Qualquer contato sexual – incluindo sexo oral e masturbação 
– pode transmitir o vírus, levando em consideração que o enunciado informou sobre a transmissão por meio da relação 
sexual sem preservativo. Dessa forma, não foi mencionado a masturbação individual. 
 
Fonte: 

• http://www.gineco.com.br/saude-feminina/doencas-femininas/hpv/#tratamentos-e-cuidados 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão versa sobre os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS). A indagação se trata da saúde como um direito 
universal e fundamental para o ser humano, sendo evidenciadas para análise, objetivos, ou seja, metas, propósitos do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Dessa forma, fiscalizar e inspecionar alimentos, água e bebidas para consumo humano; 
formular e executar a política de sangue e seus derivados; e, participar na formulação da política e na execução de ações 
de saneamento básico traduzem adequadamente o questionamento abordado. 
 
Fonte:  

• Ministério da Saúde. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em todas as visitas domiciliares, é fundamental que o profissional de saúde saiba identificar sinais de perigo à saúde da 
criança. As crianças menores de 2 meses podem adoecer e morrer em um curto espaço de tempo por infecções 
bacterianas graves. São sinais que indicam a necessidade de encaminhamento da criança ao serviço de referência com 
urgência, seguindo AMARAL (2004): recusa alimentar (a criança não consegue beber ou mamar); vômitos importantes 
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(ela vomita tudo o que ingere); convulsões ou apneia (a criança fica em torno de 20 segundos sem respirar); frequência 
cardíaca abaixo de 100 bpm; letargia ou inconsciência; respiração rápida (acima de 60 mrm); atividade reduzida (a 
criança movimenta-se menos do que o habitual); febre (37,5ºC ou mais); hipotermia (menos do que 35,5º C); tiragem 
subcostal; batimentos de asas do nariz; cianose generalizada ou palidez importante; icterícia visível abaixo do umbigo ou 
nas primeiras 24 horas de vida; gemidos; fontanela (moleira) abaulada; secreção purulenta do ouvido; umbigo 
hiperemiado (hiperemia estendida à pele da parede abdominal) e/ou com secreção purulenta (indicando onfalite); 
pústulas na pele (muitas e extensas); irritabilidade ou dor à manipulação. 
Vômitos “raros” não se trata de sinal que indica a necessidade de encaminhamento da criança ao serviço de referência 
com urgência. 
 
Fonte: 

• Cadernos de Atenção Básica. Saúde da Criança: Crescimento de Desenvolvimento. Ministério da Saúde. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Entre as iniciativas do Agente Comunitário de Saúde, incluem-se: estar atento a explicações que não justifiquem 
claramente um ferimento, hematoma, fratura ou outra marca no corpo, registrando com detalhes no prontuário; 
acreditar nos relatos do adolescente. Se qualquer adolescente relata ter sofrido violência física ou sexual, sua afirmação 
deve ser encarada com total respeito e seriedade, jamais com ceticismo ou minimização; promover o atendimento 
respeitando princípios éticos de sigilo e privacidade; ficar atento a situações como fuga do lar, ameaças ou tentativa de 
suicídio, prática de delitos, gravidez em idades no início da adolescência, multiplicidade de parceiros sexuais, depressão, 
uso abusivo de álcool e outras drogas e violência intrafamiliar. Promover a troca permanente de informações entre a 
equipe multidisciplinar, pois o adolescente pode sentir-se mais a vontade com outro profissional; estar articulado a 
setores e órgãos de proteção e garantia de direito, tais como: Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente, Juizado da Infância e Juventude, Delegacia da Infância e Juventude, Delegacia da Mulher, 
Instituto Médico-Legal, Defensoria Pública, além de instituições que prestam assistência a vítimas de violência na 
localidade, por exemplo, os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), grupos de autoajuda etc.; 
conhecer e cumprir as disposições de normativas em vigor conforme com cada situação. O Estatuto da Criança e do 
Adolescente determina, em seus artigos 13, 18 e 245, a obrigatoriedade de se denunciar ao Conselho Tutelar da 
respectiva localidade os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente, além de outras 
providências legais; estabelecer parcerias com escolas, associações de bairro, igrejas, movimentos comunitários, ONG, 
grupos de jovens, órgãos de comunicação, órgãos públicos e empresas privadas em um trabalho conjunto em prol da 
prevenção da violência e da promoção da cultura de paz; preencher a Ficha de Notificação/Investigação Individual de 
Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências, encaminhá-la para a Secretaria Municipal de Saúde e fornecer um 
relato do caso para o Conselho Tutelar. Verifica-se que ao mencionar sobre “estar atento a explicações que não 
justifiquem claramente um ferimento, hematoma, fratura ou outra marca no corpo, registrando detalhadamente no 
prontuário”, o termo “prontuário” está relacionado à ficha a ser preenchida pelo Agente Comunitário de Saúde. 
 
Fonte: 

• Proteger e Cuidar da Saúde de Adolescentes na Atenção Básica. Ministério da Saúde. Brasília. 2018 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo as normas editalícias, “10.21: O espelho da Folha de Respostas do candidato será divulgado no endereço 
eletrônico da Consulplan www.consulplan.net na mesma data da divulgação do resultado da Prova Objetiva, ficando 
disponível para consulta durante o prazo recursal”. 
 
Fonte: 
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• Edital do próprio Concurso Público. 
 
 
 
Cargo: Auditor de Tributos Municipais 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) De acordo com a intenção da enunciação, a omissão do agente da ação verbal é um recurso utilizado 
neste parágrafo.” foi indicada como correta, de acordo com o enunciado da questão “Considerando a estrutura 
linguística utilizada no primeiro parágrafo do texto, é possível afirmar que:” Destaca-se a seguir o primeiro parágrafo em 
análise: “Depois de ser derrubada durante atos antirracistas em Bristol, no Reino Unido, a escultura de Edward Colston, 
traficante de escravos do século 17, foi substituída nesta quarta-feira (15) pela estátua de uma mulher negra com o 
punho erguido no ar.” A alternativa  “C) As locuções verbais “ser derrubada” e “foi substituída” apresentam como opção 
possível de reescrita “que seja derrubada” e “sendo substituída” mantendo a correção gramatical e semântica.” não 
pode ser considerada correta, pois, haveria alteração de sentido de acordo com o tempo verbal sugerido. A alternativa 
“B) O segmento “estátua de uma mulher negra com o punho erguido no ar” indica, notadamente, o único e exclusivo 
agente de cada ação verbal descrita no parágrafo.” não pode ser considerada correta. Em “Depois de ser derrubada 
durante atos antirracistas em Bristol, no Reino Unido, a escultura de Edward Colston, traficante de escravos do século 
17, foi substituída nesta quarta-feira (15) pela estátua de uma mulher negra com o punho erguido no ar.” pode-se 
observar que a ação indicada em “ser derrubada” não possui como agente “estátua de uma mulher negra”, portanto, a 
alternativa B não está correta.  
 
Fontes: 

• O próprio texto. 

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

• PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Há uma sequência e confirmação de ideias e ideais.” foi indicada como correta, de acordo com o 
trecho: 
“Depois de ser derrubada durante atos antirracistas em Bristol, no Reino Unido, a escultura de Edward Colston, 
traficante de escravos do século 17, foi substituída nesta quarta-feira (15) pela estátua de uma mulher negra com o 
punho erguido no ar. 
O novo monumento homenageia Jen Reid, manifestante fotografada sobre o pedestal onde ficava a estátua de Colston. 
No início de junho, a imagem do escravocrata foi derrubada e jogada em um rio. 
De acordo com o jornal The Guardian, a obra é de autoria do artista britânico Marc Quinn, que planejou a substituição 
secretamente durante as últimas semanas. 
Em uma operação relâmpago antes do amanhecer, uma equipe de dez pessoas chegou ao local em dois caminhões às 
5h. Quinze minutos depois, a nova estátua já estava posicionada e acompanhada de um cartaz em que se lia "black lives 
still matter" (vidas negras ainda importam). 
A frase faz referência ao slogan do movimento contra o racismo que ganhou novo fôlego após o assassinato de George 
Floyd, homem negro morto por um policial branco nos Estados Unidos, no final de maio.” A alternativa “C) Pode ser 
identificada uma predominante indiferença por parte da sociedade.” não pode ser indicada como correta, pois, no 
trecho destacado anteriormente a informação não pode ser constatada, visto que o movimento parte da sociedade. A 
alternativa “D) Demonstram dependência entre si, sendo o primeiro fato apresentado no texto a causa do segundo.” 
não pode ser considerada correta. O primeiro fato “a estátua ser derrubada” não é a causa do segundo, mas o contrário: 
o segundo é a causa do primeiro.  
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Fontes:  

• O próprio texto. 

• PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Um complemento verbal direto e outro indireto.” foi considerada correta. O trecho destacado 
apresenta: “Dados históricos o relacionam às mortes de cerca de 19 mil negros escravizados no século 17. Ainda assim, 
Colston dá nome a pelo menos 20 estradas em Bristol, além de escolas, prédios e hospitais.” Os pronomes oblíquos o, a, 
os, as (e as variantes lo, la, los, las, no, na, nos, nas) são sempre objeto direto. Os pronomes lhe, lhes são sempre objeto 
indireto. Os pronomes oblíquos me, te, se, nos, vos podem ser objeto direto ou indireto. Portanto, temos como objeto 
direto: “o” e como objeto indireto  “às mortes”. A alternativa “C) Apenas um complemento verbal indireto.” não pode 
ser indicada como correta de acordo com o exposto anteriormente.  
 
Fonte:  

• AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.   
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) “parece que houve um ponto de inflexão global” / mudança, modificação.” foi considerada correta, 
pois, atende ao indicado pelo enunciado “De acordo com o contexto, está correto o sentido indicado em relação ao 
vocábulo destacado em:” "Essa escultura precisava acontecer no domínio público agora: essa não é uma questão nova, 
mas parece que houve um ponto de inflexão global. Agora é a hora de uma ação direta." Sinônimo de inflexão  1 desvio, 
descaminhamento, descaminho, afastamento, desorientação, transvio, transviamento. 2 inclinação, dobra, curva, 
curvatura, arqueamento, dobramento, dobradura, encurvamento. 3 entonação, entoação, acentuação, modulação, tom, 
acento, ênfase. 4 flexão, variação, modificação, apofonia. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. A alternativa “C) 
“Estátua de ativista negra” / aquele que trabalha para determinada causa governamental.” não pode ser considerada 
correta, pois, de acordo com o contexto (como especificado pelo enunciado da questão) não retrata alguém ligado a 
causa governamental, conforme pode-se verificar no trecho destacado a seguir: “Estátua de ativista negra substitui a de 
traficante de escravos no Reino Unido 
Depois de ser derrubada durante atos antirracistas em Bristol, no Reino Unido, a escultura de Edward Colston, traficante 
de escravos do século 17, foi substituída nesta quarta-feira (15) pela estátua de uma mulher negra com o punho erguido 
no ar. 
O novo monumento homenageia Jen Reid, manifestante fotografada sobre o pedestal onde ficava a estátua de Colston. 
No início de junho, a imagem do escravocrata foi derrubada e jogada em um rio.” 
 
Fontes:  

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) O sentido conotativo pode ser observado para produzir o efeito desejado pelo emissor.” foi indicada 
como correta. De acordo com o enunciado da questão “Acerca do trecho “A frase faz referência ao slogan do 
movimento contra o racismo que ganhou novo fôlego após o assassinato de George Floyd, [...]” (5o§), pode-se afirmar 
que:” , o trecho destacado demonstra o emprego de linguagem conotativo em que o “movimento ganha novo fôlego”. A 
alternativa “A) O termo racismo produz um efeito de ambiguidade no trecho em análise.” não pode ser considerada 
correta, pois, não há duplo sentido no emprego da palavra “racismo”. Considerando-se o contexto “Em uma operação 
relâmpago antes do amanhecer, uma equipe de dez pessoas chegou ao local em dois caminhões às 5h. Quinze minutos 
depois, a nova estátua já estava posicionada e acompanhada de um cartaz em que se lia “black lives still matter” (vidas 
negras ainda importam). 
A frase faz referência ao slogan do movimento contra o racismo que ganhou novo fôlego após o assassinato de George 
Floyd, homem negro morto por um policial branco nos Estados Unidos, no final de maio.” , pode-se verificar que o que 
ganha novo fôlego é o movimento contra o racismo. A alternativa “B) Há registro de oralidade com a intenção de 
aproximar o texto do público-alvo.” não pode ser indicada como correta. Não há registro de oralidade. A oralidade e a 
escrita são duas formas de variação linguística, onde a oralidade é geralmente marcada pela linguagem coloquial (ou 
informal), enquanto a escrita, em grande parte, está associada à linguagem culta (ou formal). 
 
Fontes: 

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) Demonstram uma sequência de ações de alguma forma interligadas.” foi considerada correta. De 
acordo com o trecho a seguir é possível identificar tal sequência: “O novo monumento homenageia Jen Reid, 
manifestante fotografada sobre o pedestal onde ficava a estátua de Colston. No início de junho, a imagem do 
escravocrata foi derrubada e jogada em um rio. 
De acordo com o jornal The Guardian, a obra é de autoria do artista britânico Marc Quinn, que planejou a substituição 
secretamente durante as últimas semanas. 
Em uma operação relâmpago antes do amanhecer, uma equipe de dez pessoas chegou ao local em dois caminhões às 
5h. Quinze minutos depois, a nova estátua já estava posicionada e acompanhada de um cartaz em que se lia "black lives 
still matter" (vidas negras ainda importam). 
A frase faz referência ao slogan do movimento contra o racismo que ganhou novo fôlego após o assassinato de George 
Floyd, homem negro morto por um policial branco nos Estados Unidos, no final de maio. 
O crime, filmado e divulgado em redes sociais, deu origem a uma onda de protestos em milhares de cidades dos EUA e 
também em países de Europa, Ásia e Oceania. 
"Quando eu estava lá no pedestal e levantei meu braço, em uma saudação do movimento Black Power, foi totalmente 
espontâneo. Era como se uma carga elétrica estivesse passando por mim", disse Reid em uma declaração conjunta com 
Quinn, divulgada pelo artista nas redes sociais.” A alternativa “B) São registros cotidianos e por isso podem ser 
veiculados no suporte textual citado na fonte.” não pode ser considerada correta. Acerca da palavra cotidiano temos: 
Cotidiano adjetivo 1. que acontece diariamente; que é comum a todos os dias; diário. 2. POR EXTENSÃO que é comum; 
banal. Portanto tal característica não pode ser atribuída a fatos como derrubada de estátua e assassinato.  
 
Fontes: 

• O próprio texto.  

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  
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• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) “O novo monumento homenageia Jen Reid”” foi considerada correta de acordo com o enunciado 
“Dentre os trechos a seguir, é possível a reescrita utilizando a voz passiva apenas em:” A voz verbal indica uma relação 
que se estabelece entre o verbo e o sujeito sintático. Em uma oração na voz passiva, o sujeito é o paciente do processo 
expresso pelo verbo. Observe as orações a seguir: (1) Ele construiu aquela casa. (2) Aquela casa foi construída por ele. É 
possível notar que essas duas orações possuem estruturas diferentes. Vamos analisá-las detalhadamente. Em (1), 
percebe-se que o verbo transitivo direto “construiu” está na voz ativa e possui um objeto direto “aquela casa”, ou seja, o 
processo verbal é visto como ação, atividade que se origina no sujeito sintático “Ele”. Em (2), a construção verbal 
modifica-se em relação ao sujeito sintático, isto é, o sujeito torna-se o paciente do processo expresso pelo verbo e sofre 
a ação verbal, transformando-se em agente da passiva. Esse processo de mudança é conhecido como transformação de 
oração ativa em passiva e possui algumas especificidades que analisaremos a seguir. A oração que possua um verbo 
transitivo direto e, portanto, um objeto direto pode ser transformada em oração na voz passiva seguindo os passos a 
seguir: a) O objeto direto passa a ser sujeito: Oração na voz ativa Sujeito Verbo transitivo direto Objeto direto Ele 
construiu aquela casa. A alternativa “A) “vidas negras ainda importam”” não pode ser considerada correta, pois, não há 
objeto direto na oração para que seja transformado em sujeito paciente. Já em “O novo monumento homenageia Jen 
Reid” temos a possibilidade da voz passiva = Jen Reid é homenageado por novo monumento.  
 
Fontes:  

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática.  
 
 

BRANCA VERDE 

10 5 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Embora tenha sido derrubada.” não pode ser indicada como correta. “Depois de ser derrubada durante 
atos antirracistas em Bristol, no Reino Unido, a escultura de Edward Colston, traficante de escravos do século 17, foi 
substituída nesta quarta-feira (15) pela estátua de uma mulher negra com o punho erguido no ar.” Não há intenção 
concessiva na frase original. As orações subordinadas adverbiais concessivas indicam concessão às ações do verbo da 
oração principal, isto é, admitem uma contradição ou um fato inesperado. A ideia de concessão está diretamente ligada 
ao contraste, à quebra de expectativa. Principal conjunção subordinativa concessiva: embora. Utiliza-se também a 
conjunção: conquanto e as locuções ainda que, ainda quando, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que. 
Observe este exemplo: Só irei se ele for. A oração acima expressa uma condição: o fato de "eu" ir só se realizará caso 
essa condição for satisfeita. Compare agora com: Irei mesmo que ele não vá. A distinção fica nítida; temos agora uma 
concessão: irei de qualquer maneira, independentemente de sua ida. A oração destacada é, portanto, subordinada 
adverbial concessiva. 
 
Fontes: 

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

• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. 

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
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BRANCA VERDE 

13 19 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pelas regras da lógica, a negação de uma proposição condicional é obtida repetindo-se a primeira proposição simples, 
trocando-se o conectivo pela conjunção “e” e negando-se a segunda proposição simples. Simbolicamente:  ¬ (A → B) ↔ 
A e ¬ B. 
Assim, pelo enunciado, fica; 
P: Se a modelo é bela, então é alta e faz sucesso. 
¬P: A modelo é bela e não é alta ou não faz sucesso. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE 

15 11 

 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso alega como correto o gabarito dado como preliminar: 
“B) Ingrid comeu massa e Hugo comprou o celular.”. Sendo assim, ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE 

16 12 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Devido a escolha das palavras no item houve multiplicidade das interpretações possíveis, podendo haver diferentes 
padrões lógicos encontrados pelos candidatos. Com isso, a questão deve ser anulada. 
 
 

BRANCA VERDE 

19 15 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pelas informações constantes no enunciado, obtém-se o seguinte Diagrama de Venn para o problema: 

 
Em que NP = Não Poluente; Pub = Transporte Público e Priv = Transporte Privado. 
Vale ressaltar que as afirmações: 

 5 funcionários vão para o trabalho alternando apenas entre veículo próprio e transporte público. 
 6 funcionários vão para o trabalho alternando apenas entre transporte público e meio de transporte não poluente. 

Não faz parte da intersecção tripla (isto é, não restam apenas 2 e 3 para completar a intersecção das duas modalidades 
descritas em cada ponto), pois o “apenas” faz com que as quantidades descritas sejam somadas aos 3 funcionários que 
alternam entre as três opções.  
Com isso, conclui-se que foram 37 participantes e que 6 usam apenas transporte público. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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BRANCA VERDE 

20 16 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A sequência coloca os números em ordem alfabética decrescente, isto é, começando do Z para o A: 
 
UM  
TRÊS 
SETE 
SEIS 
QUATRO 
OITO 
NOVE 
DOIS 
DEZ 
CINCO 
 
Logo o número 11 deveria estar entre o 4 e o 8. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE 

26 39 

 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se fundamentam em questionamentos técnicos sobre a presente questão, razão pela qual de 
acordo com o item 15.5 do edital, o presente recurso não foi apreciado. 
 
 

BRANCA VERDE 

29 42 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme demonstrado a seguir, apenas a afirmativa “D” não está de acordo com a legislação pertinente: 
A – CORRETA. Em consonância com a Lei no 10.257/2001: 
Seção III - Do IPTU progressivo no tempo 
Art. 7o Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do art. 5o desta Lei, ou não 
sendo cumpridas as etapas previstas no § 5o do art. 5o desta Lei, o Município procederá à aplicação do imposto sobre a 
propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de 
cinco anos consecutivos. 
(...) 
§ 3o É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de que trata este artigo. 
B – CORRETA. Em consonância com a Lei no 10.257/2001: 
Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana (...) 
Seção II - Do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios 
Art. 5o Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a 
utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os 
prazos para implementação da referida obrigação. 
C –  CORRETA. Em consonância com a Lei no 10.257/2001: 
Seção III - Do IPTU progressivo no tempo 
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Art. 7o Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do art. 5o desta Lei, ou não 
sendo cumpridas as etapas previstas no § 5o do art. 5o desta Lei, o Município procederá à aplicação do imposto sobre a 
propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de 
cinco anos consecutivos. 
D – INCORRETA. Dissonante com o disposto na Lei no 10.257/2001: 
Seção IV - Da desapropriação com pagamento em títulos 
Art. 8o Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de 
parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em 
títulos da dívida pública. 
 
Fonte: 

• LEI No 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001. - Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece 
diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 

 
 

BRANCA VERDE 

32 45 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme demonstrado a seguir e salientado no enunciado da questão, apenas a afirmativa “A” não constitui” crime 
funcional contra a ordem tributária”, mas “crime contra a ordem econômica”, conforme disposições da Lei no 8.137 de 
27/12/1990. Importa ainda destacar que o enunciado da questão estabelece que a análise deveria ser feita, conforme 
dispositivos da referida lei.    
A – INCORRETA. Dissonante com o disposto na Lei no 8.137 de 27/12/1990: 
Art. 4° Constitui crime contra a ordem econômica: 
II - formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando 
a) à fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas 
b) ao controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empresas; 
c) ao controle, em detrimento da concorrência, de rede de distribuição ou de fornecedores.    
Trata-se de crime contra a ordem econômica e não de crime funcional. 
B – CORRETA. Conforme Lei no 8.137 de 27/12/1990: 
Art. 3° Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal (Título XI, Capítulo I): 
III - patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade 
de funcionário público. Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
C – CORRETA. Conforme Lei no 8.137 de 27/12/1990: 
Art. 3° Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal (Título XI, Capítulo I): 
I - extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento, de que tenha a guarda em razão da função; sonegá-lo, 
ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social; 
D – CORRETA. Conforme Lei no 8.137 de 27/12/1990: 
Art. 3° Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal (Título XI, Capítulo I): 
II - exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar 
ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente. Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. 
 
Fonte: 

• LEI Nº 8.137 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990 - Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as 
relações de consumo, e dá outras providências. 

 
 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#titxicapi
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#titxicapi
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#titxicapi
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#titxicapi
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#titxicapi
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#titxicapi
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.137-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.137-1990?OpenDocument
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BRANCA VERDE 

33 46 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme demonstrado a seguir e salientado no enunciado da questão, apenas a afirmativa “C” não está de acordo com 
as disposições constitucionais. Importa ainda destacar que o enunciado da questão estabelece que a análise deveria ser 
feita, conforme dispositivos da Constituição. 
Quanto as disposições inseridas na Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional no 113 de 2021, cumpre 
lembrar que o Edital do Concurso foi republicado em 19 de maio de 2022 e as inscrições reabertas. Portanto, o conteúdo 
exigido atende aos requisitos legais e editalícios. 
A – CORRETA. Conforme disposto na Constituição Federal de 1988: 
 Art. 151. É vedado à União: 
III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. 
B – CORRETA. Conforme disposto na Constituição Federal de 1988: 
Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. 
(...) 
§ 2º Os contratos, os acordos, os ajustes, os convênios, os parcelamentos ou as renegociações de débitos de qualquer 
espécie, inclusive tributários, firmados pela União com os entes federativos conterão cláusulas para autorizar a dedução 
dos valores devidos dos montantes a serem repassados relacionados às respectivas cotas nos Fundos de Participação ou 
aos precatórios federais.  
C –  INCORRETA. Dissonante com o disposto na Constituição Federal de 1988: 
 Art. 151. É vedado à União: 
I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em 
relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais 
destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País; 
D – CORRETA. Conforme disposto na Constituição Federal de 1988: 
DOS IMPOSTOS DA UNIÃO 
 Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
IV - produtos industrializados; 
Art. 159. A União entregará:  
II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por cento aos Estados e ao Distrito 
Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados.  
§ 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Estado, vinte e cinco por cento serão destinados 
aos seus Municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso.   
 
Fonte: 

• CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 
 
 

BRANCA VERDE 

36 49 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme demonstrado a seguir, apenas a afirmativa “B” não está de acordo com a legislação pertinente. 
A – CORRETA. Conforme Lei Complementar federal nº 116 de 2003.  
Art. 5o Contribuinte é o prestador do serviço. 
B – INCORRETA. Dissonante com a Lei Complementar federal nº 116 de 2003.  
Art. 6o Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo 
crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do 
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive 
no que se refere à multa e aos acréscimos legais. 
C – CORRETA. Conforme Lei Complementar federal nº 116 de 2003. Art.  
Art. 7o A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20116-2003?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20116-2003?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20116-2003?OpenDocument
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§ 2o Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: 
I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a 
esta Lei Complementar; 
7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e 
de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, 
terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o 
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica 
sujeito ao ICMS). 
7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de 
mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 
D – CORRETA. Conforme Lei Complementar federal nº 116 de 2003. Art.  
Art. 3o O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do 
estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto 
será devido no local: 
XX – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no 
caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa; 
17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, 
avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. 
 
Fonte: 

• LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 - Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências. 

 
 

BRANCA VERDE 

37 50 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme demonstrado a seguir, apenas a afirmativa “A” não está de acordo com a legislação pertinente: Decreto nº 
70.235 de 6 de março de 1972 (e alterações posteriores). 
A – INCORRETO. Afirmativa dissonante com o disposto na legislação.  
DECRETO Nº 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. 
SEÇÃO III - Do Procedimento 
Art. 7º O procedimento fiscal tem início com:  
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação 
tributária ou seu preposto; 
B – CORRETO. Afirmativa consoante com o disposto na legislação.  
DECRETO Nº 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. 
SEÇÃO III - Do Procedimento 
[...] 
Art. 9o  A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou 
notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os 
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.   
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste artigo, formalizados em relação ao 
mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos 
mesmos elementos de prova.   
C – CORRETO. Afirmativa consoante com o disposto na legislação.  
DECRETO Nº 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. 
SEÇÃO III - Do Procedimento 
[...] 
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá obrigatoriamente: 
I - a qualificação do notificado; 
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação; 
III - a disposição legal infringida, se for o caso; 
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20116-2003?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20116-2003?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2070.235-1972?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2070.235-1972?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2070.235-1972?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2070.235-1972?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2070.235-1972?OpenDocument
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número de matrícula. 
D – CORRETO. Afirmativa consoante com o disposto na legislação.  
DECRETO Nº 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. 
SEÇÃO III - Do Procedimento 
[...] 
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá 
obrigatoriamente: 
I - a qualificação do autuado; 
II - o local, a data e a hora da lavratura; 
III - a descrição do fato; 
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; 
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias; 
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula. 
 
Fonte: 

• DECRETO Nº 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972 (e alterações posteriores). 
 
 

BRANCA VERDE 

38 26 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme demonstrado a seguir, apenas a afirmativa “A” não está de acordo com a legislação pertinente: Decreto nº 
70.235 de 6 de março de 1972 (e alterações posteriores). 
A – INCORRETO. Afirmativa dissonante com o disposto na legislação.  
DECRETO Nº 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. 
SEÇÃO – II - Dos Prazos 
Art. 5º Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento. 
B – CORRETO. Afirmativa consoante com o disposto na legislação.  
DECRETO Nº 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. 
SEÇÃO – II - Dos Prazos 
Art. 5º Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento. 
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou 
deva ser praticado o ato. 
C – CORRETO. Afirmativa consoante com o disposto na legislação.  
DECRETO Nº 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. 
CAPÍTULO I - Do Processo Fiscal 
SEÇÃO I - Dos Atos e Termos Processuais 
Art. 2º (...)  
Parágrafo único.  Os atos e termos processuais poderão ser formalizados, tramitados, comunicados e transmitidos em 
formato digital, conforme disciplinado em ato da administração tributária.    (Redação dada pela Lei nº 12.865, de 2013) 
D – CORRETO. Afirmativa consoante com o disposto na legislação.  
DECRETO Nº 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. 
CAPÍTULO I - Do Processo Fiscal 
SEÇÃO I - Dos Atos e Termos Processuais 
[...] 
Art. 3° A autoridade local fará realizar, no prazo de trinta dias, os atos processuais que devam ser praticados em sua 
jurisdição, por solicitação de outra autoridade preparadora ou julgadora. 
 
Fonte: 

• DECRETO Nº 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972 (e alterações posteriores). 
 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2070.235-1972?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2070.235-1972?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2070.235-1972?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2070.235-1972?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2070.235-1972?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2070.235-1972?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2070.235-1972?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12865.htm#art24
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2070.235-1972?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2070.235-1972?OpenDocument
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme demonstrado a seguir, apenas a afirmativa “D” não está de acordo com a legislação pertinente. 
A – CORRETO. Afirmativa consoante com o disposto na legislação: LEI NO 5.172 DE 25/10/1966 – CTN. 
CAPÍTULO III - Aplicação da Legislação Tributária 
[...] 
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 
[...] 
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: 
a) quando deixe de defini-lo como infração; 
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido 
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; 
B – CORRETO. Afirmativa consoante com o disposto na legislação: LEI NO 5.172 DE 25/10/1966 – CTN. 
CAPÍTULO II - Vigência da Legislação Tributária 
CAPÍTULO III - Aplicação da Legislação Tributária 
[...] 
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos 
dispositivos interpretados; 
C – CORRETO. Afirmativa consoante com o disposto na legislação: LEI NO 5.172 DE 25/10/1966 – CTN. 
CAPÍTULO II - Vigência da Legislação Tributária 
[...] 
Art. 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de 
lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda: 
I - que instituem ou majoram tais impostos; 
II - que definem novas hipóteses de incidência; 
III - que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, e observado o 
disposto no artigo 178. 
D – INCORRETO. Afirmativa dissonante com o disposto na legislação: LEI NO 5.172 DE 25/10/1966 – CTN. 
CAPÍTULO II - Vigência da Legislação Tributária 
[...] 
Art. 102. A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios vigora, no País, fora dos respectivos 
territórios, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participem, ou do que 
disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União. 
 
Fonte: 

• LEI NO 5.172 DE 25/10/1966 – CTN (e alterações posteriores) 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme demonstrado a seguir, apenas a afirmativa “B” não está de acordo com a Carta Magna (Constituição Federal): 
A – CORRETO. Afirmativa consoante com o disposto na Constituição Federal. 
Art. 151. É vedado à União: 
I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em 
relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais 
destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País; 
OBS. Incentivos fiscais não devem e nem podem ser considerados como possibilidade de não instituição de tributos 
uniformes em todos território nacional pelo Governo Federal. Trata-se de desoneração de alguma tributação já 
instituída de maneira uniforme com finalidade e localizada, devidamente justificada. 
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B – INCORRETO. Afirmativa dissonante com o disposto na Constituição Federal. 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios: 
[...] 
III - cobrar tributos: 
[...] 
VI - instituir impostos sobre: 
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 
b) templos de qualquer culto; 
[...] 
OBS. Verificar-se que a vedação se refere aos IMPOSTOS e não a “QUALQUER TIPO DE TRIBUTAÇÃO”, pois são, 
também, tributos: TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA”. Além de outras contribuições terem natureza tributária. 
Essa diferenciação é de extrema importância para o dia-a-dia do Auditor Fiscal. 
C – CORRETO. Afirmativa consoante com o disposto na Constituição Federal. 
Art. 151. É vedado à União: 
[...] 
II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a 
remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e 
para seus agentes; 
D – CORRETO. Afirmativa consoante com o disposto na Constituição Federal. 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios: 
[...] 
VI - instituir impostos sobre: 
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 
b) templos de qualquer culto; 
[...] 
§ 2º A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no 
que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 
 
Fonte: 

• CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme demonstrado a seguir, apenas a afirmativa “C” não está de acordo com a legislação pertinente: 
A – CORRETO. Afirmativa consoante com o disposto na legislação pertinente: LEI NO 5.172 DE 25/10/1966 – CTN (e 
alterações posteriores) 
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: 
I - impugnação do sujeito passivo; 
II - recurso de ofício; 
 III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149. 
B – CORRETO. Afirmativa consoante com o disposto na legislação pertinente: LEI NO 5.172 DE 25/10/1966 – CTN (e 
alterações posteriores) 
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: 
I - impugnação do sujeito passivo; 
II - recurso de ofício; 
 III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149. 
C –  INCORRETO. Afirmativa DISSONANTE com o disposto na legislação pertinente: LEI NO 5.172 DE 25/10/1966 – CTN (e 
alterações posteriores) 
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: 
[...] 
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 III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149. 
[...] 
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: 
[...] 
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária; 
Obs.: Se  a declaração foi regularmente prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, 
não há que se falar em alteração. 
D –  CORRETO. Afirmativa consoante com o disposto na legislação pertinente: LEI NO 5.172 DE 25/10/1966 – CTN (e 
alterações posteriores) 
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: 
I - impugnação do sujeito passivo; 
II - recurso de ofício; 
 III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149. 
[...] 
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: 
[...] 
 IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou 
omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial. 
 
Fonte: 

• LEI NO 5.172 DE 25/10/1966 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL). 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme demonstrado a seguir, apenas as afirmativas “I” e “III” estão de acordo com a legislação pertinente. Portanto 
a alternativa a ser marcada é a “C”: 
I – CORRETO. Consoante legislação vigente: LEI NO 5.172 DE 25/10/1966 (CTN). 
SEÇÃO II - Solidariedade 
Art. 126. A capacidade tributária passiva independe: 
I - da capacidade civil das pessoas naturais; 
II - de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, 
comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios; 
III - de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. 
II – INCORRETO. Dissonante com a legislação vigente: LEI NO 5.172 DE 25/10/1966 (CTN). 
SEÇÃO IV - Domicílio Tributário 
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, 
considera-se como tal: 
[...] 
§ 2º A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a 
fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. 
III –  CORRETO. Consoante legislação vigente: LEI NO 5.172 DE 25/10/1966 (CTN). 
SEÇÃO III - Capacidade Tributária 
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade: 
 I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais; 
 
Fonte: 

• LEI NO 5.172 DE 25/10/1966 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL) 
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BRANCA VERDE 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme demonstrado a seguir, apenas a afirmativa “A” não está de acordo com a legislação pertinente: 
A – INCORRETO. Dissonante com legislação vigente: LEI NO 5.172 DE 25/10/1966 (CTN). 
TÍTULO III - Crédito Tributário 
CAPÍTULO I - Disposições Gerais 
[...] 
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade 
suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de 
responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. 
B – CORRETO. Consoante com legislação pertinente: LEI NO 5.172 DE 25/10/1966 (CTN). 
CAPÍTULO II - Constituição de Crédito Tributário 
SEÇÃO I - Lançamento 
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim 
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, 
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 
funcional. 
C – CORRETO. Consoante com legislação pertinente: LEI NO 5.172 DE 25/10/1966 (CTN). 
CAPÍTULO II - Constituição de Crédito Tributário 
SEÇÃO I - Lançamento 
[...] 
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, 
ainda que posteriormente modificada ou revogada. 
D – CORRETO. Consoante com legislação pertinente: LEI NO 5.172 DE 25/10/1966 (CTN). 
TÍTULO III - Crédito Tributário 
CAPÍTULO I - Disposições Gerais 
Art. 140. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os 
privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. 
 
Fonte: 

• LEI NO 5.172 DE 25/10/1966 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL) 
 
 
 
Cargo: Bibliotecário 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Um complemento verbal direto e outro indireto.” foi considerada correta. O trecho destacado 
apresenta: “Dados históricos o relacionam às mortes de cerca de 19 mil negros escravizados no século 17. Ainda assim, 
Colston dá nome a pelo menos 20 estradas em Bristol, além de escolas, prédios e hospitais.” Os pronomes oblíquos o, a, 
os, as (e as variantes lo, la, los, las, no, na, nos, nas) são sempre objeto direto. Os pronomes lhe, lhes são sempre objeto 
indireto. Os pronomes oblíquos me, te, se, nos, vos podem ser objeto direto ou indireto. Portanto, temos como objeto 
direto: “o” e como objeto indireto “às mortes”. A alternativa “C) Apenas um complemento verbal indireto.” não pode 
ser indicada como correta de acordo com o exposto anteriormente.  
 
Fonte:  

• AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.   
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BRANCA 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Devido a escolha das palavras no item houve multiplicidade das interpretações possíveis, podendo haver diferentes 
padrões lógicos encontrados pelos candidatos. Com isso, a questão deve ser anulada. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que não existe alternativa correta para a presente questão, considerando que a alternativa D seria 
verdadeira, o que traria como consequência a inexistência de uma resposta correta. Assim, transcrevo trecho abaixo da 
obra:  
Ao trabalhar o assunto dos catálogos do ponto de vista de sua tipologia as autoras afirmam: “Os catálogos externos 
podem ser organizados: alfabeticamente ...; sistematicamente: com entradas de assunto organizadas pelo número de 
classificação (grifo nosso). Na verdade, este tipo de arranjo vai exigir um índice alfabético. Mas a organização básica 
para as entradas de assunto no catálogo é o número de classificação do documento e não a ordem alfabética de 
assuntos.” 
Desta forma, a afirmativa D é falsa e o gabarito DEVE SER MANTIDO. 
 
Fonte: 

• MEY, E. S. A.; SILVEIRA, N. C. Catalogação no plural. Brasília: Briquet de Lemos Livros, 2009._ 
 
 
 
Cargo: Cirurgião Dentista - Protesista 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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BRANCA 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Entre as 12 metas propostas no Plano de DCNT, quatro delas não serão incluídas neste balanço devido à dificuldade de 
monitoramento no âmbito da Coordenação-Geral de Doenças e Agravos Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância 
em Saúde. São elas: 
4ª - O tratamento de 100% das mulheres com diagnóstico de lesões precursoras de câncer. 
 
Fonte:  

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância 
de Doenças Não Transmissíveis. Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e 
Agravos não Transmissíveis no Brasil 2021-2030 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Vigilância em Saúde, Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt/09-plano-de-dant-
2022_2030.pdf/#:~:text=Em%202019%2C%2054%2C7%25,condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20vida%20dos%20s
ujeitos. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na prática, as medidas de controle de doenças transmissíveis são agrupadas conforme os elos básicos da cadeia de 
transmissão: agente, reservatório, porta de saída, via de transmissão, porta de entrada e hospedeiro suscetível.  
Voltadas à via de transmissão: O ambiente, como um dos elementos básicos da cadeia de transmissão, exige estritas 
medidas de controle, especialmente de tipo permanente, para evitar o aparecimento de doenças transmissíveis. Ex: 
Evitar que a água, os alimentos e o solo sejam contaminados com excreções humanas, animais ou outros materiais 
biológicos potencialmente perigosos para a saúde. • Interromper a transmissão através de vetores ou hospedeiros 
intermediários. 
 
Fonte:  

• Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de Enfermidades. Módulo 6: controle de enfermidades 
na população / Organização Pan-Americana da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; Ministério 
da Saúde, 2010. 38 p.: il. 7 volumes. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_6.pdf 

 
 
 
Cargo: Educador Social 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado pergunta diretamente a diferença entre os salários dos irmãos: “é correto afirmar que o salário de Joana é 
maior do que o salário de José em uma quantia compreendida entre”. No texto da questão, é trazida uma informação 
com base na hipótese de haver aumento do salário: “Considere-se que se o salário de José sofrer um aumento de 20%, 
ele atingirá um valor que corresponde a 80% do salário de Joana”, mas não é dito que o salário foi alterado e tampouco 
que se considere a diferença dos salários após o aumento. Assim, resta apenas a interpretação de que sejam 
considerados os salários sem qualquer aumento. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão está dentro do conteúdo apresentado no edital, logo a banca entende não ter motivos para anular a questão. 
Acerca do código “overflow”, a resposta é: resultado não pode ser apresentado.  
 
Fonte: 

• MARÇULA, M.; BENINI FILHO, P. A. – Informática: conceitos e aplicações – 5ª ed. – São Paulo: Érica, 2019. – Pág.: 
90. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Estatuto da criança e do adolescente estabelece que:  
Art. 14º § 1 o É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.  
Assim, mantém-se o gabarito divulgado, de letra C. 
 
Fonte: 

• Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 1990. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm 

 
 
 
Cargo: Enfermeiro 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Não concluído e o situa num intervalo de tempo simultâneo ao momento da enunciação.” foi indicada 
como correta, de acordo com o enunciado da questão “Acerca do emprego e sentido que a forma verbal destacada 
imprime às relações estabelecidas em “Vez ou outra, fico a imaginar por onde andarão as borboletas, os pirilampos a 
produzirem bioluminescência e, até mesmo, as abelhas.” (2o§), pode-se afirmar que representa o fato como:”.O futuro 
do presente “andarão” pode: Representar o fato como não concluído e o situar num intervalo de tempo posterior ao 
presente (modalidade asseverativa ou categórica) ou representar o fato como não concluído e o situar num intervalo de 
tempo simultâneo ao momento da enunciação (modalidade hipotética ou dubitativa) o que se refere ao trecho em 
análise. Como exemplo de fato simultâneo ao momento da enunciação temos “Quem estará acordado a esta hora?” 
(simultâneo, dubitativo). Portanto, a forma verbal utilizada no futuro do presente diz respeito a um fato simultâneo 
(estará acordado agora) assim como ocorre em “por onde andarão as borboletas”, ou seja, “por onde andarão (agora) as 
borboletas. A alternativa “B) Não concluído e o situa num intervalo de tempo posterior ao presente.” não pode ser 
indicada como correta, de acordo com o exposto anteriormente.  
 
Fontes:  

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

10 10 10 10 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Todos os itens compõem o texto oficial: padrão do ofício.” foi considerada correta. A estrutura padrão 
do ofício requer uma ordem em que cada elemento aparece no documento. Dentre as partes que compõem o texto 
oficial estão: Cabeçalho; Identificação do Expediente; Local e data; Endereçamento; Assunto; Texto; Fechos para 
Comunicações e Numeração das Páginas. O item sobre o qual a questão foi elaborada consta no conteúdo programático 
do edital da seguinte forma: “12. Redação de correspondências oficiais.” 
 
Fontes: 

• http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-
republica/manual-de-redacao.pdf (página 27 a 32) 

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 16 18 11 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme o enunciado da questão, a tabela indica o número de erros encontrados na impressão do livro até a página k, 
com k = 1, 2, 3, 4 e 5. Dessa forma, os números presentes na tabela já estão acumulados. Para a resolução da questão, 
basta observar que cada novo número da sequência é equivalente ao anterior mais um múltiplo de 3. Assim: 
 
Primeira Página: 4 
Segunda Página: 4+0=4 
Terceira Página: 4+3=7 
Quarta Página: 7+6=13 
Quinta Página: 13+9=22 
Sexta Página: 22+12=34 
Sétima Página: 34+15=49 
DECISÃO: Manter o Gabarito. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

13 18 11 17 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado apresenta as seguintes informações: 
1. 19 funcionários trabalham no primeiro andar. 
2. 13 funcionários trabalham no segundo andar. 
3. 4 funcionários trabalham nos dois andares. 
 
Para restringir o número de funcionários que trabalham exclusivamente em um andar específico, deveria ser usado 
termos como “apenas” ou “somente”. Por exemplo: “19 funcionários trabalham somente no primeiro andar”. 
 
Com as três informações citadas anteriormente, pode-se montar o seguinte diagrama: 
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Assim, há 15+4+9 = 28 funcionários nessa empresa.  
DECISÃO: Manter o Gabarito. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

17 12 15 18 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

19 14 20 16 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para o correto desenvolvimento dessa questão, deve-se atentar que a maioria dos conjuntos listados no enunciado são 
complementares. Considerando que n(A) corresponda ao número de elementos do conjunto A e ¬A representa o 
conjunto complementar de A, obtém-se do enunciado que: 
1. n(¬X) = 300 
2. n(¬Y) = 200 
3. n(¬(X U Y)) = 100. Sabe-se que, pela lei de Morgan, n(¬(X U Y)) = n(¬X∩¬Y). 
4. n(X ∩ Y) = 50 
 
Com essas informações, pode-se montar o seguinte diagrama: 
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Assim, foram consultadas 100+200+50+100 = 450 pessoas.  
DECISÃO: Manter o Gabarito. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

21 23 25 24 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é clara no sentido de perguntar a que se refere ao quadro que a seta está apontando. A parte em destaque da 
figura representa a “Referência da célula ativa”. Desta forma, a banca não encontra elementos para inviabilizar a 
questão. 
 
Fonte: 

• LibreOffice - Guia de Introdução LibreOffice 5.2 – Publicado em Janeiro de 2018. Baseado no LibreOffice 5.2 – 
Disponível em: https://documentation.libreoffice.org/pt-br/portugues/ - Acesso em 21 de Junho de 2022. – Pág. 
129. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

22 24 21 25 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Cada computador com Windows 10 possui um conjunto de planos de energia que definem três configurações: Quando 
desligar o vídeo; Quando suspender o computador; O nível de brilho do vídeo. A banca não encontra elementos que 
possa tornar a questão impraticável, e desta forma, resolve mantê-la como está. 
 
Fonte: 

• LAMBERT, J.; LAMBERT, S. – Windows 10 passo a passo – Porto Alegre: Bookman, 2016. – Pág.: 417. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

24 25 22 21 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sobre o LibreOffice Writer, a Barra de Status do Writer oferece informações sobre o documento e atalhos convenientes 
para rapidamente alterar alguns recursos do documento. 
A questão envolve a Barra de Status do Writer, e a resposta é a única a ser marcada é que está no gabarito, ou seja, 
Status. 
Desta forma, a banca não encontra elementos para anular a questão. 
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Fonte: 

• LibreOffice - Guia de Introdução LibreOffice 5.2 – Publicado em Janeiro de 2018. Baseado no LibreOffice 5.2 – 
Disponível em: https://documentation.libreoffice.org/pt-br/portugues/ - Acesso em 21 de Junho de 2022. – Pág. 
96. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

25 22 24 23 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Com relação ao LibreOffice Impress, versão 5.2: 
A Barra de status, assim como suas informações, não pode ser ocultada – esta assertiva está incorreta. 
Você pode ocultar a Barra de status e suas informações, indo em Exibir na barra de menu principal e desmarcando Barra 
de status. 
A banca não encontra elementos para inviabilizar a questão, desta forma, a questão está mantida. 
 
Fonte: 

• LibreOffice - Guia de Introdução LibreOffice 5.2 – Publicado em Janeiro de 2018. Baseado no LibreOffice 5.2 – 
Disponível em: https://documentation.libreoffice.org/pt-br/portugues/ - Acesso em 21 de Junho de 2022. – Págs. 
174, 175 e 178. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

26 32 33 34 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Assunto do conteúdo programático: Noções de Saúde Pública: 1. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema 
Único de Saúde – Princípios e diretrizes, controle social. 
 
Fonte:  

• Edital Prefeitura Municipal de Macaíba/RN 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

27 33 34 33 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
1. Cobertura Vacinal de rotina em crianças < 1 ano. I. BCG PÓLIO DPT SARAMPO 2. Número de notificações de casos de 
tétano neonatal por local de residência. 3. Número de notificações de casos de sarampo por local de residência. 4. 
Percentual de casos de hanseníase PB e MB curados entre os casos novos que iniciaram tratamento PQT. 5. Percentual 
de pacientes de tuberculose curados, por local de residência. 6. Proporção de crianças com baixo peso ao nascer. 7. 
Número absoluto de óbitos de crianças menores de 1 ano. 8. Número de consultas de pré-natal por parto. 9. Percentual 
de internação por gravidez na adolescência. 10. Coeficiente de internação por IRA de crianças menores de 5 anos, por 
local de residência. 11. Coeficiente de internação de menores de 5 anos por desidratação, por local de residência. 12. 
Coeficiente de hospitalização por doenças respiratórias agudas de idosos, por local de residência. 13. Coeficiente de 
hospitalização por acidente vascular cerebral e infarto na população de 30 a 69 anos, por local de residência. 14. 
Coeficiente de hospitalização por complicação de diabetes mellitus, por local de residência. 15. Cobertura vacinal anti-
rábica de cães. 
 
Fonte:  

• Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Legislação do SUS / Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde. - Brasília: CONASS, 2003.  Disponível: em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/progestores/leg_sus.pdf 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

29 34 26 35 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O formato escolhido de divisão de competências entre as três esferas foi definido para gerar um estímulo à formação de 
um arranjo cooperativo. Este modelo de divisão está estabelecido nos artigos 21 a 25 da Constituição Federal de 1988, e 
se compõe de quatro formas de distribuir as competências na organização das responsabilidades entre a União, os 
Estados e os Municípios: Competências exclusivas; privativas; concorrenciais e residuais. 
 
Fonte:  

• Brasil. Ministério da Saúde. Manual de planejamento no SUS / Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz. – 1. 
ed., rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 138 p.: il. – (Série Articulação Interfederativa; v. 4) Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/articulacao_interfederativa_v4_manual_planejamento.pdf 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

30 35 27 29 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme preleciona a LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000, esta estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.  
A Lei n° 8.142, de 1990: Define as conferências de saúde como instâncias para avaliação da situação de saúde e 
proposição de diretrizes para a formulação da política de saúde nas três esferas. -Emenda Constitucional n° 29, de 2000: 
Institui a obrigatoriedade da aplicação por parte dos três entes da Federação de patamares mínimos de recursos fiscais 
para o financiamento das ações e serviços de saúde no SUS. - Decreto n° 7.508, de 2011: Regulamenta a Lei 8.080/1990 
no que se refere à organização do SUS, ao planejamento da saúde, à assistência à saúde e à articulação interfederativa. 
Ademais, segue o assunto do conteúdo programático: Noções de Saúde Pública: 1. Organização dos serviços de saúde no 
Brasil: Sistema Único de Saúde – Princípios e diretrizes, controle social. 
 
Fontes:  

• Edital Prefeitura Municipal de Macaíba/RN 

• Brasil. Ministério da Saúde. Manual de planejamento no SUS / Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz. – 1. 
ed., rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 138 p.: il. – (Série Articulação Interfederativa; v. 4). 

• Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 

• Disponível: em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/articulacao_interfederativa_v4_manual_planejamento_atual.pdf 

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

31 26 28 32 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Prevenção primária: voltada a limitar a incidência de doença mediante o controle de suas causas e fatores de risco; 
envolve medidas de proteção da saúde, em geral através de esforços pessoais e comunitários; a imunização, a 
pasteurização do leite, a cloração da água, o uso de preservativos ou a modificação de fatores e comportamentos de 
risco são exemplos de prevenção primária. 
Prevenção primordial: voltada a evitar o surgimento e a consolidação de padrões de vida sociais, econômicos e culturais 
que contribuem para elevar o risco de adoecer; 
Prevenção secundária: voltada à cura das pessoas enfermas e à redução das consequências mais graves da doença 
mediante a detecção prévia e tratamento precoce dos casos; 
Prevenção terciária: voltada à redução do progresso e das complicações de uma doença já estabelecida mediante a 
aplicação de medidas orientadas a reduzir sequelas e deficiências, minimizar o sofrimento e facilitar a adaptação dos 
pacientes a seu ambiente. 
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Fonte:  

• Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de Enfermidades. Módulo 6: controle de enfermidades 
na população / Organização Pan-Americana da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; Ministério 
da Saúde, 2010. 38 p.: il. 7 volumes. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_6.pdf 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

32 27 29 30 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
- Assunto do conteúdo programático: 7. A busca da integralidade no cuidado à saúde. 8. Abordagem às doenças crônicas 
não transmissíveis prevalentes na população brasileira na Atenção Primária à Saúde. 
- As metas cujo monitoramento será aqui apresentado são: 
• Reduzir a mortalidade prematura (30-69 anos) por DCNT em 2% ao ano. • Reduzir a prevalência de tabagismo em 30%. 
• Reduzir o consumo abusivo de bebidas alcoólicas em 10%. • Deter o crescimento da obesidade em adultos. Aumentar 
o consumo recomendado de frutas e hortaliças em 10%. • Aumentar a prevalência da prática de atividade física no 
tempo livre em 10%. • Aumentar a cobertura de mamografia em mulheres de 50-69 de idade anos nos últimos dois anos 
para 70%. • Aumentar a cobertura de Papanicolau em mulheres de 25-64 de idade nos últimos três anos para 85%. 
 
Fontes:  

• Edital Prefeitura Municipal de Macaíba/RN 

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância 
de Doenças Não Transmissíveis. Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e 
Agravos não Transmissíveis no Brasil 2021-2030 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Vigilância em Saúde, Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2021. 

• Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/doencas-
cronicas-nao-transmissiveis-dcnt/09-plano-de-dant-
2022_2030.pdf/#:~:text=Em%202019%2C%2054%2C7%25,condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20vida%20dos%20s
ujeitos. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

33 28 30 27 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Num cenário epidêmico, controle significa conseguir rapidamente uma curva descendente e, eventualmente, esgotar a 
epidemia, ou seja, o retorno aos níveis esperados. Aqui, a dimensão temporal do termo controle sempre envolve o curto 
prazo (o retorno aos níveis esperados o mais rapidamente possível). 
 
Fonte:  

• Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de Enfermidades. Módulo 6: controle de enfermidades 
na população / Organização Pan-Americana da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; Ministério 
da Saúde, 2010. 38 p.: il. 7 volumes. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_6.pdf 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

34 29 31 28 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
- Assunto do conteúdo programático: 7. A busca da integralidade no cuidado à saúde. 8. Abordagem às doenças crônicas 
não transmissíveis prevalentes na população brasileira na Atenção Primária à Saúde. 
- Voltadas à via de transmissão: O ambiente, como um dos elementos básicos da cadeia de transmissão, exige estritas 
medidas de controle, especialmente de tipo permanente, para evitar o aparecimento de doenças transmissíveis. Ex: 
Evitar que a água, os alimentos e o solo sejam contaminados com excreções humanas, animais ou outros materiais 
biológicos potencialmente perigosos para a saúde. • Interromper a transmissão através de vetores ou hospedeiros 
intermediários. 
 
Fontes:  

• Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de Enfermidades. Módulo 6: controle de enfermidades 
na população / Organização Pan-Americana da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; Ministério 
da Saúde, 2010. 38 p.: il. 7 volumes. 

• Edital Prefeitura Municipal de Macaíba/RN 

• Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_6.pdf 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

35 30 32 31 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Entre as 12 metas propostas no Plano de DCNT, quatro delas não serão incluídas neste balanço devido à dificuldade de 
monitoramento no âmbito da Coordenação-Geral de Doenças e Agravos Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância 
em Saúde. São elas: • Reduzir a prevalência de obesidade em crianças (por não haver dados nacionais periódicos). • 
Reduzir a prevalência de obesidade em adolescente (por não haver comparabilidade dos dados disponíveis). • Reduzir o 
consumo médio de sal (por não haver dados nacionais periódicos). • Tratar 100% das mulheres com diagnóstico de 
lesões precursoras de câncer (por não haver dados nacionais disponíveis). 
 
Fonte:  

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância 
de Doenças Não Transmissíveis. Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e 
Agravos não Transmissíveis no Brasil 2021-2030 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Vigilância em Saúde, Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt/09-plano-de-dant-
2022_2030.pdf/#:~:text=Em%202019%2C%2054%2C7%25,condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20vida%20dos%20s
ujeitos. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

38 46 50 45 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Este teste rápido é considerado o “padrão ouro” ou “padrão de referência”, por ser o exame que identifica o vírus e 
confirma a covid-19. Para isso, o teste busca detectar o RNA do vírus através da amplificação do ácido nucleico pela 
reação em cadeia da polimerase.   
 
Fonte: 

• UFMG. Faculdade de Medicina. RT-PCR ou sorológico? Entenda as diferenças entre os testes para a covid-19. 
Disponível em: https://www.medicina.ufmg.br/rt-pcr-ou-sorologico-entenda-as-diferencas-entre-os-testes-
para-a-covid-19/ Acesso em: 18/08/2022. 



 

163 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

39 49 36 50 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tal assunto refere-se ao tópico do conteúdo programático do edital do concurso: Gestão e Organização dos Serviços de 
Saúde e Enfermagem. 
 
Fontes: 

• Edital do concurso; 

• RESOLUÇÃO COFEN 543/2017. Estabelece os parâmetros mínimos para dimensionar o quantitativo de 
profissionais das diferentes categorias de enfermagem para os serviços/locais em que são realizadas atividades 
de enfermagem. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-5432017_51440.html Acesso em: 
18/08/2022 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

40 50 38 36 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O trecho da PORTARIA Nº 1.600, DE 7 DE JULHO DE 2011 justifica a afirmativa como verdadeira: “Considerando que para 
organizar uma rede que atenda aos principais problemas de saúde dos usuários na área de urgência é necessário 
considerar o perfil epidemiológico no Brasil, onde se evidencia, segundo dados da Secretaria de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde (SVS/MS), uma alta morbimortalidade relacionada às violências e acidentes de trânsito até os 40 
(quarenta) anos e acima desta faixa uma alta morbimortalidade relacionada às doenças do aparelho circulatório;” 
Portanto, o gabarito deve ser mantido.  
 
Fonte: 

• PORTARIA Nº 1.600, DE 7 DE JULHO DE 2011. Reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a 
Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em: 
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/Portaria-n%C2%BA-1600-2011-Minist%C3%A9rio-
da-Sa%C3%BAde-Reformula-a-Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Aten%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0s-
Urg%C3%AAncias..pdf Acesso em: 18/08/2022. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

41 38 39 46 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os objetivos da triagem ou da classificação de risco são: 
- identificar rapidamente os pacientes em situação de risco de morte; 
- determinar a área mais adequada para tratar o doente que se apresenta ao serviço de emergência; 
- reduzir o congestionamento nas áreas de tratamento do serviço de emergência, para melhoria do fluxo de pacientes; 
- garantir a reavaliação periódica dos pacientes; 
- informar aos pacientes e famílias o tipo de serviço de que necessita e o tempo estimado de espera. 
- assegurar as prioridades em função do nível de classificação; 
- contribuir com informações que ajudem a definir a complexidade do serviço, casuística, eficiência, carga de trabalho, 
consumo de recursos e satisfação do usuário; 
- priorizar apenas o acesso ao atendimento e não fazer diagnóstico. 
Coutinho, 2012 afirma que:    “Entretanto, como se trata de processo dinâmico, pode ser necessária nova reavaliação da 
prioridade clínica durante a espera do paciente pelo atendimento médico como, por exemplo, alcançar o tempo limite 
de espera ou após a administração de um analgésico. A sala de espera deve ser considerada uma área clínica.” 
 
Fonte: 
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• COUTINHO, Ana Augusta Pires; CECÍLIO, Luiz Carlos de Oliveira; MOTA, Joaquim Antônio César. Classificação de 
risco em serviços de emergência: uma discussão da literatura sobre o Sistema de Triagem de Manchester Rev 
Med Minas Gerais; 22.2:188-198, Abr/Jun, 2012. Disponível em: http://rmmg.org/artigo/detalhes/101 Acesso 
em: 18/08/2022 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda o conteúdo programático Gestão e Organização dos Serviços de Saúde e Enfermagem. 
 
Fontes: 

• Edital do Concurso 

• CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS. Caderno Técnico de Dimensionamento RESOLUÇÃO 
COFEN N° 543/2017. Versão N° 2, revisão do caderno publicado em 2018. Disponível em: 
https://www.corenmg.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/https___webmail.corenmg.gov_.pdf Acesso em: 
18/08/2022 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão aborda, além da vacinação contra a meningite, os portadores assintomáticos, no trecho: “Cerca 
de 10% dos adolescentes e adultos são portadores assintomáticos da bactéria na orofaringe e podem transmiti-la, 
mesmo sem adoecer. ”Imunidade de rebanho (Q), ou imunidade coletiva, é um conceito aplicável para doenças 
transmitidas de uma pessoa para outra. Q descreve uma situação onde a cadeia de infecção é bloqueada, isto é a 
doença para de se alastrar, pois uma porcentagem de indivíduos, numa população definida, adquire imunidade a essa 
infecção e assim protege os que ainda não tem imunidade de serem infectados. Esta imunidade, ou resistência à 
infecção, pode ser adquirida pelos indivíduos que se recuperaram, após sofrer a doença, ou foram vacinados contra o 
agente causador. Em princípio, um indivíduo imune não se reinfecta após um período que varia com a natureza do 
agente infectante. Quando quantidade suficiente de pessoas tem imunidade para atingir a imunidade de rebanho, a 
propagação da doença diminui, não porque a infectividade do agente patogênico tenha diminuído, mas porque diminui 
a possibilidade de uma pessoa contagiável entrar em contato com uma pessoa infectada. O conceito fundamental a ser 
compreendido é que a população imune serve como barreira que impede que um transmissor da doença o infecte. 
 
Fontes:  

• COSENSMG. Informe Técnico: Orientações técnico-operacionais para a Vacinação dos Adolescentes com a 
Vacina Meningocócica ACWY (conjugada). Brasília, 2020. Disponível em: 
https://www.cosemsmg.org.br/site/index.php/todas-as-noticias-do-cosems/63-ultimas-noticias-do-
cosems/2686-informe-tecnico-vacina-meningococica-acwy-conjugada Acesso em: 18/08/2022. 

• LACERDA, Caroline Dutra, CHAIMOVICH Hernan. O que é imunidade de rebanho e quais as implicações? Jornal 
da USP. São Paulo. 06 de ago de 2020. Disponível em: https://jornal.usp.br/artigos/o-que-e-imunidade-de-
rebanho-e-quais-as-implicacoes/ Acesso em: 18/08/2022. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Manual Técnico para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV em Adultos e Crianças, do Ministério da Saúde valida a 
alternativa D como correta: “Um TR só pode ter seu resultado interpretado se for considerado um teste válido. Para o 
teste ser considerado válido, é necessária a presença visual de uma linha ou ponto na região controle (C) do teste”. 
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Fonte: 

• MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 
das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. Manual Técnico para o 
Diagnóstico da Infecção pelo HIV em Adultos e Crianças / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 
Saúde, Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do 
HIV/Aids e das Hepatites Virais. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. (pág 42-45) 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os tubérculos de Montgomery são glândulas intermediárias entre sebáceas e sudoríparas que produzem secreção 
lubrificante do complexo areolomamilar. Na gravidez, estes tubérculos tornam-se hipertrofiados e estão presentes tanto 
na fase em que se é possível identificar os sinais de presunção quanto na fase dos sinais de probabilidade.  A alternativa 
A, percepção dos movimentos fetais, se caracteriza como sinal de certeza da gravidez e é a resposta para a questão.   
 
Fontes: 

• Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. NOTA TÉCNICA PARA ORGANIZAÇÃO DA REDE DE 
ATENÇÃO À SAÚDE COM FOCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA ATENÇÃO AMBULATORIAL 
ESPECIALIZADA – SAÚDE DA MULHER NA GESTAÇÃO, PARTO E PUERPÉRIO. / Sociedade Beneficente Israelita 
Brasileira Albert Einstein. São Paulo: Hospital Israelita Albert Einstein: Ministério da Saúde, 2019. 

• BURTET, Jader; MARINO, Flávia F. L. de Oliveira. GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA Ginecologia v. 2. Extensivo R1. 
Medcel. Disponível em: https://s3.sa-east-
1.amazonaws.com/medcel.admin/pedagogical/books/5e162310310aad443f8b6a25/TOUR_GINECOLOGIA_V_2_
R1.pdf Acesso em: 18/08/2022. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Professor: Helesângela Silva Melo Sousa 
O Ministério da Saúde, através do manual Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: obesidade, 2014, 
recomenda que as consultas para gestantes com excesso de peso devem ser remarcadas em intervalos menores que o 
fixado no calendário habitual de acompanhamento da gestante. De acordo com o comando da questão, a alternativa 
incorreta é a letra C. 
 
Fonte: 

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégias para o 
cuidado da pessoa com doença crônica: obesidade / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

47 36 45 41 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme determina o Ministério da Saúde, 2016, o exame físico do componente vascular deve contemplar, no mínimo, 
a palpação dos pulsos pediosos e tibiais posteriores. O comando da questão solicita que seja marcada a alternativa que 
aponta os pulsos os quais os registros são imprescindíveis, ou seja, indispensável. O pulso poplíteo pode ser avaliado e 
registrado também, porém, a palpação dos pulsos pediosos e dos pediosos posteriores não podem deixar de ser 
avaliados e registrados.  
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Fonte 

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Manual do pé 
diabético: estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A hipertensão arterial secundária é a forma de hipertensão arterial (HA) decorrente de uma causa identificável 
(alternativa A está correta), que pode ser tratada com uma intervenção específica, a qual determina a cura ou a melhora 
do controle pressórico (alternativa B correta). Os portadores de HA secundária estão sob maior risco Cardiovascular, (e 
não menor risco como aponta a alternativa C) e renal e apresentam maior impacto nos órgãos-alvo, devido a níveis mais 
elevados e sustentados de PA, bem como por ativação de mecanismos hormonais e moleculares. As causas mais comuns 
de HAS secundária estão vinculadas aos rins (parenquimatosa, arterial ou obstrutiva), alternativa D está correta. 
 
Fontes: 

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégias para o 
cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 

• Barroso WKS, Rodrigues CIS, Bortolotto LA, Mota-Gomes MA, Brandão AA, Feitosa ADM, et al. Diretrizes 
Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020. Arq Bras Cardiol. 2020. Disponível em: http://abccardiol.org/wp-
content/uploads/2020/11/DBHA-2020.x64000.pdf Acesso em: 18/08/2022. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A diz: o período de incubação dessa doença (hanseníase) é, geralmente, em média longo, durando de 2 a 7 
anos. Já a alternativa B diz: o período de incubação dessa doença (hanseníase) é, geralmente, em média muito curto, 
durando de 5 a 14 dias. Os significados das duas alternativas são diferentes e não semelhantes. 
 
Fonte: 

• Prova do concurso.  
 
 
 
Cargo: Farmacêutico Bioquímico 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Há uma mistura de tipologias textuais em que o texto predominantemente dissertativo apresenta 
passagens descritivas apontando aspectos da sensibilidade do enunciador.” foi apresentada como correta. São 
apresentadas a seguir as justificativas para sua correção: De acordo com o enunciado da questão: “Considerando a 
estrutura, o conteúdo e a forma com que o texto é apresentado, está correta a afirmação:” A Tipologia Textual se 
relaciona com a estrutura, o conteúdo e a forma como um texto se apresenta, e os quatro principais tipos são os 
seguintes: Narração; Dissertação; Descrição; e Injunção. A terceira tipologia textual é a descrição. Nesses tipos de textos, 
o autor se coloca na posição de mero observador e explica como é determinada coisa. Há a exposição de uma opinião ou 
sentimentos. Normalmente, a partir da descrição, é possível que o leitor crie, em sua mente, uma imagem do que está 
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sendo descrito. É muito comum vermos forte presença dos cinco sentidos durante o texto, com marcante descrição de 
tato, audição, visão, olfato e paladar.  
Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. A alternativa “B) Os primeiro e segundo 
parágrafos apresentam uma tipologia descritiva que apresentam, concomitantemente, a tese desenvolvida e defendida 
no texto.” não pode ser indicada como correta. Trecho do texto (1º e 2º§): 
“Borboletas coloriam os jardins da minha infância. [...] As abelhas, principalmente as pequenininhas, me assustavam ao 
se embaraçarem no anelado dos meus cabelos. E o céu, quantas estrelas a dividirem o imenso espaço! 
O passar dos anos me afastaram de muitas coisas que deixaram saudade, e quando sobra tempo para caminhar pela 
cidade, não deparo com esses antigos “sabores”. Vez ou outra, fico a imaginar por onde andarão as borboletas, os 
pirilampos a produzirem bioluminescência e, até mesmo, as abelhas. Quanto ao céu, quando o contemplo, muitas 
estrelas parecem ter desaparecido. Não vejo mais as cadentes e sorrio cada vez que reencontro as Três Marias e o 
Cruzeiro do Sul, nos momentos em que a maioria dorme e que o silêncio é o que mais ouço ao meu redor.” Tendo em 
vista que a principal função social de um texto argumentativo é a defesa de nosso ponto de vista, podemos afirmar que 
a essência desse tipo de texto é a nossa opinião, também conhecida como tese. Tese, como já observamos 
anteriormente, é o que, comumente, chamamos de opinião, ponto de vista, posicionamento crítico. É ela a parte 
fundamental para a existência de um texto argumentativo. Tese, do grego thesis, significa proposição intelectual. Por 
proposição, entendemos aquilo que se busca alcançar, objetivo, intuito, finalidade. Logo, é fácil afirmar agora que, se 
um texto argumentativo não tiver uma tese, esse texto não terá sua função cumprida, uma vez que o autor não 
apresentará sua intenção, posicionamento em relação ao que foi apresentado para discussão. É como em um debate. Se 
você não tem uma opinião sobre determinado assunto, você não participa, ativamente, dele. Portanto, se você não 
elaborou uma tese, você não produzirá, de forma satisfatória, um texto argumentativo. Conforme explicitado, conclui-se 
que tal alternativa não pode ser considerada correta.  
 
Fontes: 

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

• Para entender o texto: Platão e Fiorin. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Não concluído e o situa num intervalo de tempo simultâneo ao momento da enunciação.” foi indicada 
como correta, de acordo com o enunciado da questão “Acerca do emprego e sentido que a forma verbal destacada 
imprime às relações estabelecidas em “Vez ou outra, fico a imaginar por onde andarão as borboletas, os pirilampos a 
produzirem bioluminescência e, até mesmo, as abelhas.” (2o§), pode-se afirmar que representa o fato como:”.O futuro 
do presente “andarão” pode: Representar o fato como não concluído e o situar num intervalo de tempo posterior ao 
presente (modalidade asseverativa ou categórica) ou representar o fato como não concluído e o situar num intervalo de 
tempo simultâneo ao momento da enunciação (modalidade hipotética ou dubitativa) o que se refere ao trecho em 
análise. Como exemplo de fato simultâneo ao momento da enunciação temos “Quem estará acordado a esta hora?” 
(simultâneo, dubitativo). Portanto, a forma verbal utilizada no futuro do presente diz respeito a um fato simultâneo ( 
estará acordado agora) assim como ocorre em “por onde andarão as borboletas”, ou seja, “por onde andarão (agora) as 
borboletas. A alternativa “B) Não concluído e o situa num intervalo de tempo posterior ao presente.” não pode ser 
indicada como correta, de acordo com o exposto anteriormente.  
 
Fontes:  

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) Há uma oposição entre as atuais prioridades do ser humano e os cuidados necessários consigo 
mesmo.” foi considerada correta. De acordo com o enunciado: “De acordo com a autora do texto:”, a alternativa A está 
correta considerando o trecho “Investimos em Inteligência Artificial para mantermos os nossos negócios e 
surpreendermos com experiências de encantamento os nossos clientes, e muitas vezes não acessamos a sabedoria 
humana que requer apenas um certo olhar, amor, gratidão e atitudes que já participam de forma natural do nosso 
DNA.” A alternativa “D) O século XXI traz consigo grandes mudanças e avanços que impedem que uma pessoa que tenha 
nascido no século passado acompanhe efetivamente as transformações ocorridas em sua totalidade.” não pode ser 
indicada como correta, de acordo com o trecho “Nasci no século XX e estou aqui em pleno século XXI procurando 
acompanhar as mudanças. Confesso que há momentos em que o fôlego parece faltar e que muito tenho deixado de 
lado, pois caso contrário a sensação de estar obsoleta tomará conta de mim.” 
 
Fontes: 

• O próprio texto.  

• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. 

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para o correto desenvolvimento dessa questão, deve-se atentar que a maioria dos conjuntos listados no enunciado são 
complementares. Considerando que n(A) corresponda ao número de elementos do conjunto A e ¬A representa o 
conjunto complementar de A, obtém-se do enunciado que: 
5. n(¬X) = 300 
6. n(¬Y) = 200 
7. n(¬(X U Y)) = 100. Sabe-se que, pela lei de Morgan, n(¬(X U Y)) = n(¬X∩¬Y). 
8. n(X ∩ Y) = 50 
 
Com essas informações, pode-se montar o seguinte diagrama: 
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Assim, foram consultadas 100+200+50+100 = 450 pessoas.  
DECISÃO: Manter o Gabarito. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é clara no sentido de perguntar a que se refere ao quadro que a seta está apontando.  
A parte em destaque da figura representa a “Referência da célula ativa”. 
Desta forma a banca não encontra elementos para inviabilizar a questão. 
 
Fonte: 

• LibreOffice - Guia de Introdução LibreOffice 5.2 – Publicado em Janeiro de 2018. Baseado no LibreOffice 5.2 – 
Disponível em: https://documentation.libreoffice.org/pt-br/portugues/ - Acesso em 21 de Junho de 2022. – Pág. 
129. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Cada computador com Windows 10 possui um conjunto de planos de energia que definem três configurações: Quando 
desligar o vídeo; Quando suspender o computador; O nível de brilho do vídeo. 
A banca não encontra elementos que possa tornar a questão impraticável, e desta forma, resolve mantê-la como está. 
 
Fonte: 

• LAMBERT, J.; LAMBERT, S. – Windows 10 passo a passo – Porto Alegre: Bookman, 2016. – Pág.: 417. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sobre o LibreOffice Writer, a Barra de Status do Writer oferece informações sobre o documento e atalhos convenientes 
para rapidamente alterar alguns recursos do documento. 
A questão envolve a Barra de Status do Writer, e a resposta é a única a ser marcada é que está no gabarito, ou seja, 
Status. 
Desta forma, a banca não encontra elementos para anular a questão. 
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Fonte: 

• LibreOffice - Guia de Introdução LibreOffice 5.2 – Publicado em Janeiro de 2018. Baseado no LibreOffice 5.2 – 
Disponível em: https://documentation.libreoffice.org/pt-br/portugues/ - Acesso em 21 de Junho de 2022. – Pág. 
96. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Assunto do conteúdo programático: Noções de Saúde Pública: 1. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema 
Único de Saúde – Princípios e diretrizes, controle social. 
 
Fonte:  

• Edital Prefeitura Municipal de Macaíba/RN 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O formato escolhido de divisão de competências entre as três esferas foi definido para gerar um estímulo à formação de 
um arranjo cooperativo. Este modelo de divisão está estabelecido nos artigos 21 a 25 da Constituição Federal de 1988, e 
se compõe de quatro formas de distribuir as competências na organização das responsabilidades entre a União, os 
Estados e os Municípios: Competências exclusivas; privativas; concorrenciais e residuais. 
 
Fonte:  

• Brasil. Ministério da Saúde. Manual de planejamento no SUS / Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz. – 1. 
ed., rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 138 p.: il. – (Série Articulação Interfederativa; v. 4) Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/articulacao_interfederativa_v4_manual_planejamento.pdf 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
- Assunto do conteúdo programático: 7. A busca da integralidade no cuidado à saúde. 8. Abordagem às doenças crônicas 
não transmissíveis prevalentes na população brasileira na Atenção Primária à Saúde. 
- As metas cujo monitoramento será aqui apresentado são: 
• Reduzir a mortalidade prematura (30-69 anos) por DCNT em 2% ao ano. • Reduzir a prevalência de tabagismo em 30%. 
• Reduzir o consumo abusivo de bebidas alcoólicas em 10%. • Deter o crescimento da obesidade em adultos. Aumentar 
o consumo recomendado de frutas e hortaliças em 10%. • Aumentar a prevalência da prática de atividade física no 
tempo livre em 10%. • Aumentar a cobertura de mamografia em mulheres de 50-69 de idade anos nos últimos dois anos 
para 70%. • Aumentar a cobertura de Papanicolau em mulheres de 25-64 de idade nos últimos três anos para 85%. 
 
Fontes:  

• Edital Prefeitura Municipal de Macaíba/RN 

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância 
de Doenças Não Transmissíveis. Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e 
Agravos não Transmissíveis no Brasil 2021-2030 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Vigilância em Saúde, Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2021. 
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• Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/doencas-
cronicas-nao-transmissiveis-dcnt/09-plano-de-dant-
2022_2030.pdf/#:~:text=Em%202019%2C%2054%2C7%25,condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20vida%20dos%20s
ujeitos. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
- Assunto do conteúdo programático: 7. A busca da integralidade no cuidado à saúde. 8. Abordagem às doenças crônicas 
não transmissíveis prevalentes na população brasileira na Atenção Primária à Saúde. 
- Voltadas à via de transmissão: O ambiente, como um dos elementos básicos da cadeia de transmissão, exige estritas 
medidas de controle, especialmente de tipo permanente, para evitar o aparecimento de doenças transmissíveis. Ex: 
Evitar que a água, os alimentos e o solo sejam contaminados com excreções humanas, animais ou outros materiais 
biológicos potencialmente perigosos para a saúde. • Interromper a transmissão através de vetores ou hospedeiros 
intermediários. 
 
Fontes:  

• Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de Enfermidades. Módulo 6: controle de enfermidades 
na população / Organização Pan-Americana da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; Ministério 
da Saúde, 2010. 38 p.: il. 7 volumes. 

• Edital Prefeitura Municipal de Macaíba/RN 

• Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_6.pdf 
 
 

BRANCA 

42 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A referida questão trata de uma avaliação sobre a interação medicamentosa do antibiótico amicacina com o antibiótico 
Cefalotina. Entretanto, os recursos apresentados analisaram somente o uso isolado da amicacina, o que não é objeto da 
questão. Mas, considerado a interação medicamentosa, que possui uma classificação moderada, o uso concomitante de 
amicacina com cefalotina aumenta a toxicidade sobre o néfron.  
 
Fonte: 

• Brunton, L.L. Goodman & Gilman: As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 12ª ed. Rio de Janeiro 
 
 

BRANCA 

48 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A referida questão trata de uma análise sobre reações adversas a medicamentos classificada como casualidade. Ainda, 
de acordo com Magalhães, as reações adversas de causalidade são: definida, provável, possível, condicional e duvidosa. 
 
Fonte:  

• Gomes, Maria José Vasconcelos de Magalhães, Ciências Farmacêuticas, uma abordagem em farmácia hospitalar, 
Atheneu, pag 131. 
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Cargo: Fiscal de Postura 
 

BRANCA 

1 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O 3º§ do texto expressa claramente o motivo do desprezo da aniversariante pelos filhos, noras e netos através dos 
trechos: “Como tendo sido tão forte pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos? ”; “Oh 
o desprezo pela vida que falhava.”; “Mas dera aqueles azedos e infelizes frutos, sem capacidade sequer para uma boa 
alegria. Como pudera ela dar à luz aqueles seres risonhos, fracos, sem austeridade?”. Dessa forma, depreende-se que o 
motivo do desprezo da aniversariante era o descontentamento pela forma como a sua família lhe tratava. As demais 
opções de respostas são tangenciais às informações evidenciadas ao longo do texto. 
 
Fonte: 

• O próprio texto. 
 
 

BRANCA 

18 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A negação de “todo” é “pelo menos um não”. Assim, pelo menos uma moça que Matheus já namorou não era linda, o 
que permite concluir que ele namorou pelo menos uma moça. O fato de a alternativa dada como gabarito não 
apresentar o complemento (que não é linda) não torna a informação trazida incorreta, ou seja, a alternativa continua 
sendo uma conclusão possível, ainda que incompleta. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA 

43 

 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A. 
O candidato sustenta que o gabarito da questão está errado, bem como a bibliografia diz que o correto é o princípio da 
isonomia e não da obediência. O recurso do candidato se sustenta, eis que o correto é o princípio da isonomia. 
Altera-se o gabarito da letra C para a letra A. 
 
Fonte:  

• A resposta está em FILHO, José Carlos dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 19ª Edição. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008, página 17. 

 
 

BRANCA 

46 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi extraída da lei n° 1.032/2001 (dispõe sobre a política de proteção, controle e da conservação do meio 
ambiente e da melhoria da qualidade de vida do município de macaíba e dá outras providências), art. 2°. 
 
Fonte:  

• A resposta está na Lei 1.032/2001 do munícipio de Macaíba/RN, art. 2°. 
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Cargo: Fiscal de Vigilância Sanitária - Farmácia 
 

BRANCA 

16 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Devido a escolha das palavras no item houve multiplicidade das interpretações possíveis, podendo haver diferentes 
padrões lógicos encontrados pelos candidatos. Com isso, a questão deve ser anulada. 
 
 

BRANCA 

30 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na referida resposta da questão não foi citada a Farmácia de Manipulação. Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada 
– RDC Nº 27, de 30 de março de 2007 que dispões sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados 
no seu parágrafo §2 º do Art. 9 no Capítulo III diz que:  “No caso das farmácias não são permitidas as transferências de 
produtos acabados, ainda que entre estabelecimentos filiais da mesma empresa”. Na resolução nº 22, de 29 de abril de 
2014, ANVISA em seu Art. 13 do Capítulo IV diz que: “A transferência de estoque de medicamentos e insumos 
farmacêuticos sujeitos a esta Resolução fica permitida nos casos de encerramento, alteração das atividades ou junção 
de estabelecimentos, e deve ser escriturada no SNGPC. 
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o estabelecimento que receber os medicamentos e insumos 
farmacêuticos deve escriturar a movimentação de entrada através de nota fiscal emitida pelo estabelecimento que 
encerrou suas atividades”. 
 
Fontes: 

• http://intranet.gvo.com.br/html/qualidade/rdc%2027_00.pdf 

• http://portal.crfsp.org.br/325-legislacao/5508-resolucao-rdc-22-de-29-de-abril-de-2014-anvisa.html 
 
 
 
Cargo: Fiscal de Vigilância Sanitária - Enfermagem 
 

BRANCA 

16 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Devido a escolha das palavras no item houve multiplicidade das interpretações possíveis, podendo haver diferentes 
padrões lógicos encontrados pelos candidatos. Com isso, a questão deve ser anulada. 
 
 
 
Cargo: Cirurgião Dentista – Tratamento de PNE 
 

BRANCA 

16 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Devido a escolha das palavras no item houve multiplicidade das interpretações possíveis, podendo haver diferentes 
padrões lógicos encontrados pelos candidatos. Com isso, a questão deve ser anulada. 
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Cargo: Fiscal de Vigilância Sanitária - Medicina Veterinária 
 

BRANCA 

17 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 

BRANCA 

29 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata o que é permitido segundo a instrução normativa 9 de 2009 da ANVISA em DROGARIAS. Transcrevo a 
seguir o parágrafo primeiro do artigo 3°: “§1º - A dispensação de plantas medicinais é privativa de farmácias e 
ervanarias, observados o acondicionamento adequado e a classificação botânica”. Também transcrevo 2 parágrafos do 
artigo 4°: “§1º - Não é permitida a venda de piercings e brincos comuns não utilizados no serviço de perfuração de 
lóbulo auricular. §2º - A comercialização de essências florais, empregadas na floralterapia, somente é permitida em 
farmácias”.  
Assim sendo, dentre as alternativas, apenas 1 é possível seu comércio em drogarias: mel. Isso é explicitamente citado no 
artigo 11: “Art. 11º - Além dos alimentos citados nos artigos anteriores, fica permitida a venda de mel, própolis e geleia 
real.” 
 
Fonte: 

• https://www.conjur.com.br/dl/instrucao-normativa-anvisa.pdf 
 
 

BRANCA 

31 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o art. 2º, inciso IV da Lei 9.782/99, não está entre as competências da União exercer a vigilância sanitária de 
rodoviárias, mas sim de portos, aeroportos e fronteiras, ou seja, onde há interesse de porte nacional. De acordo com o 
referido dispositivo legal, são competências da União, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária: 

I - definir a política nacional de vigilância sanitária; 
II - definir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; 
III - normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde; 
IV - exercer a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo essa atribuição ser 
supletivamente exercida pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios; 
V - acompanhar e coordenar as ações estaduais, distrital e municipais de vigilância sanitária; 
VI - prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; 
VII - atuar em circunstâncias especiais de risco à saúde; e 
VIII - manter sistema de informações em vigilância sanitária, em cooperação com os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios. 
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Fonte:  

• Lei 9.782/99, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9782.htm. 
 
 

BRANCA 

40 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a alternativa há mais de uma alternativa correta. No entanto, a quantidade de radiação (Rg) que 
chega à superfície é a mesma, independentemente do tipo de uso e cobertura. O saldo/balanço de radiação (Rn) na 
superfície é a contabilização líquida ente toda recebida e perdida pela superfície. 
O Rn pode expresso como: 
Rn = Rg (1 - α) + Bol  
sendo α o valor de albedo da superfície e Bol, o balanço de radiação de onda longa. 
O valor do albedo varia com inúmeros fatores, como: coloração, teor de umidade do solo e tipo de cobertura. Portanto, 
a substituição de floresta para outro uso e cobertura altera o albedo e não a quantidade de radiação que incide na 
superfície.  
 
Fonte: 

• Meteorologia básica e aplicações - 2ª ed. – Impresso. Rubens Leite Vianello, Adil Rainier Alves.  
 
 

BRANCA 

46 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que todas as zoonoses apresentadas nas alternativas são monitoradas pelos Programas Nacionais de 
Vigilância e Controle e, portanto, não havendo alternativas incorretas. Para justificar o recurso, foi indicado a lista de 
doenças de notificação compulsória do Ministério da Saúde (MS). Neste recurso, temos uma questão de semântica 
onde, em que pese estar na lista do (MS), ela consta como notificação compulsória somente as formas em humanos, 
como a gestacional ou congênita. Em relação aos casos em animais, a toxoplasmose animal está no grupo de Zoonoses 
de Relevância Regional ou Local, ou seja, que apresentam incidência e prevalência numa determinada área do território 
brasileiro, mas de magnitude, transcendência, severidade, gravidade, vulnerabilidade e potencial de disseminação 
também somente em nível regional ou local. Esta afirmação vai ao encontro da proposta da questão, que solicita a 
marcação da opção que contêm uma doença que não faz parte dos programas NACIONAIS de vigilância e controle do 
Ministério da Saúde. 
 
Fontes: 

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças 
Transmissíveis.  

• Manual de vigilância, prevenção e controle de zoonoses: normas técnicas e operacionais [recurso eletrônico] / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. 
– Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 121 p.  

• ISBN 978-85-334-2239-1  
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Cargo: Fiscal de Vigilância Sanitária – Nutrição 
 

BRANCA 

17 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 

BRANCA 

19 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para o correto desenvolvimento dessa questão, deve-se atentar que a maioria dos conjuntos listados no enunciado são 
complementares. Considerando que n(A) corresponda ao número de elementos do conjunto A e ¬A representa o 
conjunto complementar de A, obtém-se do enunciado que: 
9. n(¬X) = 300 
10. n(¬Y) = 200 
11. n(¬(X U Y)) = 100. Sabe-se que, pela lei de Morgan, n(¬(X U Y)) = n(¬X∩¬Y). 
12. n(X ∩ Y) = 50 
 
Com essas informações, pode-se montar o seguinte diagrama: 
 

 
  
Assim, foram consultadas 100+200+50+100 = 450 pessoas.  
DECISÃO: Manter o Gabarito. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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BRANCA 

20 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado traz a seguinte proposição composta: 
“Geovana é dedicada, mas foi reprovada no exame de direção”. 
Ela é formada por duas proposições simples. Sabe-se que os termos que unem as proposições simples para formar uma 
proposição composta são denominados de conectivos. E os tipos de conectivos existentes são: e, mas, ou, ou... ou, se... 
então, se e somente se, etc. A proposição “mas” na presente questão possui a função de conectar e estabelecer um 
acréscimo de informações, correspondendo a uma relação lógica de conjunção na oração.  Note que o “mas” pode ser 
facilmente substituído pela conjunção “e”. 
DECISÃO: Manter o Gabarito. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 

BRANCA 

22 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Cada computador com Windows 10 possui um conjunto de planos de energia que definem três configurações: Quando 
desligar o vídeo; Quando suspender o computador; O nível de brilho do vídeo. 
A banca não encontra elementos que possa tornar a questão impraticável, e desta forma, resolve mantê-la como está. 
 
Fonte: 

• LAMBERT, J.; LAMBERT, S. – Windows 10 passo a passo – Porto Alegre: Bookman, 2016. – Pág.: 417. 
 
 

BRANCA 

29 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata o que é permitido segundo a instrução normativa 9 de 2009 da ANVISA em DROGARIAS. Transcrevo a 
seguir o parágrafo primeiro do artigo 3°: “§1º - A dispensação de plantas medicinais é privativa de farmácias e 
ervanarias, observados o acondicionamento adequado e a classificação botânica”. Também transcrevo 2 parágrafos do 
artigo 4°: “§1º - Não é permitida a venda de piercings e brincos comuns não utilizados no serviço de perfuração de 
lóbulo auricular. §2º - A comercialização de essências florais, empregadas na floralterapia, somente é permitida em 
farmácias”.  
Assim sendo, dentre as alternativas, apenas 1 é possível seu comércio em drogarias: mel. Isso é explicitamente citado no 
artigo 11: “Art. 11º - Além dos alimentos citados nos artigos anteriores, fica permitida a venda de mel, própolis e geleia 
real.” 
 
Fonte: 

• https://www.conjur.com.br/dl/instrucao-normativa-anvisa.pdf 
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BRANCA 

30 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda tema constante da resolução RDC 67/2007 que constava na ementa do concurso, na parte de 
legislações específicas, item 21. Logo, julgo improcedente o argumento apresentado. 
 
 

BRANCA 

45 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa B contém um erro ao afirmar que a febre maculosa possui os culicídeos Aedes sp., com vetores, quando na 
verdade, os vetores de tal febre são os carrapatos do gênero Amblyomma.  
 
Fonte:  

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças 
Transmissíveis. Manual de vigilância, prevenção e controle de zoonoses: normas técnicas e operacionais 
[recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das 
Doenças Transmissíveis. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 121 p.  

 
 

BRANCA 

46 

 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa D. 
Houve erro na divulgação do gabarito, de modo que o gabarito correto é a letra D. Assim sendo, a alternativa A está 
incorreta, pois os cartazes devem ser afixados inclusive nas instalações sanitárias e lavatórios; a alternativa B está 
incorreta, pois não é permitido esmalte de tipo algum; a alternativa C está incorreta, pois os manipuladores devem ser 
afastados das atividades de manipulação enquanto persistirem as lesões e sintomas. 
 
Fonte: 

• Resolução de Diretoria Colegiada – RDC Nº 216, de 15 de setembro de 2004. 
 
 

BRANCA 

47 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão não trata de serviços de alimentação, mas sim de estabelecimentos produtores/industrializadores de 
alimentos, os quais são regulamentados pela RDC - N° 275, de 21 de outubro de 2002, que dispõe sobre o Regulamento 
Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de 
Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de 
Alimentos. O item 4.1.1. da RDC N° 275/2002 dispõe que: 
“Os estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos devem desenvolver, 
implementar e manter para cada item relacionado abaixo, Procedimentos Operacionais 
Padronizados - POPs. 
a) Higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios. 
b) Controle da potabilidade da água. 
c) Higiene e saúde dos manipuladores. 
d) Manejo dos resíduos. 
e) Manutenção preventiva e calibração de equipamentos. 
f) Controle integrado de vetores e pragas urbanas. 
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g) Seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens. 
h) Programa de recolhimento de alimentos.” 
 
Fonte:  

• Ministério da Saúde. Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002. Dispõe sobre o regulamento técnico de 
procedimentos operacionais padronizados aplicados aos estabelecimentos produtores/industrializadores de 
alimentos e a lista de verificação das boas práticas de fabricação em estabelecimentos 
produtores/industrializadores de alimentos. Diário Oficial da União, Brasília, 2002.  

 
 

BRANCA 

49 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não é possível se aplicar o prazo de validade como parâmetro para utilização de produtos que são dispensados deste 
mesmo prazo por lei. Assim, nestes casos, o prazo de validade não é considerado como parâmetro para o uso dos 
produtos (pois não há indicação na embalagem), mas sim a ordem de entrada destes produtos nos estoques, o que é 
completamente diferente de “prazo de validade”. Tal condição não dispensa os produtos em questão de estarem 
adequadamente acondicionados e identificados, inclusive com a identificação da data de entrada no estoque, para que 
seja estabelecida então a ordem de utilização, o que, ratifica-se, difere em absoluto do conceito de “prazo de validade”. 
 
Fonte:  

• Ministério da Saúde. Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004. Dispõe sobre o Regulamento Técnico 
de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Diário Oficial da União, Brasília, 2004.  

 
 
 
Cargo: Fiscal de Vigilância Sanitária - Odontologia 
 

BRANCA 

8 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Não concluído e o situa num intervalo de tempo simultâneo ao momento da enunciação.” foi indicada 
como correta, de acordo com o enunciado da questão “Acerca do emprego e sentido que a forma verbal destacada 
imprime às relações estabelecidas em “Vez ou outra, fico a imaginar por onde andarão as borboletas, os pirilampos a 
produzirem bioluminescência e, até mesmo, as abelhas.” (2o§), pode-se afirmar que representa o fato como:” O futuro 
do presente “andarão” pode: Representar o fato como não concluído e o situar num intervalo de tempo posterior ao 
presente (modalidade asseverativa ou categórica) ou representar o fato como não concluído e o situar num intervalo de 
tempo simultâneo ao momento da enunciação (modalidade hipotética ou dubitativa) o que se refere ao trecho em 
análise. Como exemplo de fato simultâneo ao momento da enunciação temos “Quem estará acordado a esta hora?” 
(simultâneo, dubitativo). Portanto, a forma verbal utilizada no futuro do presente diz respeito a um fato simultâneo ( 
estará acordado agora) assim como ocorre em “por onde andarão as borboletas”, ou seja, “por onde andarão (agora) as 
borboletas. A alternativa “B) Não concluído e o situa num intervalo de tempo posterior ao presente.” não pode ser 
indicada como correta, de acordo com o exposto anteriormente.  
 
Fontes: 

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 
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BRANCA 

17 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 

BRANCA 

19 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para o correto desenvolvimento dessa questão, deve-se atentar que a maioria dos conjuntos listados no enunciado são 
complementares. Considerando que n(A) corresponda ao número de elementos do conjunto A e ¬A representa o 
conjunto complementar de A, obtém-se do enunciado que: 
13. n(¬X) = 300 
14. n(¬Y) = 200 
15. n(¬(X U Y)) = 100. Sabe-se que, pela lei de Morgan, n(¬(X U Y)) = n(¬X∩¬Y). 
16. n(X ∩ Y) = 50 
 
Com essas informações, pode-se montar o seguinte diagrama: 
 

 
  
Assim, foram consultadas 100+200+50+100 = 450 pessoas.  
DECISÃO: Manter o Gabarito. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A RDC ANVISA 306/04 E RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 é clara ao afirmar que os materiais perfurocortantes pertencem 
ao grupo A5. Frente ao exposto essa banca decide pelo indeferimento do recurso, julgando-o como improcedente. 
 
Fonte: 

• Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Manual de gerenciamento de resíduos de 
serviços de saúde / Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília : Ministério da 
Saúde, 2006. 

 
 
 
Cargo: Fiscal de Vigilância Sanitária - Química 
 

BRANCA 

8 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Não concluído e o situa num intervalo de tempo simultâneo ao momento da enunciação.” foi indicada 
como correta, de acordo com o enunciado da questão “Acerca do emprego e sentido que a forma verbal destacada 
imprime às relações estabelecidas em “Vez ou outra, fico a imaginar por onde andarão as borboletas, os pirilampos a 
produzirem bioluminescência e, até mesmo, as abelhas.” (2o§), pode-se afirmar que representa o fato como:” O futuro 
do presente “andarão” pode: Representar o fato como não concluído e o situar num intervalo de tempo posterior ao 
presente (modalidade asseverativa ou categórica) ou representar o fato como não concluído e o situar num intervalo de 
tempo simultâneo ao momento da enunciação (modalidade hipotética ou dubitativa) o que se refere ao trecho em 
análise. Como exemplo de fato simultâneo ao momento da enunciação temos “Quem estará acordado a esta hora?” 
(simultâneo, dubitativo). Portanto, a forma verbal utilizada no futuro do presente diz respeito a um fato simultâneo ( 
estará acordado agora) assim como ocorre em “por onde andarão as borboletas”, ou seja, “por onde andarão (agora) as 
borboletas. A alternativa “B) Não concluído e o situa num intervalo de tempo posterior ao presente.” não pode ser 
indicada como correta, de acordo com o exposto anteriormente.  
 
Fontes: 

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 
 
 

BRANCA 

13 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado apresenta as seguintes informações: 
4. 19 funcionários trabalham no primeiro andar. 
5. 13 funcionários trabalham no segundo andar. 
6. 4 funcionários trabalham nos dois andares. 
 
Para restringir o número de funcionários que trabalham exclusivamente em um andar específico, deveria ser usado 
termos como “apenas” ou “somente”. Por exemplo: “19 funcionários trabalham somente no primeiro andar”. 
 
Com as três informações citadas anteriormente, pode-se montar o seguinte diagrama: 
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Assim, há 15+4+9 = 28 funcionários nessa empresa.  
DECISÃO: Manter o Gabarito. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 

BRANCA 

17 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 

BRANCA 

19 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para o correto desenvolvimento dessa questão, deve-se atentar que a maioria dos conjuntos listados no enunciado são 
complementares. Considerando que n(A) corresponda ao número de elementos do conjunto A e ¬A representa o 
conjunto complementar de A, obtém-se do enunciado que: 
17. n(¬X) = 300 
18. n(¬Y) = 200 
19. n(¬(X U Y)) = 100. Sabe-se que, pela lei de Morgan, n(¬(X U Y)) = n(¬X∩¬Y). 
20. n(X ∩ Y) = 50 
 
Com essas informações, pode-se montar o seguinte diagrama: 
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Assim, foram consultadas 100+200+50+100 = 450 pessoas.  
DECISÃO: Manter o Gabarito. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 

BRANCA 

22 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Cada computador com Windows 10 possui um conjunto de planos de energia que definem três configurações: Quando 
desligar o vídeo; Quando suspender o computador; O nível de brilho do vídeo. 
A banca não encontra elementos que possa tornar a questão impraticável, e desta forma, resolve mantê-la como está. 
 
Fonte: 

• LAMBERT, J.; LAMBERT, S. – Windows 10 passo a passo – Porto Alegre: Bookman, 2016. – Pág.: 417. 
 
 

BRANCA 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata o que é permitido segundo a instrução normativa 9 de 2009 da ANVISA em DROGARIAS. Transcrevo a 
seguir o parágrafo primeiro do artigo 3°: “§1º - A dispensação de plantas medicinais é privativa de farmácias e 
ervanarias, observados o acondicionamento adequado e a classificação botânica”. Também transcrevo 2 parágrafos do 
artigo 4°: “§1º - Não é permitida a venda de piercings e brincos comuns não utilizados no serviço de perfuração de 
lóbulo auricular. §2º - A comercialização de essências florais, empregadas na floralterapia, somente é permitida em 
farmácias”.  
Assim sendo, dentre as alternativas, apenas 1 é possível seu comércio em drogarias: mel. Isso é explicitamente citado no 
artigo 11: “Art. 11º - Além dos alimentos citados nos artigos anteriores, fica permitida a venda de mel, própolis e geleia 
real.” 
 
Fonte: 

• https://www.conjur.com.br/dl/instrucao-normativa-anvisa.pdf 
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Cargo: Fisioterapeuta 
 

BRANCA VERDE 

7 2 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) I, III e IV.” foi indicada como correta. De acordo com o enunciado da questão “Observando-se a estética 
da linguagem, é possível afirmar que a partir das relações de significado estabelecidas entre as frases e palavras no 
contexto apresentado, é perceptível ao leitor a expressão de ideias a partir de determinadas figuras de linguagem. 
Observe os fragmentos destacados a seguir: 
I. “[...] não deparo com esses antigos ‘sabores’.” (2º§)  / lembranças do passado / metáfora “O passar dos anos me 
afastaram de muitas coisas que deixaram saudade, e quando sobra tempo para caminhar pela cidade, não deparo com 
esses antigos “sabores”. Vez ou outra, fico a imaginar por onde andarão as borboletas, os pirilampos a produzirem 
bioluminescência e, até mesmo, as abelhas. Quanto ao céu, quando o contemplo, muitas estrelas parecem ter 
desaparecido. Não vejo mais as cadentes e sorrio cada vez que reencontro as Três Marias e o Cruzeiro do Sul, nos 
momentos em que a maioria dorme e que o silêncio é o que mais ouço ao meu redor.” 
II. “[...] nos momentos em que a maioria dorme [...]” (2º§) Não há figura de linguagem. 
III. “Borboletas coloriam os jardins da minha infância.” (1º§) / prosopopeia 
IV. “[...] resgatarmos toda a doçura de que somos capazes.” (4º§) / metáfora 
Pode-se constatar o emprego de figura de linguagem apenas nas afirmativas I, III e IV. 
 
Fontes: 

• O próprio texto.  

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. 
 
 

BRANCA VERDE 

8 5 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Não concluído e o situa num intervalo de tempo simultâneo ao momento da enunciação.” foi indicada 
como correta, de acordo com o enunciado da questão “Acerca do emprego e sentido que a forma verbal destacada 
imprime às relações estabelecidas em “Vez ou outra, fico a imaginar por onde andarão as borboletas, os pirilampos a 
produzirem bioluminescência e, até mesmo, as abelhas.” (2o§), pode-se afirmar que representa o fato como:” O futuro 
do presente “andarão” pode: Representar o fato como não concluído e o situar num intervalo de tempo posterior ao 
presente (modalidade asseverativa ou categórica) ou representar o fato como não concluído e o situar num intervalo de 
tempo simultâneo ao momento da enunciação (modalidade hipotética ou dubitativa) o que se refere ao trecho em 
análise. Como exemplo de fato simultâneo ao momento da enunciação temos “Quem estará acordado a esta hora?” 
(simultâneo, dubitativo). Portanto, a forma verbal utilizada no futuro do presente diz respeito a um fato simultâneo ( 
estará acordado agora) assim como ocorre em “por onde andarão as borboletas”, ou seja, “por onde andarão (agora) as 
borboletas. A alternativa “B) Não concluído e o situa num intervalo de tempo posterior ao presente.” não pode ser 
indicada como correta, de acordo com o exposto anteriormente.  
 
Fontes: 

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 
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BRANCA VERDE 

10 10 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Todos os itens compõem o texto oficial: padrão do ofício.” foi considerada correta. A estrutura padrão 
do ofício requer uma ordem em que cada elemento aparece no documento. Dentre as partes que compõem o texto 
oficial estão: Cabeçalho; Identificação do Expediente; Local e data; Endereçamento; Assunto; Texto; Fechos para 
Comunicações e Numeração das Páginas. O item sobre o qual a questão foi elaborada consta no conteúdo programático 
do edital da seguinte forma: “12. Redação de correspondências oficiais.” 
 
Fontes: 

• http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-
republica/manual-de-redacao.pdf (página 27 a 32) 

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
 
 

BRANCA VERDE 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considere as proposições: 
P: Mário vai ao clube 
Q: Paulo pratica esportes 
Com isso, pode-se montar a seguinte tabela-verdade: 
 

P Q ¬P ¬Q P e Q 
A: 
P↔Q B: ¬P→¬Q C: P→Q D: (P e Q)→(P↔Q) 

V V F F V V V V V 

V F F V F F V F V 

F V V F F F F V V 

F F V V F V V V V 

 
A única que representa uma tautologia é a afirmação: “Se Mário vai ao clube e Paulo pratica esportes, então Paulo 
pratica esportes se e somente se Marcos vai ao clube.” 
DECISÃO: Manter o Gabarito. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 

BRANCA VERDE 

15 20 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considere que X seja o valor inicial do relógio. Após efetuar dois descontos de 10%, tem-se que: 

 
Assim, 800 – 648 = 152 
DECISÃO: Manter o Gabarito. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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BRANCA VERDE 

17 12 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008 
 
 

BRANCA VERDE 

19 14 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para o correto desenvolvimento dessa questão, deve-se atentar que a maioria dos conjuntos listados no enunciado são 
complementares. Considerando que n(A) corresponda ao número de elementos do conjunto A e ¬A representa o 
conjunto complementar de A, obtém-se do enunciado que: 
21. n(¬X) = 300 
22. n(¬Y) = 200 
23. n(¬(X U Y)) = 100. Sabe-se que, pela lei de Morgan, n(¬(X U Y)) = n(¬X∩¬Y). 
24. n(X ∩ Y) = 50 
 
Com essas informações, pode-se montar o seguinte diagrama: 
 

 
  
Assim, foram consultadas 100+200+50+100 = 450 pessoas.  
DECISÃO: Manter o Gabarito. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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BRANCA VERDE 

20 17 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado traz a seguinte proposição composta: 
“Geovana é dedicada, mas foi reprovada no exame de direção”. 
Ela é formada por duas proposições simples. Sabe-se que os termos que unem as proposições simples para formar uma 
proposição composta são denominados de conectivos. E os tipos de conectivos existentes são: e, mas, ou, ou... ou, se... 
então, se e somente se, etc. A proposição “mas” na presente questão possui a função de conectar e estabelecer um 
acréscimo de informações, correspondendo a uma relação lógica de conjunção na oração.  Note que o “mas” pode ser 
facilmente substituído pela conjunção “e”. 
DECISÃO: Manter o Gabarito. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 

BRANCA VERDE 

21 23 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é clara no sentido de perguntar a que se refere ao quadro que a seta está apontando.  
A parte em destaque da figura representa a “Referência da célula ativa”. 
Desta forma a banca não encontra elementos para inviabilizar a questão. 
 
Fonte: 

• LibreOffice - Guia de Introdução LibreOffice 5.2 – Publicado em Janeiro de 2018. Baseado no LibreOffice 5.2 – 
Disponível em: https://documentation.libreoffice.org/pt-br/portugues/ - Acesso em 21 de Junho de 2022. – Pág. 
129. 

 
 

BRANCA VERDE 

22 24 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Cada computador com Windows 10 possui um conjunto de planos de energia que definem três configurações: Quando 
desligar o vídeo; Quando suspender o computador; O nível de brilho do vídeo. 
A banca não encontra elementos que possa tornar a questão impraticável, e desta forma, resolve mantê-la como está. 
 
Fonte: 

• LAMBERT, J.; LAMBERT, S. – Windows 10 passo a passo – Porto Alegre: Bookman, 2016. – Pág.: 417. 
 
 

BRANCA VERDE 

24 25 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sobre o LibreOffice Writer, a Barra de Status do Writer oferece informações sobre o documento e atalhos convenientes 
para rapidamente alterar alguns recursos do documento. 
A questão envolve a Barra de Status do Writer, e a resposta é a única a ser marcada é que está no gabarito, ou seja, 
Status. 
Desta forma, a banca não encontra elementos para anular a questão. 
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Fonte: 

• LibreOffice - Guia de Introdução LibreOffice 5.2 – Publicado em Janeiro de 2018. Baseado no LibreOffice 5.2 – 
Disponível em: https://documentation.libreoffice.org/pt-br/portugues/ - Acesso em 21 de Junho de 2022. – Pág. 
96. 

 
 

BRANCA VERDE 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O formato escolhido de divisão de competências entre as três esferas foi definido para gerar um estímulo à formação de 
um arranjo cooperativo. Este modelo de divisão está estabelecido nos artigos 21 a 25 da Constituição Federal de 1988, e 
se compõe de quatro formas de distribuir as competências na organização das responsabilidades entre a União, os 
Estados e os Municípios: Competências exclusivas; privativas; concorrenciais e residuais. 
 
Fontes:  

• Brasil. Ministério da Saúde. Manual de planejamento no SUS / Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz. – 1. 
ed., rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 138 p. : il. – (Série Articulação Interfederativa; v. 4) Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/articulacao_interfederativa_v4_manual_planejamento.pdf 

 
 

BRANCA VERDE 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
-LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000. 
- Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. -Lei 
n° 8.142, de 1990: Define as conferências de saúde como instâncias para avaliação da situação de saúde e proposição de 
diretrizes para a formulação da política de saúde nas três esferas. -Emenda Constitucional n° 29, de 2000: Institui a 
obrigatoriedade da aplicação por parte dos três entes da Federação de patamares mínimos de recursos fiscais para o 
financiamento das ações e serviços de saúde no SUS. - Decreto n° 7.508, de 2011: Regulamenta a Lei 8.080/1990 no que 
se refere à organização do SUS, ao planejamento da saúde, à assistência à saúde e à articulação interfederativa. 
- Assunto do conteúdo programático: Noções de Saúde Pública: 1. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema 
Único de Saúde – Princípios e diretrizes, controle social. 
 
Fontes:  

• Edital Prefeitura Municipal de Macaíba/RN 

• Brasil. Ministério da Saúde. Manual de planejamento no SUS / Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz. – 1. 
ed., rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 138 p.: il. – (Série Articulação Interfederativa; v. 4). 

• Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 

• Disponível: em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/articulacao_interfederativa_v4_manual_planejamento_atual.pdf 

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm 
 
 

BRANCA VERDE 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
- Assunto do conteúdo programático: 7. A busca da integralidade no cuidado à saúde. 8. Abordagem às doenças crônicas 
não transmissíveis prevalentes na população brasileira na Atenção Primária à Saúde. 
- As metas cujo monitoramento será aqui apresentado são: 
• Reduzir a mortalidade prematura (30-69 anos) por DCNT em 2% ao ano. • Reduzir a prevalência de tabagismo em 30%. 
• Reduzir o consumo abusivo de bebidas alcoólicas em 10%. • Deter o crescimento da obesidade em adultos. Aumentar 
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o consumo recomendado de frutas e hortaliças em 10%. • Aumentar a prevalência da prática de atividade física no 
tempo livre em 10%. • Aumentar a cobertura de mamografia em mulheres de 50-69 de idade anos nos últimos dois anos 
para 70%. • Aumentar a cobertura de Papanicolau em mulheres de 25-64 de idade nos últimos três anos para 85%. 
 
Fontes: 

• Edital Prefeitura Municipal de Macaíba/RN 

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância 
de Doenças Não Transmissíveis. Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e 
Agravos não Transmissíveis no Brasil 2021-2030 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Vigilância em Saúde, Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2021. 

• Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/doencas-
cronicas-nao-transmissiveis-dcnt/09-plano-de-dant-
2022_2030.pdf/#:~:text=Em%202019%2C%2054%2C7%25,condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20vida%20dos%20s
ujeitos. 

 
 

BRANCA VERDE 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
- Assunto do conteúdo programático: 7. A busca da integralidade no cuidado à saúde. 8. Abordagem às doenças crônicas 
não transmissíveis prevalentes na população brasileira na Atenção Primária à Saúde. 
- Voltadas à via de transmissão: O ambiente, como um dos elementos básicos da cadeia de transmissão, exige estritas 
medidas de controle, especialmente de tipo permanente, para evitar o aparecimento de doenças transmissíveis. Ex: 
Evitar que a água, os alimentos e o solo sejam contaminados com excreções humanas, animais ou outros materiais 
biológicos potencialmente perigosos para a saúde. • Interromper a transmissão através de vetores ou hospedeiros 
intermediários. 
 
Fontes:  

• Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de Enfermidades. Módulo 6: controle de enfermidades 
na população / Organização Pan-Americana da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; Ministério 
da Saúde, 2010. 38 p.: il. 7 volumes. 

• Edital Prefeitura Municipal de Macaíba/RN 

• Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_6.pdf 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na obra Morato, J. B.; Sandri, P.; Guimarães, H. P.; ABC da ventilação mecânica, volume 2. - São Paulo: Editora Atheneu, 
2015, no capítulo 02, que trata do ciclo respiratório, os autores José Benedito Morato, Priscila Sandri e Hélio Penna 
Guimarães, nas pág 08 e 09, colocam que o ciclo respiratório fisiológico é composto por duas fases: inspiração e 
expiração. Na ventilação mecânica (VM), o fenômeno é semelhante, porém com algumas particularidades, decorrentes 
do modo de funcionamento dos ventiladores. Com relação às fases do ciclo respiratório, os referidos autores destacam, 
a fase inspiratória: período de insuflação pulmonar, abertura da válvula inspiratória e entrada do fluxo de gás. Os 
pulmões expandem-se, gera-se um volume corrente, atinge-se a pressão de pico (pressão máxima das vias aéreas) e, em 
seguida, tem-se uma discreta pausa, como uma “homogeneização”, mantendo os alvéolos insuflados, onde está a 
pressão de platô. Afirmam ainda que a ciclagem ou mudança da fase inspiratória para a fase expiratória: nesse período, 
há a transição da inspiração para a expiração. A válvula inspiratória fecha-se. O critério de mudança será determinado 
pelo modo e pela modalidade ventilatória disponíveis. Destacam ainda que a fase expiratória: fase de desinsuflação 
pulmonar, abertura da válvula expiratória e saída do fluxo de gás. Os pulmões encolhem, e a pressão expiratória no final 
da expiração, a PEEP, é mantida no interior dos alvéolos, evitando o seu colabamento, ou seja, o pulmão permanecerá 
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“armado”. Concluem apontando que o disparo ou mudança da fase expiratória para a fase inspiratória: nessa fase, 
observa-se um curto repouso antes do início do próximo ciclo respiratório. Sua duração é determinada pela frequência 
respiratória; quanto maior a frequência, menor o tempo de repouso. A válvula expiratória então se fecha. Desta forma, 
todas as afirmativas estão corretas, sendo a alternativa a ser marcada, a (A). 

 
Fonte:  

• Morato, J. B.; Sandri, P.; Guimarães, H. P.; ABC da ventilação mecânica, volume 2. - São Paulo: Editora Atheneu, 
2015. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na obra Kapandji, A. L.; Fisiologia articular, volume 1: esquemas comentados de mecânica humana; Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2000, no capítulo 01, que trata da articulação do ombro, o autor Ibrahim Adalbert Kapandji, na 
página 13, coloca que o ombro, articulação proximal do membro superior, é a mais móvel de todas as articulações do 
corpo humano. Destaca ainda que tal articulação possui três graus de liberdade, o que permite orientar o membro 
superior em relação aos três planos do espaço, graças a três eixos principais. Com relação a estes eixos de movimento 
da articulação do ombro, o referido autor destaca o Eixo transverso, incluído no plano frontal: Permite movimentos de 
flexão-extensão realizados no plano sagital; o Eixo ântero-posterior, incluído no plano sagital: Permite os movimentos 
de abdução (o membro superior se afasta do plano de simetria do corpo), adução (o membro superior se aproxima ao 
plano de simetria) realizados no plano frontal); e o Eixo vertical, determinado pela intersecção do plano sagital e do 
plano frontal: Corresponde à terceira dimensão do espaço; dirige os movimentos de flexão e de extensão realizados no 
plano horizontal, o braço em abdução de 90°. Desta forma, duas afirmativas estão incorretas, sendo a alternativa a ser 
marcada, a (B). 
 
Fonte:  

• Kapandji, A. L.; Fisiologia articular, volume 1: esquemas comentados de mecânica humana; Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2000. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na obra West, J. B.; Fisiopatologia pulmonar: princípios básicos - 8. ed. - Dados eletrônicos. - Porto Alegre: Artmed, 
2014, na parte II, que trata da função no pulmão doente, doenças vasculares, o autor John B. West, nas páginas 134 e 
135, coloca que a embolia pulmonar uma doença importante por ser potencialmente fatal e, com frequência, evitável. 
Destaca que êmbolos pequenos são comuns e raras vezes diagnosticados. Afirma que a maioria dos êmbolos 
pulmonares corresponde a partes desprendidas de trombos venosos formados nas veias profundas das extremidades 
inferiores. Explica ainda que outros locais são as câmaras cardíacas direitas e a pelve. Pontua que êmbolos não 
trombóticos, como gordura, ar e líquido amniótico, também podem ocorrer, mas são relativamente incomuns. Com 
relação aos fatores que favorecem a formação de trombos venosos, o referido autor destaca em sua obra a Estase 
venosa: A estase venosa é promovida por imobilização prolongada após fraturas ou cirurgias, por pressão localizada ou 
por obstrução venosa. É comum em insuficiência cardíaca, choque, hipovolemia, desidratação e varizes de membros 
inferiores. Um átrio direito grande e fibrilado costuma conter alguns trombos. Destaca ainda as Alterações no sistema 
de coagulação: A coagulação intravascular é aumentada em várias doenças, como a Policitemia severa e a anemia 
falciforme. A viscosidade aumenta, tornando o fluxo sanguíneo mais lento junto à parede do vaso. Em outras condições, 
a causa da hipercoagulabilidade é pouco conhecida. Essas condições são as neoplasias, a gestação, o trauma recente e o 
uso de anticoncepcionais orais. Não há um teste confiável que avalie a tendência ao aumento da coagulação 
intravascular. Conclui citando as Lesões da parede vascular: As paredes vasculares podem ser lesadas por trauma 
localizado ou por inflamação. Onde houver um local com flebite apresentando dor, rubor, calor e edema, um coágulo 
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pode aderir com mais firmeza à parede. Desta forma, todas as afirmativas estão corretas, sendo a alternativa a ser 
marcada, a (A). 
 
Fonte:  

• West, J. B.; Fisiopatologia pulmonar: princípios básicos - 8. ed. - Dados eletrônicos. - Porto Alegre: Artmed, 2014. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na obra Camargos, A. C. R. [et al.]; Fisioterapia em pediatria: da evidência à prática clínica - 1. ed. - Rio de Janeiro: 
Medbook, 2019, capítulo 27, que trata do recém nascido de alto risco, as autoras Sabrina Pinheiro Tsopanoglou e Josy 
Davidson, nas páginas 504 e 505, colocam que a etiologia do nascimento prematuro é variada, podendo estar associada 
a fatores maternos, ambientais e genéticos. Destacam que entre os fatores maternos estão hábitos e vícios da gestante 
(tabagismo, etilismo, uso de substâncias ilícitas), desenvolvimento de doenças no período gestacional (diabetes mellitus, 
hipertensão específica da gestação, infecções), além de idade materna reduzida. Salientam ainda que entre os fatores 
ambientais estão a exposição à radiação, traumas e acidentes. Afirmam que os fatores genéticos que mais comumente 
causam prematuridade são as malformações fetais e a gemelaridade. Orientam que o nascimento prematuro é 
considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a principal causa de morte, morbidade e incapacidade funcional 
infantil no mundo e, em virtude de suas peculiaridades e das diferenças na maturidade e na evolução, os recém-
nascidos prematuros podem ser classificados, de acordo com a Idade Gestacional (IG) de prematuridade. Com relação a 
esta classificação, as referidas autoras descrevem: Prematuros em limite de viabilidade (< 22 semanas de IG); 
Prematuros extremos (< 30 semanas de IG e peso ao nascimento < 1.500 gramas); Prematuros moderados (entre 30 e 34 
semanas de IG com peso ao nascer > 2.000 gramas); e Prematuros limítrofes (entre 35 e 36 semanas de IG). Desta 
forma, todas as afirmativas são verdadeiras, sendo a alternativa a ser marcada, a (A). 
 
Fonte:  

• Camargos, A. C. R. [et al.]; Fisioterapia em pediatria: da evidência à prática clínica - 1. ed. - Rio de Janeiro: 
Medbook, 2019. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na obra Camargos, A. C. R. [et al.]; Fisioterapia em pediatria: da evidência à prática clínica - 1. ed. - Rio de Janeiro: 
Medbook, 2019, capítulo 08, que trata das distrofias musculares, as autoras Thais Peixoto Gaiad, Ana Kala da Silva 
Moura Pedrosa e Ana Paula de Sousa, nas páginas 504 e 505, colocam que as distrofias musculares congênitas (DMC) se 
referem a um grupo heterogêneo de distrofias musculares de início precoce. Destacam que as crianças afetadas 
costumam ser sintomáticas ao nascimento ou depois dos primeiros 6 meses de vida. Afirmam que as principais 
características clínicas incluem baixo tônus, fraqueza muscular e diminuição dos reflexos profundos tendíneos, com ou 
sem contraturas articulares. Explicam ainda que a disfagia e insuficiência respiratória são comuns; características 
adicionais devem incluir microcefalia, anormalidades dos olhos, malformação cerebral, hiperlassidão dos ligamentos 
articulares, atrofia muscular ou hipertrofia. Pontuam que o fisioterapeuta deve acompanhar a progressão da doença a 
fim de promover a prevenção contra a instalação de contraturas articulares de maneira precoce. Salientam que 
enquanto a criança tem a capacidade de deambular, a ocorrência de contraturas das articulações dos quadris e 
tornozelos deve ser monitorada até que a criança se torne cadeirante. Orientam que em 2002, Eagle (nível de evidência 
5) publicou um consenso de especialistas em doenças neuromusculares do Reino Unido que oferece recomendações 
para o manejo por meio de exercícios. De acordo com esse consenso, com o que a fisioterapia deve contemplar na fase 
inicial (fase de ambulação) da DMD, as referidas autoras destacam: Alongamentos diários dos músculos gastrocnêmio e 
sóleo, flexores do quadril e isquiotibiais; incentivar exercícios ativos e voluntários, como natação, hidroterapia e uso de 
bicicletas e as Atividades excêntricas, como descida de escadas e rampas, devem ser evitadas. Desta forma, todas as 
afirmativas são verdadeiras, sendo a alternativa a ser marcada, a (A). 
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Fonte:  

• Camargos, A. C. R. [et al.]; Fisioterapia em pediatria: da evidência à prática clínica - 1. ed. - Rio de Janeiro: 
Medbook, 2019. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na obra Morato, J. B.; Sandri, P.; Guimarães, H. P.; ABC da ventilação mecânica, volume 2. - São Paulo: Editora Atheneu, 
2015, no capítulo 08, que trata das modalidades ventilatórias, os autores José Benedito Morato, Priscila Sandri e Hélio 
Penna Guimarães, nas pág 77 e 78, colocam que a modalidade Assistido Controlado (A/C) é derivada da ventilação 
mecânica controlada (CMV). A grande diferença é permitir o ajuste de sensibilidade, ou seja, o paciente é capaz de 
disparar o ventilador, se fizer um esforço. Um exemplo de sistema semelhante de funcionamento é a bomba de PCA 
(patient-controlled analgesia) ou analgesia controlada pelo paciente. Esse equipamento permite um controle uniforme 
do uso parenteral de analgésicos. Nesse sistema, o operador estabelece a dosagem de analgésicos que o paciente 
receberá a cada período de tempo (por exemplo: 4/4 horas ou 6/6 horas) e permite ainda “doses bolus”, que são 
liberadas quando o paciente sente dor. A modalidade A/C pode ser definida como o modo de ventilação mecânica no 
qual todos os ciclos são idênticos, independentemente do modo de disparo: ventilador/tempo ou 
paciente/sensibilidade. Com relação às características desta modalidade de ventilação mecânica, os referidos autores 
citam: Modo: volume ou pressão; Permite que o operador escolha o modo preferido de limitação/controle do ciclo 
respiratório; Janela de tempo variável: inicialmente, depende da frequência respiratória ajustada e pode sofrer 
interferência, caso o paciente apresente esforço respiratório. Na modalidade A/C, a janela de tempo tem por princípios 
“espera e respeito” (Espera: tempo em que o ventilador aguarda o esforço do paciente; Respeito: caso o paciente 
apresente esforço e dispare o ciclo respiratório, o ventilador respeita a janela de tempo estabelecida para um novo ciclo 
respiratório. Caso o paciente não apresente esforço respiratório, o disparo ocorre por tempo.). Desta forma, todas as 
afirmativas estão corretas, sendo a alternativa a ser marcada, a (A). 

 
Fonte:  

• Morato, J. B.; Sandri, P.; Guimarães, H. P.; ABC da ventilação mecânica, volume 2. - São Paulo: Editora Atheneu, 
2015. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na obra Kisner, Carolyn; Colby, Lynn A.; Exercícios terapêuticos. Barueri – SP:  Manole 2005, no capítulo 01, que trata 
ddo exercício terapêutico: fundamentação conceitual, os autores, nas páginas 03 a 05, colocam que o exercício 
fisioterapêutico é o treinamento sistemático e planejamento de movimentos corporais, posturais ou atividades físicas 
intenção de proporcionar ao paciente meios de tratar ou prevenir comprometimentos; melhorar, restaurar ou aumentar 
a função física; evitar ou reduzir fatores de risco relacionados à saúde e otimizar o estado de saúde geral, o preparo 
físico ou a sensação de bem estar. Descrevem com relação aos aspectos multidimensionais da função física englobam 
diversas áreas de desempenho, inter-relacionadas, que desempenho muscular é a capacidade do músculo de produzir 
tensão e realizar trabalho físico. O desempenho muscular, ou condicionamento muscular, envolve força, potência e 
resistência muscular. Explicam que mobilidade é a habilidade das estruturas ou dos segmentos do corpo de se moverem 
ou serem movidos de modo a permitir a ocorrência da amplitude de movimento (ADM) em atividades funcionais (ADM 
funcional). A mobilidade passiva depende da extensibilidade dos tecidos moles (contrátil e não contrátil), enquanto a 
mobilidade ativa requer ativação neuromuscular. Pontuam que coordenação é a cadência e sequenciamento correto do 
recrutamento de fibras musculares, combinados com a intensidade apropriada de contração muscular, propiciando o 
início, a condução e a graduação efetivos do movimento. É a base do movimento suave, preciso e eficiente, ocorrendo 
de forma consciente ou automática. Concluem que o condicionamento cardiopulmonar é a habilidade de realizar 
movimentos repetitivos de baixa intensidade usando todo o corpo (andar, correr, pedalar, nadar) por um longo período 
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de tempo, um sinônimo é resistência cardiopulmonar. Desta forma, a afirmativa incorreta a ser marcada é a (C).  
 
Fonte:  

• Kisner, Carolyn; Colby, Lynn A.; Exercícios terapêuticos. Barueri – SP:  Manole 2005. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na obra Kisner, Carolyn; Colby, Lynn A.; Exercícios terapêuticos. Barueri – SP:  Manole 2005, no capítulo 05, que trata de 
alongamento, os autores, nas páginas 171 a 174, colocam que o alongamento é um termo geral usado para descrever 
qualquer manobra fisioterapêutica elaborada para aumentar a mobilidade dos tecidos moles e subsequentemente 
melhorar a ADM por meio do alongamento (aumento do comprimento) de estruturas que tiveram encurtamento 
adaptativo e tornaram-se hipomóveis com o tempo. Afirmam que apenas com um exame sistemático e a avaliação do 
paciente, o fisioterapeuta pode determinar quais estruturas estão restringindo o movimento e, no caso de serem 
indicados procedimentos de alongamento, quando e quais tipos usar. Com relação as contraindicações para a realização 
de alongamentos, os autores destacam de quando um bloqueio ósseo limita a mobilidade articular e diante de dor 
aguda, cortante, com o movimento articular ou o alongamento muscular. Afirmam ainda ser contraindicado sempre que 
houver evidência de processo inflamatório ou infeccioso agudo (calor e edema) ou quando a regeneração dos tecidos 
moles puder ser perturbada nos tecidos retraídos e na região ao redor. Concluem contraindicando quando as 
contraturas ou os tecidos moles encurtados estão promovendo aumento da estabilidade articular no lugar da 
estabilidade estrutural normal ou do controle neuromuscular. Desta forma, a alternativa a ser marcada é a (A), pois 
todas estão corretas.  
 
Fonte:  

• Kisner, Carolyn; Colby, Lynn A.; Exercícios terapêuticos. Barueri – SP:  Manole 2005. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na obra Prentice, William E.; Fisioterapia na prática esportiva. Porto Alegre – RS: AMGH, 2012, no capítulo 12, que trata 
do uso de modalidades terapêuticas, o autor, nas páginas 317 e 318, destaca que a maioria dos fisioterapeutas 
incorpora rotineiramente o uso de modalidades terapêuticas em seus programas de reabilitação. Afirma ainda que, 
quando usadas de modo adequado, as modalidades terapêuticas podem ser um recurso efetivo, adicional a várias 
técnicas de cinesioterapia. Explica que os protocolos de reabilitação e as progressões devem ser baseados 
principalmente nas respostas fisiológicas dos tecidos a lesões e na compreensão do modo como os vários tecidos são 
cicatrizados. Explica que a resposta do corpo ao calor depende do tipo de energia térmica aplicada, da intensidade dessa 
energia, da duração da aplicação e da resposta específica do tecido ao calor. Indica que, para que ocorra uma resposta 
fisiológica, o calor tem de ser absorvido pelo tecido e disseminado pelo tecido adjacente. Com relação às formas de 
transmissão de energia térmica, o autor pontua: Condução: ocorre quando o calor é transmitido de um objeto mais 
quente para outro mais frio. A proporção da troca de calor, depende da temperatura e do tempo de exposição. 
Convecção: refere-se à transferência de calor pela movimentação de líquidos ou gases. Os fatores que influenciam o 
aquecimento por convecção são a temperatura, a velocidade do movimento e a condutividade da parte. Radiação: 
transferência de calor pelo ar, de um objeto a outro. Conversão: refere-se à geração de calor a partir de uma outra fonte 
de energia, como som, eletricidade e agentes químicos. Desta forma, a alternativa a ser marcada é a (A).  

 
Fonte:  

• Prentice, William E.; Fisioterapia na prática esportiva. Porto Alegre – RS: AMGH, 2012. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na obra Farinatti, Paulo T.V.; Envelhecimento: promoção da saúde e exercício. Barueri - SP: Editora Manole, 2008, no 
capítulo 07, que trata dos aspectos fisiológicos da aptidão física no envelhecimento: função neuromuscular – força e 
flexibilidade, o autor, nas páginas 89 a 95, destaca que, o declínio da força muscular com a idade tende a ser maior do 
que o observado na área tecidual total dos músculos. Explica ainda que deduz-se que outros fatores, além da 
sarcopenia, devem influenciar na diminuição da capacidade de produzir tensão muscular no processo de 
envelhecimento. Destaca ainda que um dos fatores mais mencionados na literatura é a diversidade da distribuição das 
fibras nos indivíduos jovens e idosos. Orienta que é aceito que os idosos, possuem uma quantidade menor de fibras 
musculares do tipo II, particularmente as do tipo IIb. Com relação às hipóteses mais aceitas, acerca dos efeitos do 
envelhecimento sobre a composição miotipológica, o autor define de três formas: A proporção de fibras seria mais ou 
menos constante durante toda a vida, com isso, as perdas não seriam seletivas, mas ligadas a todos tipos de fibras. 
Nesse caso, a diminuição da força teria causas mais quantitativas que qualitativas; A redução de fibras do tipo II seria 
mais rápida, em razão de uma perda seletiva de motoneurônios de maior limiar de estimulação; Devido ao desuso, 
haveria uma conversão progressiva das fibras rápidas em lentas, ou ao menos da expressão das cadeias de miosina 
pesada das fibras rápidas, o que daria a impressão da existência de uma perda seletiva das primeiras ou, em última 
análise, de um menor potencial de velocidade de contração. Desta forma, a alternativa a ser marcada é a (A), pois todas 
estão corretas.  

 
Fonte:  

• Farinatti, Paulo T.V.; Envelhecimento: promoção da saúde e exercício. Barueri - SP: Editora Manole, 2008. 
 
 

BRANCA VERDE 

49 39 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na obra Prentice, William E.; Fisioterapia na prática esportiva. Porto Alegre – RS: AMGH, 2012, no capítulo 12, que trata 
do uso de modalidades terapêuticas, o autor, nas páginas 349 a 351, destaca que, um programa de reabilitação bem 
projetado deve abordar os aspectos de vários componentes fundamentais, antes de um atleta lesionado possa retornar 
aos níveis competitivos pré-lesão. Afirma ainda que o exercício é um fator essencial do condicionamento físico, na 
prevenção e na reabilitação de lesões. Com relação aos componentes de um programa de reabilitação, o autor pontua, 
minimizar o edema e controlar a dor; reestabelecer o controle neuromuscular, desenvolver ou melhorar a estabilidade 
central; recuperar ou melhorar a amplitude de movimento, restaurar ou aumentar a força e a resistência muscular; 
recuperar o controle postural e o equilíbrio, manter a resistência cardiorrespiratória e incorporar as progressões 
funcionais. Desta forma, a alternativa incorreta a ser marcada é a (B).  
 
Fonte:  

• Prentice, William E.; Fisioterapia na prática esportiva. Porto Alegre – RS: AMGH, 2012. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Não concluído e o situa num intervalo de tempo simultâneo ao momento da enunciação.” foi indicada 
como correta, de acordo com o enunciado da questão “Acerca do emprego e sentido que a forma verbal destacada 
imprime às relações estabelecidas em “Vez ou outra, fico a imaginar por onde andarão as borboletas, os pirilampos a 
produzirem bioluminescência e, até mesmo, as abelhas.” (2o§), pode-se afirmar que representa o fato como:” O futuro 
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do presente “andarão” pode: Representar o fato como não concluído e o situar num intervalo de tempo posterior ao 
presente (modalidade asseverativa ou categórica) ou representar o fato como não concluído e o situar num intervalo de 
tempo simultâneo ao momento da enunciação (modalidade hipotética ou dubitativa) o que se refere ao trecho em 
análise. Como exemplo de fato simultâneo ao momento da enunciação temos “Quem estará acordado a esta hora?” 
(simultâneo, dubitativo). Portanto, a forma verbal utilizada no futuro do presente diz respeito a um fato simultâneo ( 
estará acordado agora) assim como ocorre em “por onde andarão as borboletas”, ou seja, “por onde andarão (agora) as 
borboletas. A alternativa “B) Não concluído e o situa num intervalo de tempo posterior ao presente.” não pode ser 
indicada como correta, de acordo com o exposto anteriormente.  
 
Fontes: 

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é clara no sentido de perguntar a que se refere ao quadro que a seta está apontando.  
A parte em destaque da figura representa a “Referência da célula ativa”. 
Desta forma a banca não encontra elementos para inviabilizar a questão. 
 
Fonte: 

• LibreOffice - Guia de Introdução LibreOffice 5.2 – Publicado em Janeiro de 2018. Baseado no LibreOffice 5.2 – 
Disponível em: https://documentation.libreoffice.org/pt-br/portugues/ - Acesso em 21 de Junho de 2022. – Pág. 
129. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sobre o LibreOffice Writer, a Barra de Status do Writer oferece informações sobre o documento e atalhos convenientes 
para rapidamente alterar alguns recursos do documento. 
A questão envolve a Barra de Status do Writer, e a resposta é a única a ser marcada é que está no gabarito, ou seja, 
Status. 
Desta forma, a banca não encontra elementos para anular a questão. 
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Fonte: 

• LibreOffice - Guia de Introdução LibreOffice 5.2 – Publicado em Janeiro de 2018. Baseado no LibreOffice 5.2 – 
Disponível em: https://documentation.libreoffice.org/pt-br/portugues/ - Acesso em 21 de Junho de 2022. – Pág. 
96. 

 
 
 
Cargo: Médico – Angiologia 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A banca julga os recursos como procedentes e anula a questão. Todas as assertivas descritas nas alternativas da questão 
são descritores de trauma vascular grave, o qual deve ser abordado cirurgicamente sem a necessidade de exames 
complementares visando a sobrevivência do paciente.  
 
 
Fonte: 

• American College of Surgeons. Committee on Trauma. (2018). Advanced trauma life support: Student course 
manual (Tenth edition.). 

 
 
 
Cargo: Médico - Cardiologia 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Não concluído e o situa num intervalo de tempo simultâneo ao momento da enunciação.” foi indicada 
como correta, de acordo com o enunciado da questão “Acerca do emprego e sentido que a forma verbal destacada 
imprime às relações estabelecidas em “Vez ou outra, fico a imaginar por onde andarão as borboletas, os pirilampos a 
produzirem bioluminescência e, até mesmo, as abelhas.” (2o§), pode-se afirmar que representa o fato como:” O futuro 
do presente “andarão” pode: Representar o fato como não concluído e o situar num intervalo de tempo posterior ao 
presente (modalidade asseverativa ou categórica) ou representar o fato como não concluído e o situar num intervalo de 
tempo simultâneo ao momento da enunciação (modalidade hipotética ou dubitativa) o que se refere ao trecho em 
análise. Como exemplo de fato simultâneo ao momento da enunciação temos “Quem estará acordado a esta hora?” 
(simultâneo, dubitativo). Portanto, a forma verbal utilizada no futuro do presente diz respeito a um fato simultâneo ( 
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estará acordado agora) assim como ocorre em “por onde andarão as borboletas”, ou seja, “por onde andarão (agora) as 
borboletas. A alternativa “B) Não concluído e o situa num intervalo de tempo posterior ao presente.” não pode ser 
indicada como correta, de acordo com o exposto anteriormente.  
 
Fontes: 

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 

BRANCA 

32 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
- Assunto do conteúdo programático: 7. A busca da integralidade no cuidado à saúde. 8. Abordagem às doenças crônicas 
não transmissíveis prevalentes na população brasileira na Atenção Primária à Saúde. 
- As metas cujo monitoramento será aqui apresentado são: 
• Reduzir a mortalidade prematura (30-69 anos) por DCNT em 2% ao ano. • Reduzir a prevalência de tabagismo em 30%. 
• Reduzir o consumo abusivo de bebidas alcoólicas em 10%. • Deter o crescimento da obesidade em adultos. Aumentar 
o consumo recomendado de frutas e hortaliças em 10%. • Aumentar a prevalência da prática de atividade física no 
tempo livre em 10%. • Aumentar a cobertura de mamografia em mulheres de 50-69 de idade anos nos últimos dois anos 
para 70%. • Aumentar a cobertura de Papanicolau em mulheres de 25-64 de idade nos últimos três anos para 85%. 
 
Fontes:  

• Edital Prefeitura Municipal de Macaíba/RN 

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância 
de Doenças Não Transmissíveis. Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e 
Agravos não Transmissíveis no Brasil 2021-2030 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Vigilância em Saúde, Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2021. 

• Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/doencas-
cronicas-nao-transmissiveis-dcnt/09-plano-de-dant-
2022_2030.pdf/#:~:text=Em%202019%2C%2054%2C7%25,condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20vida%20dos%20s
ujeitos. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apresenta-se um cenário clínico característico de insuficiência cardíaca com sinais de hipervolemia decorrentes à 
presença de turgência jugular e ortopneia, portanto pode-se caracterizar em insuficiência cardíaca congestiva. Os 
sintomas de dispneia associados a presença de sopro cardíaco sugestivos de insuficiência aórtica importante 
corroboram com a hipótese sindrômica. É de conhecimento que as valvopatias importantes que geram sintomas de 
insuficiência cardíaca, portanto possuem indicação de troca valvar. Na avaliação ecocardiográfica da insuficiência aórtica 
importante, que gera a síndrome de insuficiência aórtica, a quantificação da regurgitação é definida como Vena 
contracta > 0,6 cm, Largura do jato > 0,65 cm e Área do jato ≥ 60%, portanto a resposta correta é letra A.  
 
Fonte: 

• Tarasoutchi F, Montera MW, Ramos AIO, Sampaio RO, Rosa VEE, Accorsi TAD, et al. Atualização das Diretrizes 
Brasileiras de Valvopatias – 2020. Arq Bras Cardiol. 2020; 115(4):720-775; Braunwald’s Heart Disease – A 
Textbook of Cardiovascular Medicine – 11th Edition - Eugene Braunwald. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pela primeira vez na história do diabetes mellitus (DM2), temos dados de vários ensaios clínicos randomizados que 
indicam benefícios cardiovasculares do uso de medicamentos redutores da glicose em pacientes com doença 
cardiovascular ou com muito alto ou alto risco cardiovascular (CV). Os resultados obtidos a partir desses ensaios, usando 
agonistas dos receptores de GLP1 (Liraglutide) e os inibidores de SGLT2 (Empaglifozina), sugerem fortemente que esses 
medicamentos devem ser recomendados em pacientes com diabetes mellitus com doença ou risco cardiovascular 
prevalente, como aqueles com lesões de órgão-alvo, sejam eles virgens de tratamento ou já em uso de metformina. 
Embora as evidências baseadas em ensaios para metformina como monoterapia não é tão forte quanto com os novos 
medicamentos testados em estudos recentes, o uso da metformina é apoiado por extensas observações da prática 
clínica diária. Nos estudos recentes, a maioria dos pacientes receberam metformina antes e simultaneamente com as 
novas drogas em teste. Assim, a escolha do medicamento para reduzir eventos cardiovasculares em pacientes com DM2 
deve ser priorizado com base na presença de doença e risco cardiovascular. 
A redução do risco CV com uma sulfonilureia (gliclazida) é mais eficaz do que apenas intervenções modestas no estilo de 
vida, mas é menos eficaz que a metformina. 
 
Fonte: 

• Cosentino, F., Grant, P. J., Aboyans, V., Bailey, C. J., Ceriello, A., Delgado, V.,Hansen, T. B. (2019). 2019 ESC 
Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. 
European Heart Journal. 

 
 
 
Cargo: Médico - Dermatologia 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 
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Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
- Assunto do conteúdo programático: 7. A busca da integralidade no cuidado à saúde. 8. Abordagem às doenças crônicas 
não transmissíveis prevalentes na população brasileira na Atenção Primária à Saúde. 
- As metas cujo monitoramento será aqui apresentado são: 
• Reduzir a mortalidade prematura (30-69 anos) por DCNT em 2% ao ano. • Reduzir a prevalência de tabagismo em 30%. 
• Reduzir o consumo abusivo de bebidas alcoólicas em 10%. • Deter o crescimento da obesidade em adultos. Aumentar 
o consumo recomendado de frutas e hortaliças em 10%. • Aumentar a prevalência da prática de atividade física no 
tempo livre em 10%. • Aumentar a cobertura de mamografia em mulheres de 50-69 de idade anos nos últimos dois anos 
para 70%. • Aumentar a cobertura de Papanicolau em mulheres de 25-64 de idade nos últimos três anos para 85%. 
 
Fontes:  

• Edital Prefeitura Municipal de Macaíba/RN 

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância 
de Doenças Não Transmissíveis. Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e 
Agravos não Transmissíveis no Brasil 2021-2030 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Vigilância em Saúde, Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2021. 

• Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/doencas-
cronicas-nao-transmissiveis-dcnt/09-plano-de-dant-
2022_2030.pdf/#:~:text=Em%202019%2C%2054%2C7%25,condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20vida%20dos%20s
ujeitos. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O vírus da herpes simples é transmitido, predominantemente, pelo contato sexual (inclusive orogenital). A transmissão 
pode se dar, também, pelo contato direto com lesões ou objetos contaminados. Caracteriza-se pelo aparecimento de 
lesões vesiculosas que, em poucos dias, transformam-se em pequenas úlceras, precedidas de sintomas de ardência, 
prurido e dor. Casos recidivantes (seis ou mais episódios/ano) podem se beneficiar com terapia supressiva: aciclovir 400 
mg 12/12 horas por até seis anos. A infecção primária materna no final da gestação oferece maior risco de infecção 
neonatal do que o herpes genital recorrente. Nas recorrências de herpes genital, o tratamento deve ser iniciado, de 
preferência, ao aparecimento dos primeiros pródromos. Dessa forma, as três afirmativas apresentadas para análise 
estão corretas.  
 
Fonte:  

• DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS, GUIA DE BOLSO, 8ª Edição Revista, Secretaria de Vigilância em Saúde / 
MS, Brasília, DF 2010. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O diagnóstico da dermatite de contato tem base na anamnese detalhada, no aspecto clínico das lesões e sua localização. 
Sua confirmação é feita através do teste de contato (patch test). No entanto, o termo dermatite atópica foi introduzido 
por Hill e Sulzberger em reconhecimento às manifestações cutâneas associadas aos pacientes asmáticos. Apresenta 
nítido caráter hereditário. Em estudos populacionais observou-se um importante aumento da prevalência de DA em 
famílias com antecedentes de atopia, chegando a 68% em pacientes filhos de pais portadores desta mesma alergia. 
 
Fonte:  

• DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS, GUIA DE BOLSO, 8ª Edição Revista, Secretaria de Vigilância em Saúde / 
MS, Brasília, DF 2010. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A presente questão busca verificar, através de seu comando, a alternativa incorreta. Assim, informa-se as características 
das verrugas vulgares, razão pela qual se conclui pela procedência das razões recursais, no sentido de afirmar que as 
verrugas vulgares geralmente não apresentam sintomas, de maneira que não possui alternativa a ser marcada na 
questão pois todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 
Cargo: Médico - Endocrinologia 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Não concluído e o situa num intervalo de tempo simultâneo ao momento da enunciação.” foi indicada 
como correta, de acordo com o enunciado da questão “Acerca do emprego e sentido que a forma verbal destacada 
imprime às relações estabelecidas em “Vez ou outra, fico a imaginar por onde andarão as borboletas, os pirilampos a 
produzirem bioluminescência e, até mesmo, as abelhas.” (2o§), pode-se afirmar que representa o fato como:” O futuro 
do presente “andarão” pode: Representar o fato como não concluído e o situar num intervalo de tempo posterior ao 
presente (modalidade asseverativa ou categórica) ou representar o fato como não concluído e o situar num intervalo de 
tempo simultâneo ao momento da enunciação (modalidade hipotética ou dubitativa) o que se refere ao trecho em 
análise. Como exemplo de fato simultâneo ao momento da enunciação temos “Quem estará acordado a esta hora?” 
(simultâneo, dubitativo). Portanto, a forma verbal utilizada no futuro do presente diz respeito a um fato simultâneo ( 
estará acordado agora) assim como ocorre em “por onde andarão as borboletas”, ou seja, “por onde andarão (agora) as 
borboletas. A alternativa “B) Não concluído e o situa num intervalo de tempo posterior ao presente.” não pode ser 
indicada como correta, de acordo com o exposto anteriormente.  
 
Fontes: 

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
- Assunto do conteúdo programático: 7. A busca da integralidade no cuidado à saúde. 8. Abordagem às doenças crônicas 
não transmissíveis prevalentes na população brasileira na Atenção Primária à Saúde. 
- Voltadas à via de transmissão: O ambiente, como um dos elementos básicos da cadeia de transmissão, exige estritas 
medidas de controle, especialmente de tipo permanente, para evitar o aparecimento de doenças transmissíveis. Ex: 
Evitar que a água, os alimentos e o solo sejam contaminados com excreções humanas, animais ou outros materiais 
biológicos potencialmente perigosos para a saúde. • Interromper a transmissão através de vetores ou hospedeiros 
intermediários. 
 
Fontes:  

• Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de Enfermidades. Módulo 6: controle de enfermidades 
na população / Organização Pan-Americana da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; Ministério 
da Saúde, 2010. 38 p.: il. 7 volumes. 

• Edital Prefeitura Municipal de Macaíba/RN 

• Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_6.pdf 
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A banca opta por julgar o recurso procedente e alterar o gabarito da questão para letra “A”. No caso hipotético tem-se 
uma paciente com quadro de hipogonadismo hipergonadotrófico, patologia classicamente denominada como 
Insuficiência Ovariana Prematura quando ocorrida antes de 40 anos de idade.  
 
Fonte: 

• Livro Speroff 2020. Clinical Gynecology Endocrinology and Infertility. Livro didático de ginecologia endócrina e 
infertilidade. Edição 2020. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca opta por julgar o recurso improcedente e manter o gabarito. A prolactina é um hormônio produzido pela adeno-
hipófise. Desse modo, quando há uma hiperprodução desse composto, a alteração primária está na hipófise e, não, no 
hipotálamo. Sustenta a explicação o fato de que todas as alterações hipofisárias levam à amenorreia pelo bloqueio de 
pulsatilidade de GnRH, hormônio produzido pelo hipotálamo, entretanto, para fins de classificação, utiliza-se o sítio 
primário da condição. A amenorreia por hiperprolactinemia é classicamente denominada como amenorreia hipofisária.  
 
Fonte: 

• Livro Speroff 2020. Clinical Gynecology Endocrinology and Infertility. Livro didático de ginecologia endócrina e 
infertilidade. Edição 2020. 

 
 
 
Cargo: Médico – Gastroenterologia 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa B. 
Em pacientes com suspeita de diverticulite aguda, a tomografia de abdome (TC) com contraste é a técnica de imagem de 
primeira escolha. A ultrassonografia na avaliação inicial de pacientes com suspeita de diveticulite é uma opção quando 
realizada por um operador especializado. Tem ampla disponibilidade e fácil acessibilidade. Uma abordagem step-up com 
TC realizada após uma ultrassonografia inconclusiva ou negativa pode ser uma abordagem segura para pacientes com 
suspeita de diverticulite aguda (recomendação fraca baseada em evidência de qualidade moderada, 2B). Portanto, a 
resposta correta é letra B e não D como divulgada no gabarito.  
 
Fonte: 

• Sartelli et al. World Journal of Emergency Surgery (2020) 15:32. https://doi.org/10.1186/s13017-020-00313-4 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
As razões recursais afirmam que a alternativa Carvedilol, que é indicada como opção que não pode ser utilizada em 
profilaxia secundária de sangramento varicoso de esôfago, também está comtemplada em novas diretrizes atualizadas 
de 2022. Portanto, todas alternativas são contempladas como opção à profilaxia secundária conforme novo consenso do 
BAVENO VII, devendo a questão ser anulada.  
 
Fonte: 

• Baveno VII – Renewing consensus in portal hypertension. Journal of Hepatology 2022 vol. 76 j 959–974 
 
 
 
Cargo: Médico – Medicina do Trabalho 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para o correto desenvolvimento dessa questão, deve-se atentar que a maioria dos conjuntos listados no enunciado são 
complementares. Considerando que n(A) corresponda ao número de elementos do conjunto A e ¬A representa o 
conjunto complementar de A, obtém-se do enunciado que: 
25. n(¬X) = 300 
26. n(¬Y) = 200 
27. n(¬(X U Y)) = 100. Sabe-se que, pela lei de Morgan, n(¬(X U Y)) = n(¬X∩¬Y). 
28. n(X ∩ Y) = 50 
 
Com essas informações, pode-se montar o seguinte diagrama: 
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Assim, foram consultadas 100+200+50+100 = 450 pessoas.  
DECISÃO: Manter o Gabarito. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
1. Cobertura Vacinal de rotina em crianças < 1 ano. I. BCG PÓLIO DPT SARAMPO 2. Número de notificações de casos de 
tétano neonatal por local de residência. 3. Número de notificações de casos de sarampo por local de residência. 4. 
Percentual de casos de hanseníase PB e MB curados entre os casos novos que iniciaram tratamento PQT. 5. Percentual 
de pacientes de tuberculose curados, por local de residência. 6. Proporção de crianças com baixo peso ao nascer. 7. 
Número absoluto de óbitos de crianças menores de 1 ano. 8. Número de consultas de pré-natal por parto. 9. Percentual 
de internação por gravidez na adolescência. 10. Coeficiente de internação por IRA de crianças menores de 5 anos, por 
local de residência. 11. Coeficiente de internação de menores de 5 anos por desidratação, por local de residência. 12. 
Coeficiente de hospitalização por doenças respiratórias agudas de idosos, por local de residência. 13. Coeficiente de 
hospitalização por acidente vascular cerebral e infarto na população de 30 a 69 anos, por local de residência. 14. 
Coeficiente de hospitalização por complicação de diabetes mellitus, por local de residência. 15. Cobertura vacinal anti-
rábica de cães. 
 
Fontes:  

• Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Legislação do SUS / Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde. - Brasília: CONASS, 2003.  

• Disponível: em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/progestores/leg_sus.pdf 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
- Assunto do conteúdo programático: 7. A busca da integralidade no cuidado à saúde. 8. Abordagem às doenças crônicas 
não transmissíveis prevalentes na população brasileira na Atenção Primária à Saúde. 
- As metas cujo monitoramento será aqui apresentado são: 
• Reduzir a mortalidade prematura (30-69 anos) por DCNT em 2% ao ano. • Reduzir a prevalência de tabagismo em 30%. 
• Reduzir o consumo abusivo de bebidas alcoólicas em 10%. • Deter o crescimento da obesidade em adultos. Aumentar 
o consumo recomendado de frutas e hortaliças em 10%. • Aumentar a prevalência da prática de atividade física no 
tempo livre em 10%. • Aumentar a cobertura de mamografia em mulheres de 50-69 de idade anos nos últimos dois anos 
para 70%. • Aumentar a cobertura de Papanicolau em mulheres de 25-64 de idade nos últimos três anos para 85%. 
 
Fontes:  
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• Edital Prefeitura Municipal de Macaíba/RN 

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância 
de Doenças Não Transmissíveis. Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e 
Agravos não Transmissíveis no Brasil 2021-2030 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Vigilância em Saúde, Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2021. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Num cenário epidêmico, controle significa conseguir rapidamente uma curva descendente e, eventualmente, esgotar a 
epidemia, ou seja, o retorno aos níveis esperados. Aqui, a dimensão temporal do termo controle sempre envolve o curto 
prazo (o retorno aos níveis esperados o mais rapidamente possível). 
 
Fonte:  

• Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de Enfermidades. Módulo 6: controle de enfermidades 
na população / Organização Pan-Americana da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; Ministério 
da Saúde, 2010. 38 p.: il. 7 volumes. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_6.pdf 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
- Assunto do conteúdo programático: 7. A busca da integralidade no cuidado à saúde. 8. Abordagem às doenças crônicas 
não transmissíveis prevalentes na população brasileira na Atenção Primária à Saúde. 
- Voltadas à via de transmissão: O ambiente, como um dos elementos básicos da cadeia de transmissão, exige estritas 
medidas de controle, especialmente de tipo permanente, para evitar o aparecimento de doenças transmissíveis. Ex: 
Evitar que a água, os alimentos e o solo sejam contaminados com excreções humanas, animais ou outros materiais 
biológicos potencialmente perigosos para a saúde. • Interromper a transmissão através de vetores ou hospedeiros 
intermediários. 
 
Fontes:  

• Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de Enfermidades. Módulo 6: controle de enfermidades 
na população / Organização Pan-Americana da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; Ministério 
da Saúde, 2010. 38 p.: il. 7 volumes. 

• Edital Prefeitura Municipal de Macaíba/RN 

• Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_6.pdf 
 
 

BRANCA 

39 

 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Na falta de comunicação por parte do empregador, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a 
entidade sindical competente, o médico assistente ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nestes casos, os 
prazos legais. Portanto, o agente de saúde não é compreendido. As razões recursais possuem razão visto que o gabarito 
foi divulgado incorretamente.  
 
Fonte: 
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• LER / DORT - Norma Técnica de Avaliação de Incapacidade para fins de Benefícios Previdenciários – INSS 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

DIRETORIA DO SEGURO SOCIAL COORDENAÇÃO GERAL DE SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS DIVISÃO DE PERÍCIA 
MÉDICA. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O quadro clínico de um paciente que possui exposição a pombos de febre (38° C), cefaleia, mialgia, prostração, 
associada à tosse seca é clássico de psitacose. O diagnóstico de endocardite não deve ser pensado nesse caso, visto que 
o paciente apresenta apenas 1 critério menor, sem outros critérios para diagnóstico. 
 
Fonte: 

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. 
Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 
Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 8. ed. rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 444 p.: Il. – (Série 
B. Textos Básicos de Saúde). 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O tratamento para Psitacose é realizado com Doxiciclina, que é um tipo de Tetraciclina, para adultos e Eritromicina para 
menores de 7 anos. Portanto, a resposta mantém em letra A.  
 
Fonte: 

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. 
Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 
Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 8. ed. rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 444 p.: Il. – (Série 
B. Textos Básicos de Saúde). 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais afirmam que o paciente em questão que trabalha em indústria têxtil há 10 anos e após o retorno de 
férias, iniciou quadro agudo de dispneia, opressão torácica e tosse seca após 3 horas de início do trabalho e após 3 dias 
evoluiu com melhora poderia ter como diagnóstico a asma ocupacional. A asma ocupacional em geral manifesta mais 
precocemente e os sintomas melhoram após afastamento das atividades e tratamento adequado por meses e não 
apenas dias. Portanto, a resposta mais apropriada é a bissinose.  
 
Fonte: 

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. 
Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 
Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 8. ed. rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 444 p.: Il. – (Série 
B. Textos Básicos de Saúde). 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em um homem agricultor, refere com tosse com expectoração ora hialina ora purulenta de início há 30 dias, associada à 
febre (39° C) vespertina, perda ponderal, lesões ulceradas em face, linfonodomegalias cervicais e axilares, com células 
fúngicas demonstradas na figura em padrão de mickey mouse, o diagnóstico definitivamente é de 
Paracoccidioidomicose. 
 
Fonte: 

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. 
Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 
Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 8. ed. rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 444 p.: Il. – (Série 
B. Textos Básicos de Saúde). 

 
 
 
Cargo: Médico – Nefrologia 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para o correto desenvolvimento dessa questão, deve-se atentar que a maioria dos conjuntos listados no enunciado são 
complementares. Considerando que n(A) corresponda ao número de elementos do conjunto A e ¬A representa o 
conjunto complementar de A, obtém-se do enunciado que: 
29. n(¬X) = 300 
30. n(¬Y) = 200 
31. n(¬(X U Y)) = 100. Sabe-se que, pela lei de Morgan, n(¬(X U Y)) = n(¬X∩¬Y). 
32. n(X ∩ Y) = 50 
 
Com essas informações, pode-se montar o seguinte diagrama: 
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Assim, foram consultadas 100+200+50+100 = 450 pessoas.  
DECISÃO: Manter o Gabarito. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Num cenário epidêmico, controle significa conseguir rapidamente uma curva descendente e, eventualmente, esgotar a 
epidemia, ou seja, o retorno aos níveis esperados. Aqui, a dimensão temporal do termo controle sempre envolve o curto 
prazo (o retorno aos níveis esperados o mais rapidamente possível). 
 
Fontes:  

• Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de Enfermidades. Módulo 6: controle de enfermidades 
na população / Organização Pan-Americana da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; Ministério 
da Saúde, 2010. 38 p.: il. 7 volumes. 

• Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_6.pdf 
 
 

BRANCA 

36 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Conforme a PORTARIA No- 2.600, DE 21 DE OUTUBRO DE 2009, que aprova o Regulamento Técnico do Sistema Nacional 
de Transplantes brasileiro, temos:  
Com objetivo de contribuir para a redução do tempo de espera em lista para transplantes de órgãos de doadores 
falecidos e melhorar a qualidade de vida dos receptores, poderão ser utilizados doadores com critérios expandidos, é 
permitido oferecer rins de doadores HCV positivos para potenciais receptores com HCV positivo. 
Doações entre não aparentados é necessária autorização judicial. 
A idade mínima para que um paciente seja aceito como doador de rim é de 18. 
A idade referência para enquadrar um doador como critério expandido é de 60 anos e não de 65 como exposto na 
alternativa. Contudo, não foi perguntada a definição do critério, mas sim exposta uma situação na qual o hipotético 
doador se enquadra como critério expandido. 
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Conforme Medicina de Emergência – Abordagem Prática, Disciplina de Emergências Clínicas Hospital das Clínicas da 
FMUSP. 15ª edição, temos: 
Critérios diagnósticos para síndrome hepatorrenal: cirrose com ascite, aumento de creatinina sérica > ou = 0,3 mg/dL em 
48h; ausência de melhora com reposição volêmica com albumina por 48h; ausência de drogas nefrotóxicas ou doença 
renal parenquimatosa. 
Sendo assim, o correto gabarito é a letra C.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme Goldman-Cecil 25ª edição e Tratado de Nefrologia – Sociedade Brasileira de Nefrologia: 
A letra C, descreve corretamente a doença renal cística adquirida, sendo a alternativa correta da questão e as outras 
alternativas incorretas, pois a Letra B descreve a Doença Renal Policística Autossômica Dominante; Letra A descreve a 
Doença Renal Policística Autossômica Recessiva e Letra D descreve a Doença Renal Cística Medular e não a Nefronoftise 
Familial. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão solicita que seja indicada a lesão renal mais comum na nefropatia diabética. Segundo a literatura 
base, trata-se da Glomeruloesclerose. As outras opções não contemplam a lesão mais comum de maneira singular, 
objetiva e específica.  
 
Fonte: 

• Goldman-Cecil 25ª edição e Tratado de Nefrologia – Sociedade Brasileira de Nefrologia. 
 
 
 
Cargo: Médico – Ortopedia 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é clara no sentido de perguntar a que se refere ao quadro que a seta está apontando.  
A parte em destaque da figura representa a “Referência da célula ativa”. 
Desta forma a banca não encontra elementos para inviabilizar a questão. 
 
Fonte: 

• LibreOffice - Guia de Introdução LibreOffice 5.2 – Publicado em Janeiro de 2018. Baseado no LibreOffice 5.2 – 
Disponível em: https://documentation.libreoffice.org/pt-br/portugues/ - Acesso em 21 de Junho de 2022. – Pág. 
129. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
- Assunto do conteúdo programático: 7. A busca da integralidade no cuidado à saúde. 8. Abordagem às doenças crônicas 
não transmissíveis prevalentes na população brasileira na Atenção Primária à Saúde. 
- Voltadas à via de transmissão: O ambiente, como um dos elementos básicos da cadeia de transmissão, exige estritas 
medidas de controle, especialmente de tipo permanente, para evitar o aparecimento de doenças transmissíveis. Ex: 
Evitar que a água, os alimentos e o solo sejam contaminados com excreções humanas, animais ou outros materiais 
biológicos potencialmente perigosos para a saúde. • Interromper a transmissão através de vetores ou hospedeiros 
intermediários. 
 
Fontes:  

• Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de Enfermidades. Módulo 6: controle de enfermidades 
na população / Organização Pan-Americana da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; Ministério 
da Saúde, 2010. 38 p.: il. 7 volumes. 

• Edital Prefeitura Municipal de Macaíba/RN 

• Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_6.pdf 
 
 
 
Cargo: Médico – Otorrinolaringologia 
 

BRANCA 

8 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Não concluído e o situa num intervalo de tempo simultâneo ao momento da enunciação.” foi indicada 
como correta, de acordo com o enunciado da questão “Acerca do emprego e sentido que a forma verbal destacada 
imprime às relações estabelecidas em “Vez ou outra, fico a imaginar por onde andarão as borboletas, os pirilampos a 
produzirem bioluminescência e, até mesmo, as abelhas.” (2o§), pode-se afirmar que representa o fato como:” O futuro 
do presente “andarão” pode: Representar o fato como não concluído e o situar num intervalo de tempo posterior ao 
presente (modalidade asseverativa ou categórica) ou representar o fato como não concluído e o situar num intervalo de 
tempo simultâneo ao momento da enunciação (modalidade hipotética ou dubitativa) o que se refere ao trecho em 
análise. Como exemplo de fato simultâneo ao momento da enunciação temos “Quem estará acordado a esta hora?” 
(simultâneo, dubitativo). Portanto, a forma verbal utilizada no futuro do presente diz respeito a um fato simultâneo ( 
estará acordado agora) assim como ocorre em “por onde andarão as borboletas”, ou seja, “por onde andarão (agora) as 
borboletas. A alternativa “B) Não concluído e o situa num intervalo de tempo posterior ao presente.” não pode ser 
indicada como correta, de acordo com o exposto anteriormente.  
 



 

211 

 

Fontes: 

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 
 
Cargo: Médico – Pediatria 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) I, III e IV.” foi indicada como correta. De acordo com o enunciado da questão “Observando-se a estética 
da linguagem, é possível afirmar que a partir das relações de significado estabelecidas entre as frases e palavras no 
contexto apresentado, é perceptível ao leitor a expressão de ideias a partir de determinadas figuras de linguagem. 
Observe os fragmentos destacados a seguir: 
I. “[...] não deparo com esses antigos ‘sabores’.” (2º§)  / lembranças do passado / metáfora “O passar dos anos me 
afastaram de muitas coisas que deixaram saudade, e quando sobra tempo para caminhar pela cidade, não deparo com 
esses antigos “sabores”. Vez ou outra, fico a imaginar por onde andarão as borboletas, os pirilampos a produzirem 
bioluminescência e, até mesmo, as abelhas. Quanto ao céu, quando o contemplo, muitas estrelas parecem ter 
desaparecido. Não vejo mais as cadentes e sorrio cada vez que reencontro as Três Marias e o Cruzeiro do Sul, nos 
momentos em que a maioria dorme e que o silêncio é o que mais ouço ao meu redor.” 
II. “[...] nos momentos em que a maioria dorme [...]” (2º§) Não há figura de linguagem. 
III. “Borboletas coloriam os jardins da minha infância.” (1º§) / prosopopeia 
IV. “[...] resgatarmos toda a doçura de que somos capazes.” (4º§) / metáfora 
Pode-se constatar o emprego de figura de linguagem apenas nas afirmativas I, III e IV. 
 
Fontes: 

• O próprio texto.  

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Não concluído e o situa num intervalo de tempo simultâneo ao momento da enunciação.” foi indicada 
como correta, de acordo com o enunciado da questão “Acerca do emprego e sentido que a forma verbal destacada 
imprime às relações estabelecidas em “Vez ou outra, fico a imaginar por onde andarão as borboletas, os pirilampos a 
produzirem bioluminescência e, até mesmo, as abelhas.” (2o§), pode-se afirmar que representa o fato como:” O futuro 
do presente “andarão” pode: Representar o fato como não concluído e o situar num intervalo de tempo posterior ao 
presente (modalidade asseverativa ou categórica) ou representar o fato como não concluído e o situar num intervalo de 
tempo simultâneo ao momento da enunciação (modalidade hipotética ou dubitativa) o que se refere ao trecho em 
análise. Como exemplo de fato simultâneo ao momento da enunciação temos “Quem estará acordado a esta hora?” 
(simultâneo, dubitativo). Portanto, a forma verbal utilizada no futuro do presente diz respeito a um fato simultâneo ( 
estará acordado agora) assim como ocorre em “por onde andarão as borboletas”, ou seja, “por onde andarão (agora) as 
borboletas. A alternativa “B) Não concluído e o situa num intervalo de tempo posterior ao presente.” não pode ser 
indicada como correta, de acordo com o exposto anteriormente.  
 
Fontes: 

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 
 
 

BRANCA 

17 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 

BRANCA 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Num cenário epidêmico, controle significa conseguir rapidamente uma curva descendente e, eventualmente, esgotar a 
epidemia, ou seja, o retorno aos níveis esperados. Aqui, a dimensão temporal do termo controle sempre envolve o curto 
prazo (o retorno aos níveis esperados o mais rapidamente possível). 
 
Fontes:  

• Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de Enfermidades. Módulo 6: controle de enfermidades 
na população / Organização Pan-Americana da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; Ministério 
da Saúde, 2010. 38 p.: il. 7 volumes. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_6.pdf 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
- Assunto do conteúdo programático: 7. A busca da integralidade no cuidado à saúde. 8. Abordagem às doenças crônicas 
não transmissíveis prevalentes na população brasileira na Atenção Primária à Saúde. 
- Voltadas à via de transmissão: O ambiente, como um dos elementos básicos da cadeia de transmissão, exige estritas 
medidas de controle, especialmente de tipo permanente, para evitar o aparecimento de doenças transmissíveis. Ex: 
Evitar que a água, os alimentos e o solo sejam contaminados com excreções humanas, animais ou outros materiais 
biológicos potencialmente perigosos para a saúde. • Interromper a transmissão através de vetores ou hospedeiros 
intermediários. 
 
Fontes:  

• Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de Enfermidades. Módulo 6: controle de enfermidades 
na população / Organização Pan-Americana da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; Ministério 
da Saúde, 2010. 38 p.: il. 7 volumes. 

• Edital Prefeitura Municipal de Macaíba/RN 

• Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_6.pdf 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Visto que dentre os agentes bacterianos responsáveis por pneumonias adquiridas na comunidade, o estreptococo é o 
mais comum na faixa etária citada da questão, sendo que não é possível considerar apenas o padrão radiológico para 
inferir o agente responsável pela infecção, mas sim todo o contexto clínico do paciente o agente mais provável no caso 
seria o s. pneumoniae. 
 
Fonte: 

• Programa Nacional de Educação Continuada em Pediatria - Módulos de reciclagem. Volume 23 no2 - 2021 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão apresenta duas alternativas corretas. Assim como a alternativa que descreve a composição do ringer lactato 
está correta, a alternativa que afirma que o soro fisiológico 0,9% pode ser usado na formulação de soros de manutenção 
também é verdadeira. 
 
Fonte: 

• https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2017/03/Guia-Pratico-Diarreia-Aguda.pdf 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A cirurgia de postectomia é um procedimento amplamente realizado na pediatria. Já a prostatectomia não é realizada 
em pacientes da faixa etária pediátrica.  
Sendo assim, o termo descrito não dificulta a interpretação da questão. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em uma situação ideal, o erro de laboratório somente ocorre quando há erro de coleta ou de armazenamento. 
Entretanto, uma vez que há entre as alternativas essa possibilidade, o candidato deve ser capaz de associar o quadro 
clínico aos resultados de exames e inferir que a opção que melhor se enquadra no caso hipotético é erro laboratorial.  
O caso em questão ilustra uma criança sem comorbidades e assintomática apresentando um exame alterado, como não 
há suspeita de nenhuma doença no momento, o mais adequado é aguardar e repetir o exame para confirmação.  
 
Fonte: 

• Tratado de Pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria, 4ª edição, Barueri, SP: Manole,2017. 
 
 
 
Cargo: Médico – Psiquiatria 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é clara no sentido de perguntar a que se refere ao quadro que a seta está apontando.  
A parte em destaque da figura representa a “Referência da célula ativa”. 
Desta forma a banca não encontra elementos para inviabilizar a questão. 
 
Fonte: 

• LibreOffice - Guia de Introdução LibreOffice 5.2 – Publicado em Janeiro de 2018. Baseado no LibreOffice 5.2 – 
Disponível em: https://documentation.libreoffice.org/pt-br/portugues/ - Acesso em 21 de Junho de 2022. – Pág. 
129. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Cada computador com Windows 10 possui um conjunto de planos de energia que definem três configurações: Quando 
desligar o vídeo; Quando suspender o computador; O nível de brilho do vídeo. 
A banca não encontra elementos que possa tornar a questão impraticável, e desta forma, resolve mantê-la como está. 
 
Fonte: 

• LAMBERT, J.; LAMBERT, S. – Windows 10 passo a passo – Porto Alegre: Bookman, 2016. – Pág.: 417. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A alternativa B também está correta, uma vez que a bupropiona pode chegar a dose de 300 mg para o tratamento de 
tabagismo. Sendo assim, letra B e D estão corretas. 
 
Fonte: 

• Cordioli 5ª Edição – ARTMED. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A alternativa C também está incorreta. Ocorre diminuição dos níveis de leptina em paciente com anorexia nervosa. 
Sendo assim, letra C e D estão incorretas. 
 
Fonte: 

• Clínica Psiquiátrica 3 volumes – Manole. 
 
 
 
Cargo: Médico – Reumatologia 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Analisando as razões recursais constata-se que a assertiva I também está correta. É vastamente conhecido o poder 
paradoxal do metotrexato em aumentar ou acelerar o desenvolvimento de nódulos reumatoides. Assim, todas as 
assertivas dispostas na presente questão estão corretas, de modo que a questão foi anulada por inexistir uma 
alternativa correta.  
 
Fonte: 

• Davis JM. Rheumatoid Nodules. In: UpToDate, Shefner JM (Ed), UpToDate, Waltham, MA 
 
 
 
Cargo: Médico – Ultrassonografia 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Cada computador com Windows 10 possui um conjunto de planos de energia que definem três configurações: Quando 
desligar o vídeo; Quando suspender o computador; O nível de brilho do vídeo. 
A banca não encontra elementos que possa tornar a questão impraticável, e desta forma, resolve mantê-la como está. 
 
Fonte: 

• LAMBERT, J.; LAMBERT, S. – Windows 10 passo a passo – Porto Alegre: Bookman, 2016. – Pág.: 417. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sobre o LibreOffice Writer, a Barra de Status do Writer oferece informações sobre o documento e atalhos convenientes 
para rapidamente alterar alguns recursos do documento. 
A questão envolve a Barra de Status do Writer, e a resposta é a única a ser marcada é que está no gabarito, ou seja, 
Status. 
Desta forma, a banca não encontra elementos para anular a questão. 
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Fonte: 

• LibreOffice - Guia de Introdução LibreOffice 5.2 – Publicado em Janeiro de 2018. Baseado no LibreOffice 5.2 – 
Disponível em: https://documentation.libreoffice.org/pt-br/portugues/ - Acesso em 21 de Junho de 2022. – Pág. 
96. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O formato escolhido de divisão de competências entre as três esferas foi definido para gerar um estímulo à formação de 
um arranjo cooperativo. Este modelo de divisão está estabelecido nos artigos 21 a 25 da Constituição Federal de 1988, e 
se compõe de quatro formas de distribuir as competências na organização das responsabilidades entre a União, os 
Estados e os Municípios: Competências exclusivas; privativas; concorrenciais e residuais. 
 
Fontes:  

• Brasil. Ministério da Saúde. Manual de planejamento no SUS / Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz. – 1. 
ed., rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 138 p. : il. – (Série Articulação Interfederativa; v. 4)  

• Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/articulacao_interfederativa_v4_manual_planejamento.pdf 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
- Assunto do conteúdo programático: 7. A busca da integralidade no cuidado à saúde. 8. Abordagem às doenças crônicas 
não transmissíveis prevalentes na população brasileira na Atenção Primária à Saúde. 
- As metas cujo monitoramento será aqui apresentado são: 
• Reduzir a mortalidade prematura (30-69 anos) por DCNT em 2% ao ano. • Reduzir a prevalência de tabagismo em 30%. 
• Reduzir o consumo abusivo de bebidas alcoólicas em 10%. • Deter o crescimento da obesidade em adultos. Aumentar 
o consumo recomendado de frutas e hortaliças em 10%. • Aumentar a prevalência da prática de atividade física no 
tempo livre em 10%. • Aumentar a cobertura de mamografia em mulheres de 50-69 de idade anos nos últimos dois anos 
para 70%. • Aumentar a cobertura de Papanicolau em mulheres de 25-64 de idade nos últimos três anos para 85%. 
 
Fontes:  

• Edital Prefeitura Municipal de Macaíba/RN 

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância 
de Doenças Não Transmissíveis. Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e 
Agravos não Transmissíveis no Brasil 2021-2030 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Vigilância em Saúde, Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2021. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O questionamento do enunciado está focado na ordem mais indicada de realização e, não, na função do exame.  
De acordo com a fonte consultada, segue a explicação, na íntegra em tradução livre: 
“O exame FAST usa janelas estabelecidas para avaliar as cavidades pericárdica, peritoneal e pleural. A ordem padrão de 
avaliação é a seguinte: Pericárdio, Flanco direito, Flanco esquerdo, Pélvica, Avaliações de tórax. Acompanhar essa 
progressão ajuda a garantir que o tamponamento pericárdico, a lesão mais aguda e com risco de vida entre as 
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identificáveis por ultrassonografia, seja encontrado primeiro e que elementos do exame não sejam omitidos 
inadvertidamente.” 
 
Fonte: 

• Manoj Pariyadath, MDGreg Snead, MD. Emergency ultrasound in adults with abdominal and thoracic trauma. 
UpToDate, acessado em 25/08/2022.  
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa D. 
A classificação de Bosniak foi criada com embasamento nas imagens obtidas por tomografia computadorizada, 
entretanto é possível utilizá-la em imagens ultrassonográficas. A imagem em questão mostra um cisto complexo cortical 
com septos espessos e irregulares, alguns dos quais mostram sombras distais e artefatos sugerindo calcificações. O 
Doppler colorido não demonstrou vascularização septal. Sendo assim, a lesão é classificada corretamente como Bosniak 
IIF, razão pela qual a alternativa foi alterada para letra D. 
 
Fonte: 

• Jonathan B Kruskal, MD, PhDJerome P Richie, MD, FACS, Simple and complex kidney cysts in adults, UpToDate, 
acessado em 25.08.2022. 

 
 
 
Cargo: Médico – Endoscopia 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 
 
Cargo: Médico – Geriatria 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
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Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 
 
Cargo: Médico – Ginecologia 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 
 
Cargo: Médico – Hematologia 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 
 
Cargo: Médico – Infectologia 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
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Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 
 
Cargo: Médico – Mastologista 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 
 
Cargo: Médico – Neurologia 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 
 
Cargo: Médico – Oftalmologia 
 

BRANCA 

17 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 



 

221 

 

 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 
 
Cargo: Médico – Proctologista 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 
 
Cargo: Médico – Radiologia 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 
 
Cargo: Médico – Urologia 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
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Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
 
 
 
Cargo: Médico Veterinário 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Devido a escolha das palavras no item houve multiplicidade das interpretações possíveis, podendo haver diferentes 
padrões lógicos encontrados pelos candidatos. Com isso, a questão deve ser anulada. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A transmissão do HCV pode acontecer por: contato com sangue contaminado, pelo compartilhamento de agulhas, 
seringas e outros objetos para uso de drogas (cachimbos); reutilização ou falha de esterilização de equipamentos 
médicos ou odontológicos; falha de esterilização de equipamentos de manicure; reutilização de material para realização 
de tatuagem; procedimentos invasivos (ex.: hemodiálise, cirurgias, transfusão) sem os devidos cuidados de 
biossegurança; uso de sangue e seus derivados contaminados; relações sexuais sem o uso de preservativos (menos 
comum); transmissão da mãe para o filho durante a gestação ou parto (menos comum). A hepatite C não é transmitida 
pelo leite materno, comida, água ou contato casual, como abraçar, beijar e compartilhar alimentos ou bebidas com uma 
pessoa infectada. 
 
Fonte: 

• http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/hv/o-que-sao-hepatites/hepatite-
c#:~:text=A%20transmiss%C3%A3o%20do%20HCV%20pode,uso%20de%20drogas%20(cachimbos)%3B 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Sustenta o recurso que a alternativa indicada como correta no gabarito vai de encontro a literatura especializada. 
Verifica-se efetivamente que a associação entre os anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) não há, entre as opções, 
resposta incorreta. Baseia-se na justificativa de que podem-se associar, por exemplo, Dipirona com Meloxicam sendo 
ambos AINES. De fato, esta associação pode ser e é utilizada na rotina da medicina veterinária, não havendo, portanto, 
alternativa incorreta na questão. 
 
Fonte:  

• Artigo: segurança e eficácia do meloxicam associado à dipirona no tratamento da dor pós-operatória em cães, 
publicado na Revista Brasileira de Ciência Veterinária (v. 22, n. 3-4, p. 142-147, jul./dez. 2015). 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que não há resposta correta na questão. A referida questão tem como comando, a marcação da 
alternativa de um anti-helmíntico que provoca a inanição do parasito. Como alternativas e seus respectivos mecanismos 
de ação temos:  

• Pirimidinas: agonista colinérgico. Interfere na coordenação neuromuscular levando a paralisia espástica;  

• Avermectinas e Milbemicinas: Agonista de alta afinidade sobre canais iônicos seletivos ao cloro – paralisia 
flácida; e  

• Sulfonamidas: antagonistas estruturais do ácido para-aminobenzoico (PABA), que é incorporado ao ácido fólico. 
Também possuem ação promovendo a inibição metabólica, especificamente inibindo as enzimas glicolíticas, a 
fosfogliceroquinase e a fosfogliceromutase, impedindo a oxidação da glicose para acetato e propionato, 
bloqueando, deste modo, a glicólise e, consequentemente, a produção de energia pelo parasito e, 
consequentemente provocando a inanição. Como exemplo de medicamento podemos citar Clorsulon (4-amino-
6-(tricloroetenil)-1,3-benzenedissulfonamida). 

Pelo exposto, a alternativa correta é Sulfonamidas. 
 
Fonte: 

• SPINOSA, H.S.; GÓRNIAK, S.L.; BERNARDI, M.M Farmacologia Aplicada à Medicina Veterinária. Guanabara 
Koogan, 6ª Edição, 2017 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que não há resposta correta na questão. O carvão ativado, principalmente de origem vegetal, tem 
alto poder de adsorção por ligação ao carbono de alguns princípios ativos. Esta ligação se dá de forma ótima nos agentes 
organofosforados, em etilenoglicol, barbiturados, rodenticidas como a estricnina e alcalóides como morfina e atropina. 
Entretanto, em alguns agentes tóxicos, a adsorção é baixa como por exemplo o etanol, detergentes, ácidos minerais etc. 
sendo, portanto, pouco indicados para o tratamento de desintoxicação nestes casos.  
 
Fonte: 

• NOGUEIRA, R. M. B. Manual de Toxicologia Veterinária. São Paulo. SP, Roca, 2011.323 p  
 
 
 
Cargo: Orientador Social 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Podemos inferir que a crônica trata sobre o despretensioso nascimento do cajueiro. Tal fato pode ser claramente 
comprovado em “Outro dia eu estava distraído, chupando um caju na varanda, e fiquei com a castanha na mão, sem 
saber onde botar”; “pus a castanha ali, calcando-a um pouco para entrar na terra, sem sequer me dar conta do que 
fazia”; “Não tenho terra onde plantar um cajueiro, e seria uma tolice permitir que ele crescesse ali mais alguns 
centímetros, sem nenhum futuro”; e, “Eu fora o culpado, com meu gesto leviano de enterrar a castanha”. A partir dos 
trechos, é possível depreender que o cajueiro nasceu de forma natural, espontânea, simples e despretensiosa. Não foi a 
intenção do cronista plantar e cultivar um cajueiro em casa. 
 
Fonte: 

• O próprio texto. 
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Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Alega o recurso uma falta de lógica na questão, mas não apresenta nenhuma argumentação a respeito dessa afirmação. 
Assim, não é possível analisar alguma incorreção no item por falta de informações para tal. 
 
 
 
Cargo: Pedagogo 
  

BRANCA VERDE 

4 1 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Há uma mistura de tipologias textuais em que o texto predominantemente dissertativo apresenta 
passagens descritivas apontando aspectos da sensibilidade do enunciador.” foi apresentada como correta. São 
apresentadas a seguir as justificativas para sua correção: De acordo com o enunciado da questão: “Considerando a 
estrutura, o conteúdo e a forma com que o texto é apresentado, está correta a afirmação:” A Tipologia Textual se 
relaciona com a estrutura, o conteúdo e a forma como um texto se apresenta, e os quatro principais tipos são os 
seguintes: Narração; Dissertação; Descrição; e Injunção. A terceira tipologia textual é a descrição. Nesses tipos de textos, 
o autor se coloca na posição de mero observador e explica como é determinada coisa. Há a exposição de uma opinião ou 
sentimentos. Normalmente, a partir da descrição, é possível que o leitor crie, em sua mente, uma imagem do que está 
sendo descrito. É muito comum vermos forte presença dos cinco sentidos durante o texto, com marcante descrição de 
tato, audição, visão, olfato e paladar.  
Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. A alternativa “B) Os primeiro e segundo 
parágrafos apresentam uma tipologia descritiva que apresentam, concomitantemente, a tese desenvolvida e defendida 
no texto.” não pode ser indicada como correta. Trecho do texto (1º e 2º§): 
“Borboletas coloriam os jardins da minha infância. [...] As abelhas, principalmente as pequenininhas, me assustavam ao 
se embaraçarem no anelado dos meus cabelos. E o céu, quantas estrelas a dividirem o imenso espaço! 
O passar dos anos me afastaram de muitas coisas que deixaram saudade, e quando sobra tempo para caminhar pela 
cidade, não deparo com esses antigos “sabores”. Vez ou outra, fico a imaginar por onde andarão as borboletas, os 
pirilampos a produzirem bioluminescência e, até mesmo, as abelhas. Quanto ao céu, quando o contemplo, muitas 
estrelas parecem ter desaparecido. Não vejo mais as cadentes e sorrio cada vez que reencontro as Três Marias e o 
Cruzeiro do Sul, nos momentos em que a maioria dorme e que o silêncio é o que mais ouço ao meu redor.” Tendo em 
vista que a principal função social de um texto argumentativo é a defesa de nosso ponto de vista, podemos afirmar que 
a essência desse tipo de texto é a nossa opinião, também conhecida como tese. Tese, como já observamos 
anteriormente, é o que, comumente, chamamos de opinião, ponto de vista, posicionamento crítico. É ela a parte 
fundamental para a existência de um texto argumentativo. Tese, do grego thesis, significa proposição intelectual. Por 
proposição, entendemos aquilo que se busca alcançar, objetivo, intuito, finalidade. Logo, é fácil afirmar agora que, se 
um texto argumentativo não tiver uma tese, esse texto não terá sua função cumprida, uma vez que o autor não 
apresentará sua intenção, posicionamento em relação ao que foi apresentado para discussão. É como em um debate. Se 
você não tem uma opinião sobre determinado assunto, você não participa, ativamente, dele. Portanto, se você não 
elaborou uma tese, você não produzirá, de forma satisfatória, um texto argumentativo. Conforme explicitado, conclui-se 
que tal alternativa não pode ser considerada correta.  
 
Fontes: 

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

• Para entender o texto: Platão e Fiorin. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Não concluído e o situa num intervalo de tempo simultâneo ao momento da enunciação.” foi indicada 
como correta, de acordo com o enunciado da questão “Acerca do emprego e sentido que a forma verbal destacada 
imprime às relações estabelecidas em “Vez ou outra, fico a imaginar por onde andarão as borboletas, os pirilampos a 
produzirem bioluminescência e, até mesmo, as abelhas.” (2o§), pode-se afirmar que representa o fato como:” O futuro 
do presente “andarão” pode: Representar o fato como não concluído e o situar num intervalo de tempo posterior ao 
presente (modalidade asseverativa ou categórica) ou representar o fato como não concluído e o situar num intervalo de 
tempo simultâneo ao momento da enunciação (modalidade hipotética ou dubitativa) o que se refere ao trecho em 
análise. Como exemplo de fato simultâneo ao momento da enunciação temos “Quem estará acordado a esta hora?” 
(simultâneo, dubitativo). Portanto, a forma verbal utilizada no futuro do presente diz respeito a um fato simultâneo ( 
estará acordado agora) assim como ocorre em “por onde andarão as borboletas”, ou seja, “por onde andarão (agora) as 
borboletas. A alternativa “B) Não concluído e o situa num intervalo de tempo posterior ao presente.” não pode ser 
indicada como correta, de acordo com o exposto anteriormente.  
 
Fontes: 

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

• Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado apresenta as seguintes informações: 
7. 19 funcionários trabalham no primeiro andar. 
8. 13 funcionários trabalham no segundo andar. 
9. 4 funcionários trabalham nos dois andares. 
 
Para restringir o número de funcionários que trabalham exclusivamente em um andar específico, deveria ser usado 
termos como “apenas” ou “somente”. Por exemplo: “19 funcionários trabalham somente no primeiro andar”. 
 
Com as três informações citadas anteriormente, pode-se montar o seguinte diagrama: 

 
Assim, há 15+4+9 = 28 funcionários nessa empresa.  
DECISÃO: Manter o Gabarito. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão possui duas soluções: 

• Note que a primeira palavra termina pela vogal “a”, a segunda termina pela vogal “e” e a terceira termina pela 
vogal “i”, então espera-se que a quarta palavra termine com a vogal “o”. 

• As primeiras silabas das palavras terminam com A-E-A. Logo, espera-se que a quarta palavra tenha a letra E no 
fim da primeira sílaba. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada por não haver uma única resposta correta. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para o correto desenvolvimento dessa questão, deve-se atentar que a maioria dos conjuntos listados no enunciado são 
complementares. Considerando que n(A) corresponda ao número de elementos do conjunto A e ¬A representa o 
conjunto complementar de A, obtém-se do enunciado que: 
33. n(¬X) = 300 
34. n(¬Y) = 200 
35. n(¬(X U Y)) = 100. Sabe-se que, pela lei de Morgan, n(¬(X U Y)) = n(¬X∩¬Y). 
36. n(X ∩ Y) = 50 
 
Com essas informações, pode-se montar o seguinte diagrama: 
 

 
  
Assim, foram consultadas 100+200+50+100 = 450 pessoas.  
DECISÃO: Manter o Gabarito. 
 
Fonte:  

• MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é clara no sentido de perguntar a que se refere ao quadro que a seta está apontando. A parte em destaque da 
figura representa a “Referência da célula ativa”. Desta forma a banca não encontra elementos para inviabilizar a 
questão. 
 
Fonte: 

• LibreOffice - Guia de Introdução LibreOffice 5.2 – Publicado em Janeiro de 2018. Baseado no LibreOffice 5.2 – 
Disponível em: https://documentation.libreoffice.org/pt-br/portugues/ - Acesso em 21 de Junho de 2022. – Pág. 
129. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Cada computador com Windows 10 possui um conjunto de planos de energia que definem três configurações: Quando 
desligar o vídeo; Quando suspender o computador; O nível de brilho do vídeo. 
A banca não encontra elementos que possa tornar a questão impraticável, e desta forma, resolve mantê-la como está. 
 
Fonte: 

• LAMBERT, J.; LAMBERT, S. – Windows 10 passo a passo – Porto Alegre: Bookman, 2016. – Pág.: 417. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sobre o LibreOffice Writer, a Barra de Status do Writer oferece informações sobre o documento e atalhos convenientes 
para rapidamente alterar alguns recursos do documento. 
A questão envolve a Barra de Status do Writer, e a resposta é a única a ser marcada é que está no gabarito, ou seja, 
Status. 
Desta forma, a banca não encontra elementos para anular a questão. 
 
Fonte: 

• LibreOffice - Guia de Introdução LibreOffice 5.2 – Publicado em Janeiro de 2018. Baseado no LibreOffice 5.2 – 
Disponível em: https://documentation.libreoffice.org/pt-br/portugues/ - Acesso em 21 de Junho de 2022. – Pág. 
96. 

 
 

BRANCA VERDE 

25 22 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso apresentado não questiona nenhum elemento técnico da questão, apenas um comentário sobre o conteúdo. 
Ademais, a Barra de status, assim como suas informações, não pode ser ocultada – esta assertiva está incorreta. 
Você pode ocultar a Barra de status e suas informações, indo em Exibir na barra de menu principal e desmarcando Barra 
de status. 
A banca não encontra elementos para inviabilizar a questão, desta forma, a questão está mantida. 
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Fonte: 

• LibreOffice - Guia de Introdução LibreOffice 5.2 – Publicado em Janeiro de 2018. Baseado no LibreOffice 5.2 – 
Disponível em: https://documentation.libreoffice.org/pt-br/portugues/ - Acesso em 21 de Junho de 2022. – Págs. 
174, 175 e 178. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (2017), estão corretos apenas itens I e II. Gabarito B. 
Argumento recursal que dispõe acerca do Item I incorreto, não procede, tendo em vista que a premissa do item I, indica 
que a BNCC, está “embasada por dois marcos legais que constam na Constituição Federal de 1988, Artigo 205, que 
reconhece a educação como direito fundamental compartilhado entre Estado, família e sociedade, e o Artigo 210, que 
reconhece a necessidade de que sejam fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental”; entretanto, não citou 
que são APENAS, os dois marcos legais.  
Argumento que indica item II incorreto, também não procede, pois a BNCC “Indica que as decisões pedagógicas devem 
estar orientadas para o desenvolvimento de competências, através de indicação clara do que os alunos devem “saber” 
(conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem “saber fazer” (conhecimentos, habilidades, 
atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do 
trabalho)”. A “omissão” de palavras, que dispõe argumento recursal, conforme “texto na integra do documento da 
BNCC”, não traz incompletude ao item, nem mesmo possibilita o erro do candidato, tendo em vista que, os parênteses 
são sinais de pontuação usados para dar explicações, fazer observações acessórias, comentários ou reflexões, e por isso 
foram utilizados no item em questão.  
 
Fonte: 

• http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumento recursal que dispõe acerca da alternativa A estar correta, conforme solicitado no comando da supracitada 
questão é improcedente, pois a Educação inclusiva é diferente de educação especial, porém ambas ainda são 
confundidas facilmente. A última é uma modalidade de educação, conforme dispõe a Lei de Diretrizes e Bases, sendo 
voltada exclusivamente para o público com algum tipo de deficiência ou altas habilidades. Já a outra, promove a 
integração social, ou seja, qualquer criança ou adolescente pode aprender em conjunto dentro do ensino regular 
ofertado em escolas públicas e privada. Diferentemente do ensino inclusivo, a educação especial se mostra em uma 
grande variedade de formas que incluem escolas especiais, unidades pequenas e a integração das crianças com apoio 
especializado. A diferença está no termo inclusiva; na educação especial, o ensino é totalmente voltado para alunos com 
deficiência. Já na educação inclusiva, todos os alunos, com e sem deficiência, têm a oportunidade de conviverem e 
aprenderem juntos. A ideia da inclusão é mais do que somente garantir o acesso à entrada de alunos nas instituições de 
ensino. O objetivo é eliminar obstáculos que limitam a aprendizagem e participação no processo educativo. No caso das 
instituições especializadas, os professores possuem formação complementar e, em geral, há equipamentos para atender 
algumas demandas dos alunos.  
Os argumentos recursais que dispõe acerca da alternativa B é improcedente, destaca-se que a  mudança conceitual da 
deficiência foi estabelecida pela Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, proclamada pela ONU em 2006, que 
em seu artigo 1º dispõe: “Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, os quais, em interações com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade com as demais pessoas”. Nesta toada, a Lei Federal n° 13.146/2015, que regulamenta 
internamente as disposições da Convenção da ONU, prevê em seu artigo 2º: 
 “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 
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na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.” Ressalta-se, por conseguinte, incluem-se todos os 
transtornos globais do desenvolvimento.   
A banca mantém gabarito A. 
 
Fontes: 

• https://novaescola.org.br/conteudo/1692/inclusao-o-espaco-dos-auxiliares 

• MAIA, Maurício. Novo conceito de pessoa com deficiência e proibição do retrocesso. 
SILVA, Maria Isabel da. Por que a terminologia “pessoas com deficiência”? Universidade Federal Fluminense. 
Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Sensibiliza – UFF, 2009. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumento recursal improcedente, pois a pedagogia liberal é representada pelas Tendências Pedagógicas:  Tradicional, 
Renovada, Renovada Não-Diretiva e Tecnicista e sustentam a ideia de que a escola tem por função preparar os 
indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais, por isso os indivíduos precisam 
aprender a se adaptar aos valores e às normas vigentes na sociedade de classes através do desenvolvimento da cultura 
individual. A ênfase no aspecto cultural esconde a realidade das diferenças de classes, pois, embora difunda a ideia de 
igualdade de oportunidades, não leva em conta a desigualdade de condições. 
A pedagogia progressista tem-se manifestado em três tendências: a libertadora, mais conhecida como pedagogia de 
Paulo Freire; a libertária, que reúne os defensores da autogestão pedagógica; a crítico-social dos conteúdos que, 
diferentemente das anteriores, acentua a primazia dos conteúdos no seu confronto com as realidades sociais.  Versões 
libertadora e libertária têm em comum o antiautoritariíssimo, a valorização da experiência vívida como base da relação 
educativa e a ideia de autogestão pedagógica.  
Portanto, a sequência correta, de acordo com os comandos dados, é 1, 1, 2, 1. A banca mantém gabarito publicado B. 
 
Fonte: 

• LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da Escola Pública. São Paulo: Loyola, 2004 
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Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumento recursal dispõe acerca de tema não abordado na supracitada questão, que trata do “papel da didática na 
formação do professor”, conforme edital do certame.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No Marco Referencial se define a finalidade do trabalho, o que se deseja,; Vasconcellos (2004, p.23) cita que é o 
momento de alçar voos não se importando se são viáveis ou não, este é o momento de assumir as opções, os valores e o 
posicionamento político e pedagógico, ou seja, “ocorre a análise da realidade, ou analisa da situação atual da escola e a 
direção a ser seguida, baseada na expressão da ideia sobre a educação e sua função social,” que exige uma reflexão da 
concepção e finalidade da educação com a sociedade.  
Com relação ao Diagnóstico, ou seja, a projeção de finalidades, trata-se do momento de pesquisar e analisar as 
necessidades a partir da reflexão da realidade nos seus aspectos positivos e negativos é aqui que se conhece e julga a 
realidade frente às necessidades para determinar a distância que se está do real com o que se deseja (Marco 
Referencial). Portanto, este passo “permite uma visão da organização atual da escola e do seu trabalho pedagógico, 
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para que assim, se defina um plano de ação e as estratégias para alcançar a intencionalidade proposta no marco 
referencial”. 
Na Programação ou Plano de Ação, se vê o que é necessário para diminuir a distância entre o real e o ideal que foi 
analisada no Diagnostico, este é o momento da ação concreta, de programar a linha de atividades a realizar.   É a 
definição das propostas. Como o próprio nome já diz, este é o passo no qual se pensa nas ações concretas de curto, 
médio e longo prazo. 
A Banca mantém gabarito publicado, C. 
 
Fontes: 

• VASCONCELLOS, C. S. Planejamento: Plano de Ensino-Aprendizagem e Projeto Educativo. São Paulo: Libertat, 
1995. 

• ________________, C. S. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-pedagógico – 
elementos metodológicos para a elaboração e realização. 10.ed. São Paulo: Libertad, 2002 (cadernos 
Pedagógicos do Libertad,  

• ________________, C. S. Coordenação do Trabalho Pedagógico: do projeto político-pedagógico ao cotidiano da 
sala de aula. 5ª ed. São Paulo: Libertad, 2004. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Alarcão (2004, p. 35), refere-se a este profissional como líder, definindo como objeto de seu trabalho “o 
desenvolvimento qualitativo da organização escolar e dos que nela realizam seu trabalho de estudar, ensinar ou apoiar a 
função educativa por meio de aprendizagens individuais e coletivas”. Neste sentido, e apontando para a evolução na 
atuação do Supervisor Escolar, Rangel situa este profissional no sentido pedagógico, caracterizando seu trabalho como 
de “assistência ao professor, em forma de planejamento, acompanhamento, coordenação, controle, avaliação e 
atualização do desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem” (1988, p. 13-14). Esta nova dimensão coloca-o como 
‘professor’ de seus professores, alguém que provoca, desafia, incita, questiona, faz pensar, 
Dessa forma, o argumento recursal é improcedente, ao citar que o supervisor, NÃO deve trabalhar buscando criar 
demandas (alternativa A), pois caso não criasse as demandas para propiciar ao professor a assistência adequada para 
atualização do desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, trabalharia a partir do seu próprio desejo, o que o 
tornaria um profissional numa perspectiva tradicional e obsoleta da realidade.   
Portanto, a banca mantém gabarito publicado D. 
 
Fontes: 

• ALARCÃO, Isabel. Do olhar supervisivo ao olhar sobre supervisão. In: Supervisão pedagógica: princípios e 
práticas. 4. ed. Campinas: 2004, p. 11-55.  

• RANGEL, Mary. O estudo como prática de supervisão. In: Supervisão pedagógica: princípios e práticas. 4. ed. 
Campinas: 2004, p. 57-58. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda os estilos de liderança, e segundo Chiavenato (2015), a abordagem dos estilos de liderança se refere 
àquilo que o líder faz, seu estilo de comportamento para liderar. O autor descreve três estilos: autocrático, liberal e 
democrático.  No comando dado, solicita a análise de afirmativas que contém as características sobre os três tipos de 
liderança, e que indique a qual pertence. Sendo, que na liderança democrática, o líder orienta o grupo e incentiva a 
participação de todos. A ênfase está no líder e também no grupo. Na liderança autocrática, o líder impõe suas ideias e 
suas decisões sobre o grupo, sem nenhuma participação deste. A ênfase está nele. Liderança autocrática é aquela em 
que o “chefe” é o centro de decisões e é bastante centralizador. E, na liderança liberal, o líder delega totalmente as 
decisões ao grupo sem controle algum e deixa-o completamente à vontade. É mínima a participação do líder e o grupo é 
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enfatizado. Diante de uma liderança liberal, as pessoas tendem as atividades mais intensas no início dos trabalhos pela 
liberdade observada, porém, com o passar do tempo, sem a necessidade de prestar contas, o grupo tende a oferecer 
baixa produtividade. Portanto, a única alternativa sequencialmente correta é I. democrática II. Autocrática III. Liberal.   
Ressalta-se que, a grafia do numeral romano I em duplicidade na alternativa D, não induz o erro do candidato, pois 
apenas há apenas uma sequência correta nas alternativas dadas, ou seja, gabarito publicado A.    
 
Fontes: 

• ALONSO, Myrtes. A Supervisão e o desenvolvimento profissional do professor. In: FERREIRA, Naura Carapeto 
(org). Supervisão Educacional para uma escola de qualidade. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2003. p. 167-182. 

• CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a Teoria Geral da Administração. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1993. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para Vygotsky, o desenvolvimento humano compreende um processo dialético, caracterizado pela periodicidade, 
irregularidade no desenvolvimento das diferentes funções, metamorfose ou transformação qualitativa de uma forma 
em outra, entrelaçando fatores internos e externos e processos adaptativos. Portanto, a maturação biológica e o 
desenvolvimento das funções psicológicas superiores dependem do meio social, que é essencialmente semiótico. 
Aprendizado e desenvolvimento interagem entrelaçados nessa dialética de forma que um acelere ou complete o outro. 
Portanto, item I, está em conformidade com o comando dado na supracitada questão, assim como o III.  
A banca mantém gabarito publicado A. 
 
Fontes: 

• VYGOTSKY, LEV S.  A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos 
superiores. 3ª.ed. São Paulo: Martins Fontes,  

• FARIA, ANÁLIA RODRIGUES DE. Desenvolvimento da criança e do adolescente segundo Piaget.  4ª. ed.  São 
Paulo: Ática,  

• LA TAILLE, YVES DE; OLIVEIRA, MARTA KOHL DE.  Piaget, Vygotsky, Wallon:  teorias psicogenéticas em 
discussão.  São Paulo: Summus. 

 
 

BRANCA VERDE 

48 38 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: (...) inciso III - elaborar e executar 
políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e 
coordenando as suas ações e as dos seus Municípios;  
(...) Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos Estados e aos Municípios.  
Portanto, é verdadeira a afirmativa: “Os estados e Distrito Federal têm como atribuição específica o ensino médio. 
Também compete a cada um deles elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com os planos 
nacionais, integrando as suas ações e as dos municípios.”, Destaca-se que, a supressão do pronome seu, conforme o que 
dispõe na integra, no inciso III da LDB, não torna a afirmativa falsa.  
Ainda, acerca do que dispõe no argumento recursal que dispõe que ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências 
referentes, também como aos Municípios não procede, pois a afirmativa não torna-se falsa, uma vez que não se excluiu 
sua competência, por esta não estar citada na alternativa em questão.  
Portanto, a única sequência correta é V, V, V, V, F. A banca mantém gabarito publicado B. 
 
Fonte: 

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo professor Vasconcellos, deve se considerar o aluno real e não, aluno ideal com foco na aprendizagem de todos. 
E ainda, monitorar o desempenho constantemente, com abertura para redirecionamentos é uma importante ação a ser 
considerada para a elaboração do planejamento que tem como elementos básicos a finalidade, a realidade e o plano de 
ação. 
 
Fonte: 

• VASCONCELLOS, C. Santos -  Planejamento: Projeto de Ensino-Aprendizagem e Projeto Político-Pedagógico, Ed. 
Libertad. 

 
 
 
Cargo: Professor de Artes 
  

BRANCA 

16 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Devido a escolha das palavras no item houve multiplicidade das interpretações possíveis, podendo haver diferentes 
padrões lógicos encontrados pelos candidatos. Com isso, a questão deve ser anulada. 
 
 

BRANCA 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Base Nacional Comum Curricular é um documento que determina as competências (gerais e específicas), as 
habilidades e as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver durante cada etapa da educação 
básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. A BNCC também determina que essas competências, 
habilidades e conteúdos devem ser os mesmos, independentemente de onde as crianças, os adolescentes e os jovens 
moram ou estudam, portanto, a alternativa é correta. A única alternativa em desacordo com a BNCC, é a B, pois a base 
não deve ser vista como um currículo, mas como um conjunto de orientações que irá nortear as equipes pedagógicas na 
elaboração dos currículos locais. Esse documento deve ser seguido tanto por escolas públicas quanto particulares. O 
currículo é mais abrangente se comparado à BNCC. Ela apresenta apenas o que ensinar a cada ano da escolaridade, já o 
currículo deve apresentar, além dos princípios das redes ou escolas, como ensinar, ou seja, as estratégias metodológicas 
adequadas para o desenvolvimento daquilo que está sendo proposto na Base e deve ser construído de maneira conjunta 
por toda a rede de ensino e alinhada à discussão do Projeto Político-Pedagógico das escolas. 
Ressalta-se ainda, que a Base está intimamente ligada à construção dos Currículos Estaduais e Municipais, bem como ao 
Projeto Político Pedagógico e ao currículo das escolas. São as equipes pedagógicas que devem trabalhar na 
reestruturação dos seus currículos, tomando como norte os preceitos estabelecidos na BNCC.  Portanto, na alternativa 
C, ao afirmar que “estabelece que as competências, as habilidades e os conteúdos devem ser os mesmos, 
independentemente de onde as crianças, os adolescentes e os jovens moram ou estudam.”, indica que a Base tem o 
objetivo de garantir aos estudantes o direito de aprender um conjunto fundamental de conhecimentos e habilidades 
comuns – de norte a sul, nas escolas públicas e privadas, urbanas e rurais de todo o país.  Dessa forma, espera-se reduzir 
as desigualdades educacionais existentes no Brasil, nivelando e, o mais importante, elevando a qualidade do ensino, 
formando estudantes com habilidades e conhecimentos considerados essenciais para o século XXI, incentivando a 
modernização dos recursos e das práticas pedagógicas e promovendo a atualização do corpo docente das instituições de 
ensino. 
 
Fonte: 

• http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 
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Cargo: Professor de Ciências 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Há uma sequência e confirmação de ideias e ideais.” foi indicada como correta, de acordo com o 
trecho: 
“Depois de ser derrubada durante atos antirracistas em Bristol, no Reino Unido, a escultura de Edward Colston, 
traficante de escravos do século 17, foi substituída nesta quarta-feira (15) pela estátua de uma mulher negra com o 
punho erguido no ar. 
O novo monumento homenageia Jen Reid, manifestante fotografada sobre o pedestal onde ficava a estátua de Colston. 
No início de junho, a imagem do escravocrata foi derrubada e jogada em um rio. 
De acordo com o jornal The Guardian, a obra é de autoria do artista britânico Marc Quinn, que planejou a substituição 
secretamente durante as últimas semanas. 
Em uma operação relâmpago antes do amanhecer, uma equipe de dez pessoas chegou ao local em dois caminhões às 
5h. Quinze minutos depois, a nova estátua já estava posicionada e acompanhada de um cartaz em que se lia "black lives 
still matter" (vidas negras ainda importam). 
A frase faz referência ao slogan do movimento contra o racismo que ganhou novo fôlego após o assassinato de George 
Floyd, homem negro morto por um policial branco nos Estados Unidos, no final de maio.” A alternativa “C) Pode ser 
identificada uma predominante indiferença por parte da sociedade.” não pode ser indicada como correta, pois, no 
trecho destacado anteriormente a informação não pode ser constatada, visto que o movimento parte da sociedade. A 
alternativa “D) Demonstram dependência entre si, sendo o primeiro fato apresentado no texto a causa do segundo.” 
não pode ser considerada correta. O primeiro fato “a estátua ser derrubada” não é a causa do segundo, mas o contrário: 
o segundo é a causa do primeiro.  
 
Fontes:  

• O próprio texto. 

• PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Embora tenha sido derrubada.” não pode ser indicada como correta. “Depois de ser derrubada durante 
atos antirracistas em Bristol, no Reino Unido, a escultura de Edward Colston, traficante de escravos do século 17, foi 
substituída nesta quarta-feira (15) pela estátua de uma mulher negra com o punho erguido no ar.” Não há intenção 
concessiva na frase original. As orações subordinadas adverbiais concessivas indicam concessão às ações do verbo da 
oração principal, isto é, admitem uma contradição ou um fato inesperado. A ideia de concessão está diretamente ligada 
ao contraste, à quebra de expectativa. Principal conjunção subordinativa concessiva: embora. Utiliza-se também a 
conjunção: conquanto e as locuções ainda que, ainda quando, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que. 
Observe este exemplo: Só irei se ele for. A oração acima expressa uma condição: o fato de "eu" ir só se realizará caso 
essa condição for satisfeita. Compare agora com: Irei mesmo que ele não vá. A distinção fica nítida; temos agora uma 
concessão: irei de qualquer maneira, independentemente de sua ida. A oração destacada é, portanto, subordinada 
adverbial concessiva. 
 
Fontes: 

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

• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. 

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pelas regras de equivalências lógicas, a disjunção é equivalente a uma condicional com antecedente negado e 
consequente repetido. Simbolicamente, tem-se que: 
P ou Q ↔  ⌐P→ Q, em que ⌐P é a negação de P. 
Assim, aplicando-se ao item em tela: 
“A praia de Pipa fica no Rio Grande do Norte ou São Luís não pertence ao Maranhão.” 
P: A praia de Pipa fica no Rio Grande do Norte. 
⌐P: A praia de Pipa não fica no Rio Grande do Norte. 
Q: São Luís não pertence ao Maranhão. 
Logo, o resultado será: 
Se ⌐P, então Q: Se a praia de Pipa não fica no Rio Grande do Norte, então São Luís não pertence ao Maranhão. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE 

16 12 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Devido a escolha das palavras no item houve multiplicidade das interpretações possíveis, podendo haver diferentes 
padrões lógicos encontrados pelos candidatos. Com isso, a questão deve ser anulada. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A sequência coloca os números em ordem alfabética decrescente, isto é, começando do Z para o A: 
 
UM  
TRÊS 
SETE 
SEIS 
QUATRO 
OITO 
NOVE 
DOIS 
DEZ 
CINCO 
 
Logo o número 11 deveria estar entre o 4 e o 8. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Base Nacional Comum Curricular é um documento que determina as competências (gerais e específicas), as 
habilidades e as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver durante cada etapa da educação 
básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. A BNCC também determina que essas competências, 
habilidades e conteúdos devem ser os mesmos, independentemente de onde as crianças, os adolescentes e os jovens 
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moram ou estudam, portanto, a alternativa é correta. A única alternativa em desacordo com a BNCC, é a B, pois a base 
não deve ser vista como um currículo, mas como um conjunto de orientações que irá nortear as equipes pedagógicas na 
elaboração dos currículos locais. Esse documento deve ser seguido tanto por escolas públicas quanto particulares. O 
currículo é mais abrangente se comparado à BNCC. Ela apresenta apenas o que ensinar a cada ano da escolaridade, já o 
currículo deve apresentar, além dos princípios das redes ou escolas, como ensinar, ou seja, as estratégias metodológicas 
adequadas para o desenvolvimento daquilo que está sendo proposto na Base e deve ser construído de maneira conjunta 
por toda a rede de ensino e alinhada à discussão do Projeto Político-Pedagógico das escolas. 
Ressalta-se ainda, que a Base está intimamente ligada à construção dos Currículos Estaduais e Municipais, bem como ao 
Projeto Político Pedagógico e ao currículo das escolas. São as equipes pedagógicas que devem trabalhar na 
reestruturação dos seus currículos, tomando como norte os preceitos estabelecidos na BNCC.  Portanto, na alternativa 
C, ao afirmar que “estabelece que as competências, as habilidades e os conteúdos devem ser os mesmos, 
independentemente de onde as crianças, os adolescentes e os jovens moram ou estudam.”, indica que a Base tem o 
objetivo de garantir aos estudantes o direito de aprender um conjunto fundamental de conhecimentos e habilidades 
comuns – de norte a sul, nas escolas públicas e privadas, urbanas e rurais de todo o país.  Dessa forma, espera-se reduzir 
as desigualdades educacionais existentes no Brasil, nivelando e, o mais importante, elevando a qualidade do ensino, 
formando estudantes com habilidades e conhecimentos considerados essenciais para o século XXI, incentivando a 
modernização dos recursos e das práticas pedagógicas e promovendo a atualização do corpo docente das instituições de 
ensino. 
 
Fonte: 

• http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi formulada utilizando o conteúdo programático presente no edital:  “Origem, organização e evolução dos 
seres vivos” . A mandíbula, em uma linhagem primitiva de peixe, foi uma novidade evolutiva no período Siluriano. Esses 
animais diversificaram-se neste período e tornaram-se o grupo dominante em outro período (Devoniano) conhecido 
como “idade do Peixe”. 
 
Fonte: 

• Amabis, J. M e Martho, G.R. Biologia Moderna /V.3. 1 ª ed. São Paulo. Ed. Moderna. 2016. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a literatura, as árvores mais comuns no cerrado são ipês (Tabebuia sp.), peroba do campo 
(Aspidosperma tomentosum) e a caviúna (Dalbergia sp.). Portanto, gabarito correto letra A.  
 
Fontes: 

• Amabis, J. M e Martho, G.R. Biologia das populações / 3 ª ed. São Paulo. Ed. Moderna. 2010.  

• Amabis, J. M e Martho, G.R. Biologia Moderna /V.3. 1 ª ed. São Paulo. Ed. Moderna. 2016. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito está correto, a letra A, onde mostra as alternativas INCORRETAS. Na alternativa I, não é o lado direito e sim o 
esquerdo que há uma bomba responsável por transportar sangue oxigenado para os leitos capilares de troca gasosa, e 
ocorre um movimento líquido de O2 para o sangue e de CO2 para fora do sangue. Já na alternativa II é o sangue 
oxigenado, e não o venoso, que sai dos tecidos de troca gasosa, entra em outra bomba do lado esquerdo (não direito do 
coração), e a contração do coração impulsiona esse sangue para os leitos capilares nos órgãos e tecidos de todo o corpo, 
onde recebem o sangue oxigenado. 
 
Fonte: 

• CAMPBELL, Neil. et al. Biologia. 10. ed., Porto Alegre: Artmed, 2015. 
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa D. 
O gabarito correto da questão é letra D e não B como consta no gabarito oficial. São as células de Leydig e não de Sertoli, 
que além de produzir testosterona, também secretam quantidades menores de outros vários hormônios e reguladores 
locais, incluindo ocitocina, renina, angiotensina, fator de liberação de corticotrofina, fatores de crescimento e 
prostaglandinas. 
 
Fonte: 

• CAMPBELL, Neil. et al. Biologia. 10. ed., Porto Alegre: Artmed, 2015 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) De acordo com a intenção da enunciação, a omissão do agente da ação verbal é um recurso utilizado 
neste parágrafo.” foi indicada como correta, de acordo com o enunciado da questão “Considerando a estrutura 
linguística utilizada no primeiro parágrafo do texto, é possível afirmar que:” Destaca-se a seguir o primeiro parágrafo em 
análise: “Depois de ser derrubada durante atos antirracistas em Bristol, no Reino Unido, a escultura de Edward Colston, 
traficante de escravos do século 17, foi substituída nesta quarta-feira (15) pela estátua de uma mulher negra com o 
punho erguido no ar.” A alternativa  “C) As locuções verbais “ser derrubada” e “foi substituída” apresentam como opção 
possível de reescrita “que seja derrubada” e “sendo substituída” mantendo a correção gramatical e semântica.” não 
pode ser considerada correta, pois, haveria alteração de sentido de acordo com o tempo verbal sugerido. A alternativa 
“B) O segmento “estátua de uma mulher negra com o punho erguido no ar” indica, notadamente, o único e exclusivo 
agente de cada ação verbal descrita no parágrafo.” não pode ser considerada correta. Em “Depois de ser derrubada 
durante atos antirracistas em Bristol, no Reino Unido, a escultura de Edward Colston, traficante de escravos do século 
17, foi substituída nesta quarta-feira (15) pela estátua de uma mulher negra com o punho erguido no ar.” pode-se 
observar que a ação indicada em “ser derrubada” não possui como agente “estátua de uma mulher negra”, portanto, a 
alternativa B não está correta.  
 
Fontes: 

• O próprio texto. 

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

• PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Há uma sequência e confirmação de ideias e ideais.” foi indicada como correta, de acordo com o 
trecho: 
“Depois de ser derrubada durante atos antirracistas em Bristol, no Reino Unido, a escultura de Edward Colston, 
traficante de escravos do século 17, foi substituída nesta quarta-feira (15) pela estátua de uma mulher negra com o 
punho erguido no ar. 
O novo monumento homenageia Jen Reid, manifestante fotografada sobre o pedestal onde ficava a estátua de Colston. 
No início de junho, a imagem do escravocrata foi derrubada e jogada em um rio. 
De acordo com o jornal The Guardian, a obra é de autoria do artista britânico Marc Quinn, que planejou a substituição 
secretamente durante as últimas semanas. 
Em uma operação relâmpago antes do amanhecer, uma equipe de dez pessoas chegou ao local em dois caminhões às 
5h. Quinze minutos depois, a nova estátua já estava posicionada e acompanhada de um cartaz em que se lia "black lives 
still matter" (vidas negras ainda importam). 
A frase faz referência ao slogan do movimento contra o racismo que ganhou novo fôlego após o assassinato de George 
Floyd, homem negro morto por um policial branco nos Estados Unidos, no final de maio.” A alternativa “C) Pode ser 
identificada uma predominante indiferença por parte da sociedade.” não pode ser indicada como correta, pois, no 
trecho destacado anteriormente a informação não pode ser constatada, visto que o movimento parte da sociedade. A 
alternativa “D) Demonstram dependência entre si, sendo o primeiro fato apresentado no texto a causa do segundo.” 
não pode ser considerada correta. O primeiro fato “a estátua ser derrubada” não é a causa do segundo, mas o contrário: 
o segundo é a causa do primeiro.  
 
Fontes:  

• O próprio texto. 

• PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Um complemento verbal direto e outro indireto.” foi considerada correta. O trecho destacado 
apresenta: “Dados históricos o relacionam às mortes de cerca de 19 mil negros escravizados no século 17. Ainda assim, 
Colston dá nome a pelo menos 20 estradas em Bristol, além de escolas, prédios e hospitais.” Os pronomes oblíquos o, a, 
os, as (e as variantes lo, la, los, las, no, na, nos, nas) são sempre objeto direto. Os pronomes lhe, lhes são sempre objeto 
indireto. Os pronomes oblíquos me, te, se, nos, vos podem ser objeto direto ou indireto. Portanto, temos como objeto 
direto: “o” e como objeto indireto “às mortes”. A alternativa “C) Apenas um complemento verbal indireto.” não pode 
ser indicada como correta de acordo com o exposto anteriormente. A alternativa “A) Dois complementos verbais 
indiretos.” não pode ser indicada como correta, de acordo com o exposto anteriormente.  
 
Fonte: 

• AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.   
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Devido a escolha das palavras no item houve multiplicidade das interpretações possíveis, podendo haver diferentes 
padrões lógicos encontrados pelos candidatos. Com isso, a questão deve ser anulada. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A sequência coloca os números em ordem alfabética decrescente, isto é, começando do Z para o A: 
 
UM  
TRÊS 
SETE 
SEIS 
QUATRO 
OITO 
NOVE 
DOIS 
DEZ 
CINCO 
 
Logo o número 11 deveria estar entre o 4 e o 8. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Base Nacional Comum Curricular é um documento que determina as competências (gerais e específicas), as 
habilidades e as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver durante cada etapa da educação 
básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. A BNCC também determina que essas competências, 
habilidades e conteúdos devem ser os mesmos, independentemente de onde as crianças, os adolescentes e os jovens 
moram ou estudam, portanto, a alternativa é correta. A única alternativa em desacordo com a BNCC, é a B, pois a base 
não deve ser vista como um currículo, mas como um conjunto de orientações que irá nortear as equipes pedagógicas na 
elaboração dos currículos locais. Esse documento deve ser seguido tanto por escolas públicas quanto particulares. O 
currículo é mais abrangente se comparado à BNCC. Ela apresenta apenas o que ensinar a cada ano da escolaridade, já o 
currículo deve apresentar, além dos princípios das redes ou escolas, como ensinar, ou seja, as estratégias metodológicas 
adequadas para o desenvolvimento daquilo que está sendo proposto na Base e deve ser construído de maneira conjunta 
por toda a rede de ensino e alinhada à discussão do Projeto Político-Pedagógico das escolas. 
Ressalta-se ainda, que a Base está intimamente ligada à construção dos Currículos Estaduais e Municipais, bem como ao 
Projeto Político Pedagógico e ao currículo das escolas. São as equipes pedagógicas que devem trabalhar na 
reestruturação dos seus currículos, tomando como norte os preceitos estabelecidos na BNCC.  Portanto, na alternativa 
C, ao afirmar que “estabelece que as competências, as habilidades e os conteúdos devem ser os mesmos, 
independentemente de onde as crianças, os adolescentes e os jovens moram ou estudam.”, indica que a Base tem o 
objetivo de garantir aos estudantes o direito de aprender um conjunto fundamental de conhecimentos e habilidades 
comuns – de norte a sul, nas escolas públicas e privadas, urbanas e rurais de todo o país.  Dessa forma, espera-se reduzir 
as desigualdades educacionais existentes no Brasil, nivelando e, o mais importante, elevando a qualidade do ensino, 
formando estudantes com habilidades e conhecimentos considerados essenciais para o século XXI, incentivando a 
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modernização dos recursos e das práticas pedagógicas e promovendo a atualização do corpo docente das instituições de 
ensino. 
 
Fonte: 

• http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As informações que contextualizam o enunciado da supracitada questão,  referem-se ao planejamento da aula, e 
segundo Libâneo (1997), a aula é a forma pela qual é organizado o processo de ensino e aprendizagem, onde o professor 
transmite aos seus alunos conhecimentos adquiridos no seu processo de formação, experiências de vida, conteúdo 
específicos para a superação de dificuldades e meios para a construção de seu próprio conhecimento, nesse sentido 
sendo protagonista de sua formação humana e escolar. O comando dado, além de reafirmar o exposto no enunciado, 
solicita que assinale a alternativa que NÃO é um componente didático para organização da aula.  
Portanto, considera-se que dentro da organização da aula destaca-se os componentes didáticos, que são também 
abordados em alguns trabalhos como elementos estruturantes do ensino didático. São eles: os objetivos (gerais e 
específicos), os conteúdos, os métodos, os meios e as avaliações.  Gabarito publicado correto: D. 
 
Fontes: 

• LIBÂNEO, José Carlos. A Didática e as exigências do processo de escolarização: formação cultural e científica e 
demandas das práticas socioculturais.  

• LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 

• LIBÂNEO. José Carlos. O essencial da didática e o trabalho de professor em busca de novos caminhos, 1997 
 
 

BRANCA VERDE 

39 48 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Como apresentado no livro intitulado “Educação física escolar: fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista”, 
de autoria de Tani, Manoel, Kokubun e Proença, a abordagem desenvolvimentista tem como base os conhecimentos 
acadêmico-científicos produzidos por uma área de investigação denominada de Comportamento Motor - mais 
especificamente Aprendizagem Motora, Desenvolvimento Motor e Controle Motor.  Geralmente as tarefas motoras são 
planejadas com ênfase nas habilidades motoras básicas e especificas. A abordagem construtivista interacionista, é 
proposta na Educação Física, principalmente na fase infantil por João Batista Freire, que no livro Educação de Corpo 
Inteiro: teoria e prática da Educação Física, evidencia também o desenvolvimento da criança com embasamento nos 
estudos de Piaget. Para tanto, o conteúdo jogos e brincadeiras é o privilegiado por essa abordagem. Dessa forma, a 
opção que responde corretamente à essa questão é CONSTRUTIVISTA que, de acordo com o gabarito corresponde a 
letra B.  
 
Fonte: 

• MELO, A. C. R.; MARTINEZ, A. M. As principais tendências pedagógicas da educação física e sua relação com a 
inclusão. Conexões: revista da Faculdade de Educação Física da UNICAMP, Campinas, v. 10, n. 2, p. 180-195 
maio/ago. 2012.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Baseado nos estudos relacionados ao campo do desenvolvimento humano com interlocuções no campo da 
psicomotricidade (Le Bouch; Fonseca e outros) mostram que as atividades que contemplem exercícios de esquema 
corporal, trabalho com diferentes ritmos, relaxamento, brincadeira e jogos de construção, configuram-se sugestões para 
amenizar e/ou evitar o problema de aprendizagem identificado como dificuldades na leitura, relacionadas à 
identificação, compreensão, interpretação dos símbolos gráficos.   
 
Fonte: 

• FONSECA, Vitor da. Psicomotricidade. São Paulo: Martins Fontes, 1988. LE BOUCH, Jean. A educação pelo 
movimento: a psicocinética na idade escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1983. PACHER, L. A. G. Lateralidade e 
educação física. Instituto Catarinense de Pós-Graduação – www.icpg.com.br 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A denominação empregada na questão é aquela adotada nas regras oficiais do Handball 2006-2009 e que, continua a sê-
lo. O enunciado só permite uma opção denominada RITMO TRIFÁFICO para a ação “realiza três passos à frente e em 
direção a meta adversária com a posse da bola”.  
 
Fonte: 

• Handebol – Regras Oficiais 2006-2009. São Paulo: Phorte Editora, 2006.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a literatura especializada, todas as opções que compreendem a presente questão encontram CORRETAS 
e de acordo como gabarito a opção B é a única resposta que corresponde à questão. São a opções corretas:  O termo 
inclusão é extremamente recente, data do ano de1994 quando a UNESCO, por ocasião da Declaração de Salamanca, 
registrou sua denominação no âmbito da educação regular. No que concerne à área da Educação Física, a Educação 
Física Adaptada surgiu oficialmente nos cursos de graduação, por meio da Resolução número 03/87, do Conselho 
Federal de Educação, que prevê a atuação do professor de Educação Física com o portador de deficiência e outras 
necessidades especiais. O termo paraolímpico começou a ser usado em 1964, durante os Jogos de Tóquio, com fusão 
das palavras paraplegia e olímpico. Enquanto a ação pedagógica estiver centrada no ensino do movimento e o 
desenvolvimento de sua técnica respaldada por conceitos de melhor-pior, certo-errado e ganhar-perder, sempre haverá 
margem para a exclusão.  
 
Fonte: 

• COSTA, A. M.; SOUSA, S. B. Educação física e esporte adaptado: história, avanços e retrocessos em relação aos 
princípios da integração/inclusão e perspectivas para o século XXI. Rev. Bras. Cienc. Esporte, Campinas, v. 25, n. 
3, p. 27-42, maio 2004.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tendo como autor Mauro Betti, a abordagem sistêmica é apresentada no livro Educação Física e Sociedade publicado 
em 1991. Nele, o autor volta-se para discursos pedagógicos críticos sobre a Educação Física brasileira que, a partir de 
meados dos anos 80 conseguem substanciais avanços no plano sócio-filosófico, mas que ainda não logrou a mesma 
efetividade em transladar este discurso crítico para a prática pedagógica. Como traço preponderante e caracterizador, a 
abordagem sistêmica propõe como eixo principal integrar o aluno nas práticas corporais, ressaltando o princípio da não 
exclusão e da diversidade de conteúdo, segundo o qual nenhuma atividade poderá excluir qualquer aluno das aulas da 
Educação Física como uma tentativa de reverter à seleção entre aptos e inaptos para as práticas corporais. O princípio 
da diversidade, apontado na nesta abordagem, propõe que a Educação Física na escola ofereça atividades diferenciadas 
e não trabalhe apenas com um tipo de conteúdo, objetivando proporcionar vivências nas atividades esportivas, 
atividades rítmicas e expressivas vinculadas à dança e atividades da ginástica.  
 
Fontes: 

• BETTI, M. Educação Física e sociedade. São Paulo: Movimento, 1991. DARIDO, S. C. (1998). Apresentação e 
análise das principais abordagens da Educação Física Escolar. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, 1998.  

• MELO, A. C. R.; MARTINEZ, A. M. As principais tendências pedagógicas da educação física e sua relação com a 
inclusão. Conexões: revista da Faculdade de Educação Física da UNICAMP, Campinas, v. 10, n. 2, p. 180-195 
maio/ago. 2012.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A partir da fundamentação na literatura especializada, na presente questão, a afirmação “Busca, sobretudo, através da 
educação, adaptar o homem à sociedade, alienando-o da sua condição de sujeito histórico, capaz de interferir na 
transformação da mesma. Fundamenta-se na filosofia liberal para a formação do indivíduo, enfatizando a obediência, o 
respeito às normas e à hierarquia. Busca sustentação na perspectiva biologicista para adestrá-lo e desenvolver sua 
aptidão física. Esta orientação para o trabalho com a educação física na escola descreve o modelo reprodutivista que se 
fez presente na história da educação física escolar no Brasil”, corresponde unicamente à opção REPRODUTIVISTA que, 
de acordo com o gabarito encontra-se na letra C.  
 
Fontes: 

• OLIVEIRA, M. A. T. Educação Física escolar e ditadura militar no Brasil (1968-1984): história e historiografia. 
Educ. Pesqui., São Paulo, v. 28, n. 1, p. 51-75, June 2002.   

• BRACHT, V. Educação Física e aprendizagem social. Porto Alegre: Magister, 1992. 122p. CASTELLANI FILHO, L.  
Educação física no Brasil: a história que não se conta. Campinas: Papirus, 1988. 225p  

• SOARES, C. L. Educação física: raízes européias e Brasil. Campinas: Autores Associados, 1993. 167p. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A partir da fundamentação na literatura especializada, tem-se que no Brasil, a educação física escolar sofreu forte 
influência do Método Desportivo Generalizado, que procurava atenuar o caráter formal da ginástica incluindo o 
conteúdo esportivo, com ênfase no aspecto lúdico. Para essa finalidade, o jogo foi percebido como um meio 
privilegiado, porque através da prática do referido conteúdo o aluno descobre suas aptidões e gostos, adquire 
conhecimento de si próprio, trabalha cooperativa e coletivamente e prepara-se, assim, para a vida. Portanto, nessa 
questão, a única opção que corresponde a essa afirmativa encontra-se, conforme consta no gabarito, a opção D.   
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Fonte: 

• BETTI, M. Educação Física e sociedade. São Paulo: Movimento, 1991. 
 
 
 
Cargo: Professor de Geografia 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Devido a escolha das palavras no item houve multiplicidade das interpretações possíveis, podendo haver diferentes 
padrões lógicos encontrados pelos candidatos. Com isso, a questão deve ser anulada. 
 
 

BRANCA 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os trópicos possuem a maior produção de energia e a relação de pendência do homem com o meio físico tem equilíbrio 
frágil. No intertrópico temos um crescimento populacional acelerado, tendo como uma das causas a forte pressão sobre 
os recursos. As florestas tropicais são objetos de interesse não pela destruição em progressão aritmética (em 
porcentagem menor) e sim geométrica (grandes proporções). A desertificação afeta os domínios subúmidos e 
semiáridos em todas as regiões quentes do mundo. 
 
Fonte: 

• Conti, Josué Bueno. In: Carlos, Ana Fani. Novos caminhos da geografia. São Paulo: contexto, 2002. 
 
 
 
Cargo: Professor de História 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Devido a escolha das palavras no item houve multiplicidade das interpretações possíveis, podendo haver diferentes 
padrões lógicos encontrados pelos candidatos. Com isso, a questão deve ser anulada. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que haveria mais de uma alternativa a ser marcada, defendendo que “Nobres e servos não 
compunham a sociedade grega”. No entanto, segundo FUNARI (2009 p. 26), na Grécia do período arcaico, baseava-se a 
economia na agricultura e na criação; rebanhos e terras pertenciam a grandes proprietários, os chefes dos clãs que 
diziam descender dos heróis lendários. Tais "nobres", conseguindo reduzir o papel do rei, tornaram-se de fato os 
dirigentes das cidades, formando um conselho soberano e administrando a justiça em nome de um direito tradicional 
pautado por regras mantidas em segredo. Somente eles eram suficientemente ricos para obter cavalos, servos e 
equipamentos de guerra. De suas incursões guerreiras dependia a sorte da cidade. Proprietários do solo, detentores dos 
poderes político e judiciário, defensores da região, os nobres eram os verdadeiros "donos" das cidades — num regime 
aristocrático, ou oligárquico. Além dos nobres, compunham a sociedade grega os escravos, os servos, os trabalhadores 
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agrícolas livres, os artesãos e também os pequenos proprietários que viviam mais modestamente em seus domínios.  
 
Fonte: 

• FUNARI, Pedro Paulo. Grécia e Roma. São Paulo: Contexto: 2009. Disponível em: 
<https://geopraxis.files.wordpress.com/2016/03/livro-grc3a9cia-e-roma.pdf>. Acesso em: 27 nov. 2020. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais dispõem que um erro ortográfico provocado, provavelmente, por uma falha de digitação, na palavra 
estreito teria induzido ao erro. Porém é preciso ressaltar que o objetivo da prova de história para o professor de tal 
ciência, é avaliar o domínio de conceitos e conhecimento de história. Sendo assim, o citado erro ortográfico não 
prejudica a interpretação dos conceitos avaliados por se tratar do conhecido e historicamente importante Estreito de 
Gibraltar.   
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que o Rio Grande do Norte não diversificou a sua economia na primeira metade do século XIX, 
principalmente com a produção de tabaco, o peixe salgado, as drogas medicinais e amianto. Porém, TRINDADE cita 
ANDRADE: 

Na primeira metade do século XIX, a economia do Rio Grande do Norte se diversificou bastante, passando “a 
produzir com alguma expressão, além do gado, do couro, do algodão e da rapadura, outros produtos como o sal, 
que traria um grande incentivo ao crescimento do litoral, sobretudo a Mossoró, como o tabaco, o peixe salgado e 
as drogas medicinais”, além de “minerais como o ouro, a prata, o ferro, o amianto, o cristal e pedras calcárias, 
silicosas e graníticas” (ANDRADE, 1995, p. 25 apud TRINDADE, 2010, p. 136).  

 
Fonte: 

• TRINDADE, Sérgio Luiz Bezerra. HISTÓRIA do Rio Grande do Norte. Natal - RN: Editora do IFRN, 2010. p. 135-138. 
ISBN 978-85-89571-77-7. 

 
 
 
Cargo: Professor de Informática 
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Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não há argumentos feitos no recurso, o que impossibilita a análise de uma possível incorreção na questão. Apenas 
alega-se que há duas alternativas corretas, sem mostrar a razão disso. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No que diz respeito ao desenvolvimento organizacional, à produção da escola, observa-se que vem sendo esta 
concebida como um ambiente educativo no qual trabalhar e formar não sejam atividades distintas. Assim, as dinâmicas 
de formação-ação organizacional delimitam um novo território de intervenção. Considera-se que os educadores devem 
se assumir como produtores de sua profissão, pois não basta mudar os profissionais, é necessário mudar os contextos 
em que eles intervêm. Portanto, gabarito correto e publicado D. 
 
Fonte: 

• BARBOSA, J. R. A. Prática docente e desenvolvimento profissional de professores: impactos e novos desafios, 
EdUECE, Livro 2. Didática e Prática de Ensino na relação com a Formação de Professores, 2014. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão discorre sobre algumas ferramentas presentes no Microsoft Word que está presente em todas as versões 
desde 2016. O recurso não tem relação direta com a questão e sim com o conteúdo programático. No entanto, as 
versões anteriores a 2016 já podem ser consideradas obsoletas sendo que a versão do Office 2013 deixará de possuir 
atualização em abril de 2023.  
Sendo assim, torna improcedente o recurso e a resposta CORRETA é a letra C. 
 
Fontes: 

• Microsoft, Realize ações rapidamente com o recurso Diga-me. Disponível em:< 
https://support.microsoft.com/pt-br/office/realize-a%C3%A7%C3%B5es-rapidamente-com-o-recurso-diga-me-
f20d2198-17b8-4b09-a3e5-007a337f1e4e>. Acesso em 28 de Jun. 2022. 

• Microsoft, Support Microsoft para Word. 2019. Disponível em:<https://support.microsoft.com/pt-
br/office/treinamento-de-word-para-windows-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73>.  Acesso em 28 de 
Jun. 2022. 

• Microsoft, O suporte e as atualizações de segurança do Office 2013 serão encerrados em 11 de abril de 2023. 
2019. Disponível em: <https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/office-2013-end-of-support>. Acesso 
em 28 de Jun. 2022. 

• LAMBERT, J. Microsoft Office 2019: Step by Step. Microsoft Corporation, 2019. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão discorre sobre configurações básicas sendo executadas na construção e formatação de tabelas utilizando o 
Microsoft Excel versão 2016, idioma Português-Brasil. Três são as atividades que deveriam ser executadas:  
I – Eliminar as linhas de grades da tabela 
Para executar essa ação deve-se seguir o seguinte caminho: Guia Exibir -> grupo Mostrar -> desabilitar a função de linhas 
de grade 
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II - Eliminar todas as linhas e colunas que não estavam sendo utilizadas 
Para atender essa demanda os passos apresentados na Alternativa D foram seguidos:  
O candidato tinha que eliminar todas as colunas não usadas até a última coluna da planilha, para isso deve-se: 

• Identificar a primeira coluna que não está sendo usada 

• Posicionar o mouse nessa coluna, quando faz isso automaticamente a coluna é selecionada 

• Usar o atalho Shift + Ctrl + seta a direita para selecionar todas as colunas até o fim  

• Para eliminar as colunas pode-se usar o recurso de ocultar que existe no Excel clicando com o botão direito do 
mouse na área selecionada e selecionando ocultar. 

 
 
O candidato tinha que eliminar, também, todas as linhas não usadas até a última linha da planilha, para isso deve-se: 

• Identificar a primeira linha que não está sendo usada 

• Posicionar o mouse nessa linha, quando faz isso automaticamente a linha é selecionada 

• Usar o atalho Shift + Ctrl + seta para baixo para selecionar todas as linhas até o fim  

• Para eliminar as linhas pode-se usar o recurso de ocultar que existe no Excel clicando com o botão direito do 
mouse na área selecionada e selecionando ocultar. 
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Após executar esses passos o candidato só tinha a tabela com conteúdo. Em sua tela, como esse exemplo hipotético: 
 

 
 
III – Formatar a página para A3 e configurar a Largura e altura da página para uma página 
Para configurar a página para A3, como solicitado na configuração III, deve-se acessar a guia Layout de página -> grupo 
Configuração de página - > tamanho - > selecionou A3. 
 

Sem linhas 

Sem Colunas 
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Sendo assim, torna IMPROCEDENTE o recurso e a resposta CORRETA é a letra D. 
 
Fontes: 

• Microsoft, Support Microsoft para Excel. 2019. Disponível em:< https://support.microsoft.com/pt-
br/office/importar-e-analisar-dados-ccd3c4a6-272f-4c97-afbb-d3f27407fcde#ID0EBBD=Sort_and_filter>.  Acesso 
em 27 de Jun. 2022. 

• LAMBERT, J. Microsoft Excel 2019: Step by Step. Microsoft Corporation, 2019. 

• Microsoft, Mostrar ou ocultar linhas de grade em uma planilha. Disponível em:< 
https://support.microsoft.com/pt-br/office/mostrar-ou-ocultar-linhas-de-grade-em-uma-planilha-3ef5aacb-
4539-4ad5-9945-5ed53772dc4d>.  Acesso em 27 de Jun. 2022. 

 
 

BRANCA 

47 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda a temática de edição, formatação e revisão de documentos elaborados no Microsoft Word 2016, 
idioma Português-Brasil, no qual dois documentos devem ser analisados para compreender as alterações, criando um 
terceiro documento. 
A função comparar da Guia Revisão tem apenas duas possibilidades: comparar ou combinar. 
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Como mostra a figura, somente comparar permite a geração de um novo documento. Destacando a definição das 
funções na Microsoft temos: 
Comparar: A opção blackline legal compara dois documentos e exibe apenas o que mudou entre eles. Os documentos 
que estão sendo comparados não são alterados. A comparação de linha preta legal é exibida por padrão em um novo 
terceiro documento. 
Combinar: Se você quiser comparar alterações de vários revisadores, não selecione essa opção. Escolha Combinar 
revisões de vários autores em um único documento. 
Exibir e mostrar marcações, a primeira é uma guia de menu e a segunda uma funcionalidade do Word que permite 
controle de alteração de textos.  
Sendo assim, torna IMPROCEDENTE o recurso e a resposta CORRETA é a letra C. 
 
Fontes: 

• Microsoft. Comparar diferenças de documentos usando a opção blackline legal. s.a. Disponível em:< 
https://support.microsoft.com/pt-br/office/comparar-diferen%C3%A7as-de-documentos-usando-a-
op%C3%A7%C3%A3o-blackline-legal-dbfc7351-4022-43a2-a0c4-54d1898702a0.>. Acesso em 27 de Jun. 2022. 

• Microsoft. Comparar diferenças de documentos usando a opção blackline legal. s.a. Disponível em:< 
https://support.microsoft.com/pt-br/office/comparar-diferen%C3%A7as-de-documentos-usando-a-
op%C3%A7%C3%A3o-blackline-legal-dbfc7351-4022-43a2-a0c4-54d1898702a0.>. Acesso em 27 de Jun. 2022. 

• Microsoft. Guia Exibir. s.a. Disponível em:< https://support.microsoft.com/pt-br/office/guia-exibir-08da4abb-
5359-4579-97e9-6014f86dd7b7.>. Acesso em 27 de Jun. 2022. 

• Microsoft. Controlar alterações no Word. s.a. Disponível em:< https://support.microsoft.com/pt-
br/office/controlar-altera%C3%A7%C3%B5es-no-word-197ba630-0f5f-4a8e-9a77-3712475e806a.>. Acesso em 
27 de Jun. 2022. 

 
 

BRANCA 

49 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão aborda uso de atalhos para realização de tarefas usando o sistema operacional Windows 10. Foi provido a 
definição e o candidato(a) deveria identificar qual o atalho correto para cada definição.  
“O I permite percorrer os itens na ordem em que foram abertas, enquanto o II nos auxilia no processo de criar uma nova 
pasta. O III é usado para acessar e mostrar o que há na área de transferência e sempre que for necessário pode-se usar o 
IV para renomear arquivos e pastas, desde que estejam selecionados.” 
Item I 
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 Item II 

 
Item III 

 

 
Item IV 

 
Como mostra as imagens, o item III o Windows tecla de logotipo + I abre a configuração enquanto o Windows tecla de 
logotipo + V é usado para acessar e mostrar o que há na área de transferência. 
Sendo assim, torna PROCEDENTE o recurso e a questão deve ser ANULADA por faltar uma resposta correta. 
 
Fonte: 

• Microsoft. Atalhos do teclado no Windows. s.a. Disponível em:< https://support.microsoft.com/pt-
br/windows/atalhos-do-teclado-no-windows-dcc61a57-8ff0-cffe-9796-cb9706c75eec.>. Acesso em 27 de Jun. 
2022. 

 
 
 
Cargo: Professor de Libras  
 

BRANCA 

16 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Devido a escolha das palavras no item houve multiplicidade das interpretações possíveis, podendo haver diferentes 
padrões lógicos encontrados pelos candidatos. Com isso, a questão deve ser anulada. 
 
 

BRANCA 

40 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme Strobel & Fernandes (1998, p. 04), sinais icônicos seriam “gestos que fazem alusão à imagem do seu 
significado”. O termo “gesto” é um dos conceitos adotados pelas autoras na definição de sinais icônicos, portanto, o 
recurso é improcedente. 
 
 

BRANCA 

43 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Felipe (2001, p. 64- 67), as formas negativas das frases na Libras podem ser feitas de três formas: 
acrescentando o sinal NÃO à frase afirmativa; com um aceno de cabeça que pode ser feito simultaneamente com a ação 
que está sendo negada; incorporando um movimento contrário ou diferente ao do sinal negado. 
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A questão está elaborada conforme a descrição para a formação de sentenças negativas na Libras. A sentença 
questionada pelo recurso refere-se ao “sinal negado” e não ao “sinal com carga negativa”, desse modo, o sinal negado 
(de carga positiva) recebe movimento contrário ou diferente para receber a carga negativa. 
 
 

BRANCA 

50 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
As colunas que completam adequadamente aos itens 4 (sinais icônicos) e 5 (sinais arbitrários) estão trocados na prova, 
de modo que a sequência correta seria 2-5-4-1-3. Portanto, as razões recursais são procedentes para anular a questão 
pelo fato do gabarito não contemplar uma resposta correta. 
 
 
 
Cargo: Professor de Língua Inglesa 
 

BRANCA 

16 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Devido a escolha das palavras no item houve multiplicidade das interpretações possíveis, podendo haver diferentes 
padrões lógicos encontrados pelos candidatos. Com isso, a questão deve ser anulada. 
 
 

BRANCA 

47 

 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
Ressalta-se que a banca registra que houve falha no gabarito preliminar divulgado para a referida questão. Ademais, 
ressalta-se que a banca não encontra respaldo para anular a referida questão como sustenta o texto recursal, visto que 
há uma resposta consistente e de acordo com a solicitação da diretiva da questão em tela. 
Da mesma forma, ressalta-se que a justificativa para a opção A ser a resposta correta, encontra-se no texto, no segundo 
parágrafo, nas linhas 13/14/15, em “Iranian President Hassan Rouhani, whose government negotiated the nuclear deal, 
reportedly is seeking to restrain any retaliation for the assassination pending Mr. Biden’s inauguration.” (O presidente 
iraniano Hassan Rouhani, cujo governo negociou o acordo nuclear, supostamente/segundo consta está procurando 
conter qualquer retaliação pelo assassinato enquanto aguarda a posse do Sr Biden.” 
Sendo assim, a banca opta por mudar o gabarito preliminar divulgado e que a opção correta de resposta para a presente 
questão foi alterada para Letra A. 
 
Fontes: 

• https://www.washingtonpost.com. Access: 12/03/2020. 

• Swan, Michael Practical English Usage.3rd Ed. Oxford, 2005.  

• Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers 
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Cargo: Professor Tradutor – Intérprete de Libras 
 

BRANCA 

16 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Devido a escolha das palavras no item houve multiplicidade das interpretações possíveis, podendo haver diferentes 
padrões lógicos encontrados pelos candidatos. Com isso, a questão deve ser anulada. 
 
 
 
Cargo: Professor de Língua Portuguesa 
 

BRANCA 

23 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para navegar entre as abas/guias no Internet Explorer 11, pode ser utilizado a seguinte combinação de teclas: “CTRL + 
T”. A banca mantém a questão, por entender não haver elementos para a nulidade da mesma. 
 
Fonte: 

• Atalhos de teclado do Internet Explorer 11. – Disponível em: <https://support.microsoft.com/pt-
br/topic/atalhos-de-teclado-do-internet-explorer-11-bf5218a2-7626-b834-db7f-0633120e5620> - Acesso em: 14 
Dez. 2020. 

 
 

BRANCA 

37 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Apesar de não haver forma verbal indicando ação com determinação de tempo e modo verbais, é 
possível reconhecer o termo “tecnologia” como agente de um processo apresentado.” foi apresentada como correta de 
acordo com o enunciado da questão “O título do texto apresenta uma informação que permite que seja considerada 
correta a seguinte afirmação:”. “O ensino de Língua Portuguesa amparado pela tecnologia em tempos de pandemia” 
Gerúndio: amparando / Particípio passado: amparado / Infinitivo: amparar. A alternativa “A) A partir da pandemia, a 
tecnologia passou a ser o centro do ensino de Língua Portuguesa.” não pode ser considerada correta, pois, tal 
compreensão a partir do título não pode ser feita. A tecnologia atua “amparando” o ensino, de acordo com o título; o 
que não significa ser o centro. “Amparar” : suster(-se) para impedir de cair; escorar(-se)."amparou o amigo no momento 
da queda"; dar proteção a ou proteger(-se) de; defender(-se), resguardar(-se). "um grosso capote amparava-o (contra o 
frio)". 
 
Fontes: 

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. 

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
 
 
 
 
 
 



 

252 

 

BRANCA 

41 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Um propósito a ser realizado.” foi considerada correta de acordo com o enunciado da questão “O 
primeiro período do texto apresenta em seu fechamento:” Justifica-se de acordo com o fragmento “Diante do atual 
cenário de pandemia ocasionado pelo coronavírus (COVID-19), no qual a escola vive à mercê desse vírus ameaçador da 
saúde pública, repensar sua prática e buscar novas estratégias são ações extremamente necessárias para que a 
instituição exerça o seu real significado- conceber a possibilidade de o aluno aprender, entender seu papel e transformar 
o mundo à sua volta (FREIRE, 2008).” A expressão destacada denota tal propósito ou finalidade.  
 
Fontes: 

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. 

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
 
 

BRANCA 

42 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Uma série de questionamentos referentes a recursos específicos que são parte do processo de ensino-
aprendizagem.” foi indicada como correta, de acordo com o enunciado da questão “A fim de validar a afirmativa 
conclusiva de que várias preocupações surgiram em decorrência da referida pandemia para o sistema de ensino, o 
discurso textual apresenta:”. Justifica-se de acordo com o trecho destacado em “No que compete às disciplinas, muitas 
preocupações surgem em como ministrar determinados conteúdos, qual ou quais ferramentas tecnológicas e 
metodológicas seriam utilizadas, como seria o alcance aos alunos, a preocupação com a linguagem, logo são muitas as 
preocupações e inquietações que fizeram e fazem parte desse processo” 
 
Fontes: 

• O próprio texto.  

• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. 

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
 
 
 
Cargo: Professor de Matemática 
 

BRANCA 

5 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) O sentido conotativo pode ser observado para produzir o efeito desejado pelo emissor.” foi indicada 
como correta. De acordo com o enunciado da questão “Acerca do trecho “A frase faz referência ao slogan do 
movimento contra o racismo que ganhou novo fôlego após o assassinato de George Floyd, [...]” (5o§), pode-se afirmar 
que:” , o trecho destacado demonstra o emprego de linguagem conotativo em que o “movimento ganha novo fôlego”. A 
alternativa “A) O termo racismo produz um efeito de ambiguidade no trecho em análise.” não pode ser considerada 
correta, pois, não há duplo sentido no emprego da palavra “racismo”. Considerando-se o contexto “Em uma operação 
relâmpago antes do amanhecer, uma equipe de dez pessoas chegou ao local em dois caminhões às 5h. Quinze minutos 
depois, a nova estátua já estava posicionada e acompanhada de um cartaz em que se lia “black lives still matter” (vidas 
negras ainda importam). 
A frase faz referência ao slogan do movimento contra o racismo que ganhou novo fôlego após o assassinato de George 
Floyd, homem negro morto por um policial branco nos Estados Unidos, no final de maio.” , pode-se verificar que o que 
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ganha novo fôlego é o movimento contra o racismo. A alternativa “B) Há registro de oralidade com a intenção de 
aproximar o texto do público-alvo.” não pode ser indicada como correta. Não há registro de oralidade. A oralidade e a 
escrita são duas formas de variação linguística, onde a oralidade é geralmente marcada pela linguagem coloquial (ou 
informal), enquanto a escrita, em grande parte, está associada à linguagem culta (ou formal). 
 
Fontes: 

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. 
 
 

BRANCA 

7 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) A expressão composta “como se” seguida de verbo no pretérito do subjuntivo indicando, assim, uma 
comparação hipotética.” foi indicada como correta de acordo com o enunciado da questão “Em “Era como se uma carga 
elétrica estivesse passando por mim”, disse Reid em uma declaração conjunta com Quinn, divulgada pelo artista nas 
redes sociais.” (7º§), há o registro do raciocínio comparativo que se expressa mediante:” “Era como se uma carga 
elétrica estivesse passando por mim", disse Reid em uma declaração conjunta com Quinn, divulgada pelo artista nas 
redes sociais.” 
Subjuntivo 
Presente 
que eu esteja 
que tu estejas 
que ele esteja 
que nósestejamos 
que vós estejais 
que eles estejam 
 
Pretérito Imperfeito 
se eu estivesse 
se tu estivesses 
se ele estivesse 
se nós estivéssemos 
se vós estivésseis 
se eles estivessem 
A alternativa “A) Uma relação semântica e sintática que indica uma ideia de adição.” não pode ser indicada como 
correta. A ideia de adição é indicada por:  
ademais; 
ainda mais; 
ainda por cima; 
além disso; 
como ainda; 
como também; 
de igual modo; 
de novo; 
e; 
e ainda; 
mas também; 
não apenas; 
não só; 
não também; 
nem; 
novamente; 
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outrossim. 
 
Fontes: 

• O próprio texto.  

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

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. 
 
 

BRANCA 

12 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) “Pode-se dizer que a revolução tecnológica e o maior acesso à internet e suas funcionalidades são 
elementos fundamentais”” foi considerada correta de acordo com o enunciado “Considerando as relações sintáticas 
estabelecidas entre os elementos da oração em “Ao longo do tempo, o papel da imprensa negra continuou combativo, 
(...)” (2o§) o trecho destacado exerce a mesma função que a do trecho destacado em:”. Os dois trechos destacados 
exercem a função sintática de sujeito da oração. A alternativa “C) “Num primeiro momento, no surgimento da imprensa 
no Brasil, posicionou-se a favor de políticas abolicionistas,”” não pode ser indicada como correta, pois, o termo 
destacado não exerce a função de sujeito, mas sim de adjunto adverbial.  
 
Fontes: 

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

• GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. 

• HENRIQUES, Tânia Dutra. Português para provas e concursos. Ed. Vozes. 
 
 

BRANCA 

20 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Acerca do comendo “useradd”, a questão é sobre a opção -M que aumenta a ação do comando, e tem a seguinte 
resposta: 
“useradd <opções> <nome_do_usuário>” com a opção “-M” significa: o diretório do usuário não será criado. 
A banca mantém a questão, por entender não haver elementos para a nulidade da mesma. 
 
Fonte: 

• SOARES, W.; FERNANDES, G. – Linux: Fundamentos – 1ª ed. São Paulo: Érica, 2010 – Pág.: 64 e 65. 
 
 

BRANCA 

22 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Acerca das liberdades do Software Livre, o correto são quatro (4). 
“Um programa é software livre se os usuários possuem as quatro liberdades essenciais.” 
Sobre o enunciado da questão, a banca não encontra elementos que a inviabilizam. 
 
Fonte: 

• O que é Software Livre? – Disponível em: <https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt-br.html> - Acesso em: 14 
Dez. 2020. 
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BRANCA 

23 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para navegar entre as abas/guias no Internet Explorer 11, pode ser utilizado a seguinte combinação de teclas: “CTRL + 
T”. 
A banca mantém a questão, por entender não haver elementos para a nulidade da mesma. 
 
Fonte: 

• Atalhos de teclado do Internet Explorer 11. – Disponível em: <https://support.microsoft.com/pt-
br/topic/atalhos-de-teclado-do-internet-explorer-11-bf5218a2-7626-b834-db7f-0633120e5620> - Acesso em: 14 
Dez. 2020. 

 
 

BRANCA 

24 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para fechar apenas uma aba do navegador Firefox, versão 85, basta usar a combinação de teclas: CTRL + W. 
Sobre o enunciado e a parte técnica da questão, a banca não encontra elementos que a inviabilizam 
 
Fonte: 

• Atalhos de teclado - Execute rapidamente as tarefas comuns no Firefox - Disponível em: 
<https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/atalhos-de-teclado-execute-rapidamente-tarefas-comuns-
firefox#w_atalhos-de-multimaedia> - Acesso em: 14 Dez. 2020. 

 
 

BRANCA 

25 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Com exceção da letra D, todas as outras estão corretas, e quanto à esta alternativa, o correto é: 
Quando o processo de atualização está concluído, o Windows Update descarta as informações de versão e identificação 
que coletou de seu computador. 
 
A banca não encontra elementos para inviabilizar a questão, desta forma, a questão está mantida. 
 
Fonte: 

• PREPPERNAU, J.; COX, J.; ONLINE SOLUTIONS, INC. – Windows 7: passo a passo. – Porto Alegre: Bookman, 2010. 
- Pág. 79, 80, 86 e 87 

 
 

BRANCA 

27 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Base Nacional Comum Curricular é um documento que determina as competências (gerais e específicas), as 
habilidades e as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver durante cada etapa da educação 
básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. A BNCC também determina que essas competências, 
habilidades e conteúdos devem ser os mesmos, independentemente de onde as crianças, os adolescentes e os jovens 
moram ou estudam, portanto, a alternativa é correta. A única alternativa em desacordo com a BNCC, é a B, pois a base 
não deve ser vista como um currículo, mas como um conjunto de orientações que irá nortear as equipes pedagógicas na 
elaboração dos currículos locais. Esse documento deve ser seguido tanto por escolas públicas quanto particulares. O 
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currículo é mais abrangente se comparado à BNCC. Ela apresenta apenas o que ensinar a cada ano da escolaridade, já o 
currículo deve apresentar, além dos princípios das redes ou escolas, como ensinar, ou seja, as estratégias metodológicas 
adequadas para o desenvolvimento daquilo que está sendo proposto na Base e deve ser construído de maneira conjunta 
por toda a rede de ensino e alinhada à discussão do Projeto Político-Pedagógico das escolas. 
Ressalta-se ainda, que a Base está intimamente ligada à construção dos Currículos Estaduais e Municipais, bem como ao 
Projeto Político Pedagógico e ao currículo das escolas. São as equipes pedagógicas que devem trabalhar na 
reestruturação dos seus currículos, tomando como norte os preceitos estabelecidos na BNCC.  Portanto, na alternativa 
C, ao afirmar que “estabelece que as competências, as habilidades e os conteúdos devem ser os mesmos, 
independentemente de onde as crianças, os adolescentes e os jovens moram ou estudam.”, indica que a Base tem o 
objetivo de garantir aos estudantes o direito de aprender um conjunto fundamental de conhecimentos e habilidades 
comuns – de norte a sul, nas escolas públicas e privadas, urbanas e rurais de todo o país.  Dessa forma, espera-se reduzir 
as desigualdades educacionais existentes no Brasil, nivelando e, o mais importante, elevando a qualidade do ensino, 
formando estudantes com habilidades e conhecimentos considerados essenciais para o século XXI, incentivando a 
modernização dos recursos e das práticas pedagógicas e promovendo a atualização do corpo docente das instituições de 
ensino. 
 
Fonte: 

• http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumento improcedente no que dispõe acerca da Alternativa B como gabarito correto, tendo em vista que, a 
afirmativa citada em B, conforme NÓVOA (1995, p. 27), refere-se ao desenvolvimento profissional. As práticas de 
formação devem considerar os saberes experienciais dos educadores, trabalhando de um ponto de vista teórico-
conceitual, como objetivo de propiciar a apropriação dos saberes que são chamados a mobilizar no exercício da sua 
profissão. Nesse sentido, pretende-se que as práticas de formação tomem “como referência as dimensões coletivas, 
contribuam para a emancipação profissional e para a consolidação de uma profissão que é autônoma na produção dos 
seus saberes e dos seus valores”.  
Destaca-se que o enunciado da questão apresenta um contexto que se refere a formação docente e as concepções da 
educação, ensino e práticas. E, citando Novoa (1995), que relaciona formação de educadores às processualidades em 
três dimensões: desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional e desenvolvimento organizacional. No 
comando dado, solicita que assinale aquela que se refere   a dimensão que diz respeito ao desenvolvimento 
organizacional. Portanto, o que diz respeito ao desenvolvimento organizacional, à produção da escola, observa-se que 
vem sendo esta concebida como um ambiente educativo no qual trabalhar e formar não sejam atividades distintas. 
Assim, as dinâmicas de formação-ação organizacional delimitam um novo território de intervenção. Considera-se que os 
educadores devem se assumir como produtores de sua profissão, pois não basta mudar os profissionais, é necessário 
mudar os contextos em que eles intervêm.  
Portanto, gabarito correto e publicado D. 
 
Fontes: 

• BARBOSA, J. R. A. Prática docente e desenvolvimento profissional de professores: impactos e novos desafios, 
EdUECE, Livro 2. Didática e Prática de Ensino na relação com a Formação de Professores, 2014. 

• NÓVOA, A. Concepções práticas da formação contínua de professores. In: NÓVOA, A.(Org.). Formação contínua 
de professores: realidade e perspectivas. Portugal. Universidade de Aveiro, 1991. P. 15-38. 

• Paidéia r. do cur. de ped. da Fac. de Ci. Hum. e Soc., Univ. Fumec Belo Horizonte Ano 6 n. 6 p. 65-86 jan./jun. 
2009 Formação continuada de professores: perspectivas atuais 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso pede anulação do item com base na possibilidade de haver forma de pagamento que demora a liberar a 
assinatura da revista. 
 O enunciado é claro em informar o mês de assinatura e em pedir o mês de renovação da assinatura. Não há qualquer 
menção a forma de pagamento e prazo de liberação de assinatura. Também não há nenhuma informação sobre cartão 
de crédito ou qualquer outro termo que gere dúvidas quanto ao julgamento objetivo do item. Ratifica-se o gabarito 
preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Um aumento de 20% ao dia gera uma progressão geométrica e não aritmética como alega o recurso. Logo, se 
inicialmente as ações valem R$ 100,00, no primeiro dia valerá R$ 120,00 e no segundo valerá R$ 144,00 e assim 
sucessivamente. 
Ademais, o enunciado pede “quantos dias o aumento deverá ocorrer para que atinjam uma valoração acima de 150%”, 
isto é, qual será o número de dias para que a valorização (aumento no valor da ação) seja de 150% e a ação atinja 250% 
de seu valor inicial. 
Logo, sendo V o valor da ação e 20% sua valorização diária, a função pode ser escrita: 

xV 2,1=   e o resultado será obtido para: 5,22,15,2  xV . 

É possível resolver essa inequação através de uma simples tabela, pois x é um número inteiro: 
 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 

1,2V 1,44V 1,73V 2,07V 2,48V 2,9V 

 
 Ou seja, a partir do 6º dia haverá valorização acima de 150% (ação valendo mais de 250% de seu valor inicial). 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Aplicando-se o produto dos números complexos apresentados, tem-se: 
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Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com os dados do enunciado, a função f(x) que relaciona a quantidade de lixo no ano x será dada por: 

( ) xQxf 9,00 = , em que Q0 é a quantidade inicial produzida antes da redução. 

Dessa forma, deve-se encontrar o valor de x para o qual ( )
2

0Q
xf  . Logo: 
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Portanto, a partir do ano de 2027. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Como PA é tangente à circunferência e OB é igual ao raio R, tem-se que: 
OA2 + PA2 = OP2. Logo:  

( )

3

0994

44
9

16

2
3

4

2

222

2

2

2

=

=−−

++=+

+=







+

R

RR

RRRR

RRR

 

Então, o perímetro será: 
P = 2πR = 2π(3) 
P = 6π 
Também poderia ser resolvida usando-se a potência de ponto. Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso apresenta uma forma correta de se calcular o volume da piscina. Entretanto, houve um equívoco no valor da 
profundidade da parte retangular da piscina. Apresentou-se o valor 1 m no lugar de 0,6 m (60 cm). Com isso, a diferença 
encontrada pelas razões recursais possui erro e o gabarito preliminar deve ser mantido. 
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Cargo: Técnico de Saúde Bucal 
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Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não há argumentos levantados em recurso. Apenas alega-se que no entender recursal a alternativa é outra. Assim, não 
é viável analisar uma possível incorreção do item sem uma argumentação lógica a respeito de alguma falha no 
enunciado ou alternativa. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado pergunta diretamente a diferença entre os salários dos irmãos: “é correto afirmar que o salário de Joana é 
maior do que o salário de José em uma quantia compreendida entre”. No texto da questão, é trazida uma informação 
com base na hipótese de haver aumento do salário: “Considere-se que se o salário de José sofrer um aumento de 20%, 
ele atingirá um valor que corresponde a 80% do salário de Joana”, mas não é dito que o salário foi alterado e tampouco 
que se considere a diferença dos salários após o aumento. Assim, resta apenas a interpretação de que sejam 
considerados os salários sem qualquer aumento. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A negação de “todo” é “pelo menos um não”. Assim, pelo menos uma moça que Matheus já namorou não era linda, o 
que permite concluir que ele namorou pelo menos uma moça. O fato de a alternativa dada como gabarito não 
apresentar o complemento (que não é linda) não torna a informação trazida incorreta, ou seja, a alternativa continua 
sendo uma conclusão possível, ainda que incompleta. Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão está dentro do conteúdo apresentado no edital, logo a banca entende não ter motivos para anular a questão. 
Acerca do código “overflow”, a resposta é: resultado não pode ser apresentado.  
 
Fonte: 

• MARÇULA, M.; BENINI FILHO, P. A. – Informática: conceitos e aplicações – 5ª ed. – São Paulo: Érica, 2019. – Pág.: 
90. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Existem três tipos de barramentos que são: dados, endereços e controle. 
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Existem subdivisões, que podem ser consideradas, mas os barramentos, presentes no computador são: dados, 
endereços e controle. 
Desta forma a questão não possui elementos que a inviabilizem. 
 
Fonte: 

• MARÇULA, M.; BENINI FILHO, P. A. – Informática: conceitos e aplicações – 5ª ed. – São Paulo: Érica, 2019. – Pág.: 
92. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A notificação compulsória das doenças corresponde a comunicação obrigatória à autoridade de saúde (que se traduz 
pela Vigilância Epidemiológica), realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos 
de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde 
pública, descritos em legislação.  
O Ministério da Saúde do Brasil, por meio da Sala de Situação Nacional de Monkeypox, elaborou formulário de 
notificação/investigação para todo o território nacional, com estabelecimento da obrigatoriedade de notificação 
imediata, em até 24 horas, pelos profissionais de saúde de serviços públicos ou privados, conforme Lei nº 6.259 de 30 de 
outubro de 1975, por meio dos canais de comunicação do Ministério da Saúde, disponíveis 24 horas por dia.  
A questão aborda o assunto Sistema de notificação, conforme consta no conteúdo programático do edital. 
 
Fonte: 

• Ministério da Saúde. Notificação de Casos. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-
br/composicao/svs/resposta-a-emergencias/sala-de-situacao-de-saude/sala-de-situacao-de-
monkeypox/notificacao-de-caso Acesso em: 18/08/2022. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A higiene bucal é um componente fundamental da higiene corporal das pessoas. Mas realizá-la adequadamente requer 
aprendizado. Uma das possibilidades para esse aprendizado é o desenvolvimento de atividades de higiene bucal 
supervisionada (HBS), pelos serviços de saúde, nos mais diferentes espaços sociais. A HBS visa à prevenção da cárie – 
quando for empregado dentifrício fluoretado – e da gengivite, através do controle continuado de placa pelo paciente 
com supervisão profissional, adequando a higienização à motricidade do indivíduo. 
 
Fonte: 

• Ministério da Saúde. DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL. Disponível em: 
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/diretrizes_da_politica_nacional_de_saude_bucal.pdf Acesso 
em: 18/08/2022. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Entende essa banca que embora o técnico em saúde bucal não possa, por força de lei, examinar o paciente, cabe a ele 
entender o exame que está sendo realizado e por consequência os códigos inerentes a esse exame. Frente ao exposto, 
essa banca decide pelo indeferimento do recurso, julgando-o como improcedente. 
 
Fonte: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6259.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6259.htm
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• PINTO, VG. Saúde Bucal Coletiva, 7ª edição. Grupo GEN, 2019.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Entende essa banca que embora a hepatite também possa ser causada por bactérias, ela pode ser causada por vírus, o 
que valida essa alternativa. Já a tuberculose é causada somente por bactéria, sendo essa a resposta correta da questão. 
Frente ao exposto essa banca decide pelo indeferimento do recurso, julgando-o como improcedente. 
 
Fonte: 

• Neville BW, Damm DD, Allen CM, Chi AC. Patologia Oral e Maxilofacial. 4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 912p. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Miller (2019), quando uma máscara fica molhada devido ao ar úmido exalado, a resistência ao fluxo de 
ar através da máscara aumenta, fazendo com que mais ar não filtrado passe pelas bordas da máscara. Assim, deve-se 
substituir as máscaras molhadas aproximadamente a cada 20 minutos para manter a alta capacidade de filtração. Frente 
ao exposto, essa banca decide pelo indeferimento do recurso, julgando-o como improcedente. 
 
Fonte: 

• Miller CH. Controle de Infecção e Gerenciamento de Produtos Perigosos para a Equipe de Saúde Bucal. Grupo 
GEN, 2019 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Guedes Pinto et al (2016), a técnica ilustrada pela figura pode ser chamada de técnica de Fones ou 
Circular. Frente ao exposto, essa banca decide pelo indeferimento do recurso, julgando-o como improcedente. 
 
Fonte: 

• GUEDES-PINTO, AC. Odontopediatria, 9ª edição. Grupo GEN, 2016. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Embora realmente não caiba ao técnico em saúde bucal realizar o isolamento absoluto, o conhecimento de ergonomia é 
necessário pois existem outras ações que serão realizadas por esse profissional. O isolamento é uma ação preparatória 
porque deixa os dentes ou região isolada prontas para a realização dos demais procedimentos. Frente ao exposto, essa 
banca decide pelo indeferimento do recurso, julgando-o como improcedente. 
 
Fonte: 

• FREITAS, Fernanda N de. Promoção e Prevenção em Saúde Bucal. Editora Saraiva, 2014.  
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Cargo: Técnico Fazendário 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O 3º§ do texto expressa claramente o motivo do desprezo da aniversariante pelos filhos, noras e netos através dos 
trechos: “Como tendo sido tão forte pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos? ”; “Oh 
o desprezo pela vida que falhava.”; “Mas dera aqueles azedos e infelizes frutos, sem capacidade sequer para uma boa 
alegria. Como pudera ela dar à luz aqueles seres risonhos, fracos, sem austeridade?”. Dessa forma, depreende-se que o 
motivo do desprezo da aniversariante era o descontentamento pela forma como a sua família lhe tratava. As demais 
opções de respostas são tangenciais às informações evidenciadas ao longo do texto. 
 
Fonte: 

• O próprio texto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
À luz do Dicionário Terminológico (DT), “nunca” e “jamais” devem ser classificados como advérbios de predicado com 
valor temporal. Paul Teyssier, no Manual de Língua Portuguesa (Portugal- Brasil) (Coimbra, Coimbra Editora, 1989, pág. 
328) assinala a oposição entre “sempre”, por um lado, e “nunca” e “jamais”, por outro, mas inclui estes três advérbios 
nos advérbios de tempo. Também Celso Cunha e Lindley Cintra, na Nova Gramática do Português Contemporâneo 
(Lisboa, Edições João Sá da Costa, 1984, pág. 539), integram “nunca” e “jamais” nos advérbios de tempo, uma das várias 
“espécies” de advérbios que esses gramáticos distinguem, seguindo a Nomenclatura Gramatical Brasileira de 1959 e a 
Nomenclatura Gramatical Portuguesa de 1967 (NGP 1967). Mais recentemente, João Costa e Ana Costa, em O que é um 
Advérbio (Lisboa, Edições Colibri, 2001, pág. 56), listam “nunca” e “jamais” entre os advérbios de tempo. 
 
Fonte: 

• CEREJA, William R. e MAGALHÃES, Thereza C. Texto e Interação. São Paulo: Atual, 2000. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado pergunta diretamente a diferença entre os salários dos irmãos: “é correto afirmar que o salário de Joana é 
maior do que o salário de José em uma quantia compreendida entre”. No texto da questão, é trazida uma informação 
com base na hipótese de haver aumento do salário: “Considere-se que se o salário de José sofrer um aumento de 20%, 
ele atingirá um valor que corresponde a 80% do salário de Joana”, mas não é dito que o salário foi alterado e tampouco 
que se considere a diferença dos salários após o aumento. Assim, resta apenas a interpretação de que sejam 
considerados os salários sem qualquer aumento. 
Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A negação de “todo” é “pelo menos um não”. Assim, pelo menos uma moça que Matheus já namorou não era linda, o 
que permite concluir que ele namorou pelo menos uma moça. O fato de a alternativa dada como gabarito não 
apresentar o complemento (que não é linda) não torna a informação trazida incorreta, ou seja, a alternativa continua 
sendo uma conclusão possível, ainda que incompleta. Ratifica-se o gabarito preliminar. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão está dentro do conteúdo apresentado no edital, logo a banca entende não ter motivos para anular a questão. 
Acerca do código “overflow”, a resposta é: resultado não pode ser apresentado.  
 
Fonte: 

• MARÇULA, M.; BENINI FILHO, P. A. – Informática: conceitos e aplicações – 5ª ed. – São Paulo: Érica, 2019. – Pág.: 
90. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao tocar ou passar o dedo a partir da borda interna da tela na qual a barra de tarefas está encaixada, a ação é: exibir a 
barra de tarefas quando ela está oculta. 
A banca mantém a questão, por não encontrar elementos que a tornem nula. 
 
Fonte: 

• LAMBERT, J.; LAMBERT, S. – Windows 10 passo a passo – Porto Alegre: Bookman, 2016. – Pág.: 556. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Existem três tipos de barramentos que são: dados, endereços e controle. 
Existem subdivisões, que podem ser consideradas, mas os barramentos, presentes no computador são: dados, 
endereços e controle. 
Desta forma a questão não possui elementos que a inviabilizem. 
 
Fonte: 

• MARÇULA, M.; BENINI FILHO, P. A. – Informática: conceitos e aplicações – 5ª ed. – São Paulo: Érica, 2019. – Pág.: 
92. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O autor afirma que os numerais devem ser grafados por extenso quando constituírem uma única palavra. Exemplo: Dos 
quinze processos enviados, oito já retornaram à Seção de Protocolo para redistribuição. 
Quando constituírem mais de uma palavra, os numerais deverão ser grafados em algarismos arábicos. Exemplo: Há, no 
momento, 345 processos para serem distribuídos aos senhores Desembargadores que já estão de posse de outros 283. 
Em início de frase, recomenda-se a grafia dos numerais por extenso, mesmo se forem constituídos de mais de uma 
palavra. Exemplo: Seiscentos e vinte e dois Títulos Eleitorais foram enviados à Quinta Zona. 
 
Fonte: 

• LIMA, A. Oliveira – Redação Oficial – 2ª edição – São Paulo – Editora Campus – Pág. 29 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O autor considera para a redação de comunicação oficial, que na primeira referência deverá constar o nome completo 
do órgão, entidade, imposto ou locução própria, seguido da sigla entre travessões ou parênteses. Exemplo: A Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) recomenda…  
Observa-se que não se coloca ponto abreviativo entre as letras das siglas nem no final das mesmas. 
 
Fonte: 

• LIMA, A. Oliveira – Redação Oficial – 2ª edição – São Paulo – Editora Campus – Pág. 25 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o autor Lima emprega-se Vossa Excelência, no corpo da correspondência, em comunicações dirigidas às 
seguintes autoridades: 
... b) Poder Legislativo 

I) Sempre por extenso (Vossa Excelência ou Sua Excelência): Presidente do Congresso Nacional. 
II) Sempre abreviado (V.Ex.ª ou S. Ex.ª) 

 ...    Presidentes das Câmaras Municipais 
 

Fonte: 

• LIMA, A. Oliveira – Redação Oficial – 2ª edição – São Paulo – Editora Campus – Pág. 15 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O autor afirma que no sistema orgânico, a relação dos cabeçalhos de asuntos subordinados com os cabeçalhos de 
asuntos principais pode também ser indicada por símbolos tirados dos nomes das unidades da organização. Exemplo: 

E   DIVISÃO DE ELETRICIDADE 
 
ER  Seção de Medidas e de Resistência 
EI   Seção de Indução e Capacitância 



 

265 

 

EE   Seção de Instrumentos Elétricos 
EM   Seção de Medidas Magnéticas 

 
Já no Sistema Mnemônico a interrelação dos cabeçalhos de assuntos subordinados e os cabeçalhos principais podem 
também ser indicados por símbolos alfabéticos que sugiram os assuntos. Exemplo: 

A    ADMINISTRAÇÃO 
 
Ae   Administração de Edifícios e Jardins 
Ag   Administração Geral 
Agl  Administração Geral, Legislação 
Ap   Administração de Pessoal 
 

O Sistema Alfanumérico utiliza as letras do alfabeto para designar os cabeçalhos principais de assuntos e números para 
indicar os cabeçalhos subordinados. Exemplo: 

COMUNICAÇÕES 
1. Correio 
1.1 Porte 
2. Correspondência 
3. Telecomunicações 

 
O autor ainda se refere ao Sistema Decimal como aquele que não se presta para documentos oficiais de uma 
administração em expansão. É excessivamente rígido. Sua divisão, na maioria dos casos, é muito diminuta. Seus 
símbolos demasiadamente complicados, e um tratamento filosófico não se coaduna com as operações práticas de uma 
repartição pública. Exemplo: 

400     MINAS E MINERAIS 
410 ENGENHARIA E MINAS 
411 Trabalho de Minas 
411.1 Minas de Metal 
411.11 Minas de Ouro 

 
Fonte: 

• SCHELLENBERG, T.R. – Arquivos Modernos – Princípios e Técnicas – 3ª Edição – Rio de Janeiro – FGV – 2004 – 
Pág. 126 a 128 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o autor os critérios da redação oficial para a escrita de Artigos, em Leis, Medidas Provisórias, Decretos, 
Portarias, Resoluções, Regimentos, etc. o artigo deve ser apresentado considerando:  
 
a) Pela forma abreviada: Art., seguida de algarismo arábico e do símbolo do número ordinal º até o de número nove, 
inclusive. 
Exemplo: Art. 1º, Art. 5º, Art. 7º, Art. 9º 
 
b) A partir do artigo de número 10, usa-se o algarismo arábico correspondente, seguido de ponto. 
Exemplo: Art. 10., Art. 11., Art. 31., Art. 50., etc. 
 
c) A indicação do artigo será separada do texto por um espaço em branco, sem traços ou outros sinais. 
Exemplo: Art. 1º A República Federativa... 
Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos ... 
 
Fonte: 

• LIMA, A. Oliveira – Redação Oficial – 2ª edição – São Paulo – Editora Campus – Pág. 26 
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BRANCA 

44 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O autor Maximiano afirma que a capacidade de compreender, analisar e controlar o próprio comportamento, em 
particular as emoções correspondem à competência Intrapessoal, e não interpessoais, sendo, portanto, considerada a 
exceção solicitada na questão. Ela que compreende as habilidades que Henry Mintzberg chamou de introspecção, o que 
significa todas as relações e formas de reflexão e ação da pessoa a respeito dela própria, como: auto-análise, 
autocontrole, automotivação, autoconhecimento, capacidade de organização pessoal e administração do próprio 
tempo. 
 
Fonte: 

• MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru – Introdução à Administração – 6ª Edição – São Paulo – Editora Atlas – 2004 
– Pág.41. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O autor Masakazu afirma que as empresas precisam manter o saldo de caixa, basicamente, para atender às seguintes 
necessidades: 
- pagamentos de transações geradas pelas atividades operacionais como matérias-primas, serviços profissionais e 
salários. 
- amortização de empréstimos e financiamentos. 
- desembolsos para investimentos permanentes. 
- pagamentos de eventos não previstos. 
- reciprocidades em saldo médio exigidas pelos bancos. 
 
Fonte: 

• HOJI, Masakazu – Administração Financeira – Uma abordagem Prática – 3ª Edição – São Paulo – Editora Atlas -
2001 – Pág. 115. 

 
 

III 

DAS CONCLUSÕES 

 
 

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

fundamentações supraelencadas. 

                                                                           

Publique-se, 

 

15 de setembro de 2022. 

 

CONSULPLAN 


