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MUNICÍPIO DE BARRA VELHA 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
                               DECISÃO DOS RECURSOS 

          (INFRARRELACIONADOS) 

 
I 

DOS RECURSOS 
 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes ao cargo 
disponibilizado, que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2012 DO MUNICÍPIO DE BARRA VELHA/SC. 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 
 

Inscrição  Nome Cargo 

221002653 Estevão Silva De Almeida Advogado 

221005206 Isadora Isis Do Carmo Cabral Advogado 

221005105 Luciana Sato Mizubuti Advogado 

221000096 Marcia Machado Terra Advogado 

221005549 Marcio Panno Waknin Advogado 

221000339 Marina Aragão De Paula Amorim Advogado 

221003300 Mateus Vinhola Calderan Advogado 

221003740 Ana Leticia Da Costa Agente Administrativo 

221002979 Bruno Alexandre Teixeira Agente Administrativo 

221005077 Bruno Da Costa Caldonho Agente Administrativo 

221002943 Camila Graf Agente Administrativo 

221003662 Carla Carina Sue Kemper Hubner Agente Administrativo 

221003054 Carolina De Aguiar De Oliveira Agente Administrativo 

221001578 Caroline Regina Custódio Agente Administrativo 

221004123 Crisley Pereira Agente Administrativo 

221003346 Deny Delfino Oliveira Agente Administrativo 

221000996 Evlin Samara Da Cruz Agente Administrativo 

221004707 Fábio Vieira Agente Administrativo 

221001946 Flavia Larissa Da Silva De Aviz Agente Administrativo 

221001951 Frederico Marcel Paiva Agente Administrativo 

221003275 Gabriel Pierri Hermenegildo Agente Administrativo 

221003936 Jaison Dos Santos Rocha Agente Administrativo 

221002611 Janice Da Silva Agente Administrativo 

221004057 Jean Pierre De Souza Agente Administrativo 

221001020 Jhonny Vieira Agente Administrativo 

221005028 Luciano Da Silva Agente Administrativo 

221000400 Marcelo Poncio Agente Administrativo 

221000744 Marcos Takashi Furutani Agente Administrativo 

221003369 Marivalda Burnagui Agente Administrativo 

221000280 Patricia Demke Nunes Nogueira Agente Administrativo 

221005399 Rafael Alexandre Silva Agente Administrativo 

221003788 Renato Ferreira Agente Administrativo 
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221003377 Renato Muller Agente Administrativo 

221000080 Rene De Moraes Leite Agente Administrativo 

221003133 Rita De Cassia Dias Mancilla Agente Administrativo 

221003432 Solange Raquel S Zdanski Agente Administrativo 

221001842 Taise Ceriene Rios Agente Administrativo 

221002478 Vanessa Santos Gonçalves Agente Administrativo 

221001119 Vivian Deitos Bernardo Agente Administrativo 

221003238 Adriana Aparecida Penso Dias Agente de Controle Interno 

221005342 Clodoaldo Hillesheim Agente de Controle Interno 

221001019 Ivo Irineu Bernardo Agente de Controle Interno 

221000632 Carolina Stolf Silveira Arquiteto Urbanista 

221002357 Heloisa Cristina Flores Arquiteto Urbanista 

221005229 Nailto Hinkel Arquiteto Urbanista 

221000001 Ana Maria Barbosa Reeck Assistente Social 

221001490 Mariane Sauer Assistente Social 

221005348 Tamires Cristina Vígolo Assistente Social 

221003678 Antonio Carlos Nunes Júnior Auxiliar Administrativo 

221003169 Dulceleia Da Rosa Malheiros Auxiliar Administrativo 

221001869 Elaine Cristina De Moura Auxiliar Administrativo 

221000870 Fabio Protasio Pereira Auxiliar Administrativo 

221000458 Haroldo Alves De Andrade Auxiliar Administrativo 

221003974 Harthyan Bruno Schuck De Medeiros Auxiliar Administrativo 

221003750 Karina Ferreira Pereira Auxiliar Administrativo 

221003683 Katia Regina Da Silva Auxiliar Administrativo 

221001333 Katiane Eccher Auxiliar Administrativo 

221000414 Mauricio Manoel Machado Auxiliar Administrativo 

221002035 Orivaldo Alcantara Junior Auxiliar Administrativo 

221000476 Renato Cachoeira Auxiliar Administrativo 

221004446 Rute Maria Dos Santos Schneider Auxiliar Administrativo 

221004336 Viviane Vichinheski Auxiliar Administrativo 

221001224 Claudionete Cunha Gonçalo Auxiliar de Serviços Gerais 

221002241 Gislene Aparecida Do Amaral Rosa Auxiliar de Serviços Gerais 

221004727 Maria Angelina Da Silva Oliveira Auxiliar de Serviços Gerais 

221000380 Mariani Neviadonski Auxiliar de Serviços Gerais 

221004006 Adilson Rauber Contador 

221003080 Cristiane De Carvalho Felicio Dos Santos Contador 

221004724 Edina Luiza Hacker Contador 

221002264 Fransciele Salvador Contador 

221005366 Gabriel Da Silva Martins Contador 

221003646 Janete Maria Bernardo Contador 

221002348 Jhon Waltrick Contador 

221004194 Rafael Conzatti Contador 

221001506 Suelen Schroeder Contador 

221004659 Ana Paula Da Silva Nunes Enfermeiro 

221000031 Cintia Ramos Pfeil Enfermeiro 

221005140 Glaucia Mayra Soar Enfermeiro 

221001749 Juliane Dos Santos Kappke Bernardes Enfermeiro 

221005539 Wagner Sabadini Ferreira Enfermeiro 

221001377 Daniela Mirandola Canavesso Engenheiro Agrônomo 

221002851 Fernanda Gern Lobo Engenheiro Agrônomo 

221000021 Ícaro Daniel Petter Engenheiro Agrônomo 

221001133 José Henrique Piccoli Engenheiro Agrônomo 

221004097 Moisés Chiamenti Engenheiro Agrônomo 
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221003522 Thiago Felipe Farias Engenheiro Agrônomo 

221001150 Jeferson Krapp Engenheiro Ambiental 

221001553 Felipe Tiago Joenck Engenheiro Civil 

221000617 Filipe Augusto Zanichelli De Oliveira Engenheiro Civil 

221002824 Letícia Pasuch Pelegrini Engenheiro Civil 

221002078 Eduardo Ilha Bagolin Equipe Multidisciplinar - Psicólogo 

221001987 Sandra Regina Sirena Equipe Multidisciplinar - Psicólogo 

221003458 Cleusa Rabelo Bernardes Equipe Multidisciplinar - Psicopedagogo 

221000330 Vanessa Dos Santos Silva Equipe Multidisciplinar - Psicopedagogo 

221000550 Sandra Regina Marques Secchi Equipe Multidisciplinar - Terapeuta Ocupacional 

221000962 Valeska Cardeal Santana Equipe Multidisciplinar - Terapeuta Ocupacional 

221003483 Fabio Jose Muller Equipe Setorial Técnica Administrativa - Agente Administrativo 

221003550 Mauricio Manoel Machado Equipe Setorial Técnica Administrativa - Agente Administrativo 

221005492 Ana Carolina De Campos Fassione Equipe Setorial Técnica Administrativa - Técnico Espaço Multiuso 

221001157 Salete Maria Pscheidt Buba Especialista em Assuntos Educacionais - Orientador Escolar 

221003301 Helena Neitzel Gonçalves Farmacêutico 

221001307 Jacqueline Elisete Rutzen Farmacêutico 

221002453 Carlos Henrique Hildebrand Da Silva Fiscal Ambiental 

221001656 Mauricio Silva Fiscal de Postura 

221002731 Osni Pereira Junior Fiscal de Postura 

221005465 Rosimeire De Souza Fiscal de Postura 

221002742 Maria Rozane Dos Passos Fiscal Sanitarista 

221002974 Angela Lima Lanziani Fonoaudiólogo 

221000246 Danirleia Lando Jornalista 

221004142 Marcio Chimite De Sousa Mecânico de Automóvel 

221003753 Rafael De Quadros Moretto Motorista de Ambulância 

221000622 Fabiana Paladini Mattei Odontólogo 

221002968 Carlos Augusto Maciel Professor de Educação Física 

221003939 Eduardo José Catarina Professor de Educação Física 

221002303 Cleusa Rabelo Bernardes Professor de Educação Infantil 

221003305 Graziela Karina Pedroso Professor de Educação Infantil 

221003751 Simoni Lopes De Souza Professor de Educação Infantil 

221001181 Francielle Cristine Ribeiro Professor de Espanhol 

221002325 Eula De Ávila Wanti Professor de Historia 

221000329 Ricardo Mendes Da Silveira Professor de Matemática 

221000551 Denise De Fátima Linhares Professor de Português 

221002826 Karin Eisenbraun Rigon Martins Da Silva Professor de Português 

221002323 Rafael De Francisco Soldador 

221001242 Camila Dalfior Soares Técnico em Enfermagem 

221005525 Marciane Miranda Schmitz Técnico em Enfermagem 

221002226 Mirna Macarena Silva Técnico em Enfermagem 

221003979 Ademar Neves Técnico em Radiologia 

221002627 Alexandra Mara Slaga Técnico em Radiologia 

221002596 Aline Garcia Pereira Técnico em Radiologia 

221001002 Ana Claudia De Amorim Técnico em Radiologia 

221000779 Cleyton Luiz Schneider Técnico em Radiologia 

221001546 Cristiane Bilo Zinn Técnico em Radiologia 

221004294 Cristiano Abelardo Gomes Técnico em Radiologia 

221002164 Diego Américo De Mattos Técnico em Radiologia 

221001879 Elisangela Gutz Técnico em Radiologia 

221003530 Fernando Rockembach Mazuim Técnico em Radiologia 

221001801 Filipi Sotopietra Técnico em Radiologia 

221000711 Geferson Souza Luz Técnico em Radiologia 
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221003825 Gerson Dos Santos Técnico em Radiologia 

221005050 Gisele Badaró Menezes Técnico em Radiologia 

221001519 Irene Külkamp Floriano Técnico em Radiologia 

221000549 Juliane Chaia Santos Técnico em Radiologia 

221000923 Luciano Dias Da Rocha Técnico em Radiologia 

221002846 Marcelo Gomes De Oliveira Técnico em Radiologia 

221000657 Marcelo Mauro De Souza Técnico em Radiologia 

221003221 Marco Antônio Bertoncini Andrade Técnico em Radiologia 

221000424 Marco Polo Dornelles De Oliveira Junior Técnico em Radiologia 

221004159 Marcos Eduardo Floriano Técnico em Radiologia 

221003062 Marelise Moral Montana Técnico em Radiologia 

221003431 Mary Lucia Alberti Levinski Técnico em Radiologia 

221004706 Plinio Assis Garcia Junior Técnico em Radiologia 

221002982 Rafael De Hollanda Casadei Técnico em Radiologia 

221001543 Renata Da Silva Menezes Técnico em Radiologia 

221000272 Rosana Aparecida De Souza Kuntz Técnico em Radiologia 

221001342 Tiago Jasper Kreusch Técnico em Radiologia 

221001009 Vinicius Silveira Lemos Técnico em Radiologia 

221005523 Elisângela Da Silveira Stein Telefonista 

221002550 Rúbia Karina De Ascenção Ramos Candeias Telefonista 

221003247 Grasiela Fernanda Tobler Terapeuta Ocupacional 

221001785 Diego Jean Da Silva Klauck Tesoureiro 

221003645 Paulo Afonso Nicoletto Tesoureiro 

221000866 Renato Ferreira Tesoureiro 

221004478 Luana Bellotto Turismólogo 

221001301 Denis Augusto Spricigo Veterinário 

221004014 Diego Lopes Raschelli Veterinário 

221001839 Eduardo Alexandre De Oliveira Veterinário 

221000304 Jaime De Matos Junior Veterinário 

221003950 Zuleika Fernandes Veterinário 

221005190 Aldeci Rodrigues De Vargas Vigia 

221003906 Marcelo Junior Da Silva Ribeiro Vigia 
 

 

II 
DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 
 

  

 

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes 
para provas de mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de 
recursos nos referidos cargos. Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do 
presente concurso público quando da utilização dos mesmos conteúdos programáticos. 
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  
 

CARGO: ENFERMEIRO 
 

QUESTÃO 01 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O texto trata-se de um artigo de opinião. O texto tem início com uma impressão pessoal acerca 
da ciência que é transformada em senso comum: “Durante milênios convivemos com a 
convicção de que não haveria limites para a atividade humana, seja quanto ao uso de recursos e 
serviços naturais, seja de energia, de praticamente tudo.” A partir desta introdução, pode ser 
observada a intenção do articulista em buscar a adesão dos leitores à ideia exposta. O artigo de 
opinião é um gênero no qual o autor pretende convencer, persuadir o outro sobre determinada 
ideia. Vale-se de um processo de argumentação que busca seduzir, influenciar e transformar os 
valores do leitor a favor de determinada posição assumida pelo produtor do texto.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2010. 
 
QUESTÃO 03 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
3 – Dentre os termos grifados a seguir, assinale aquele que possui classificação sintática 
diferente dos demais. 
A) “O tempo encarregou-se de mostrar o contrário...” 
B) “... com os limites na área dos recursos hídricos acentuados...” * 
C) “... com o uso de combustíveis fósseis detonando a questão das mudanças do clima;...” 
D) “Agora, mais alguns limites se esboçam no horizonte...” 
E) “... que ameaça até com um “apagão planetário”;...” 
 

O sujeito é o termo essencial da oração com o qual o verbo concorda. Todas as opções 
apresentam tal termo assinalado com exceção da opção B.  
A opção E apresenta o termo “que” sendo empregado na função sintática de sujeito. Como ser 
visto no exemplo abaixo, o pronome relativo “que” substitui substantivo ou pronome 
substantivo e pode exercer funções sintáticas as mais diversas, entre elas a de sujeito: 
“Cão que ladra não morde.” (que = sujeito de ladra). 
Em: “Agora, mais alguns limites se esboçam no horizonte para a fabricação e uso de 
computadores, por causa do consumo de energia; da emissão de gases em razão do seu uso; da 
sobrecarga em vários tipos de utilização, que ameaça até com um “apagão planetário”; e da 
geração de lixo tecnológico.” O “que” substitui “sobrecarga” e atua com sujeito de “ameaça”. 
Fonte:  

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

• CEGALLA, Domingos Pascoal. Novíssima gramática da Língua Portuguesa. 46. ed. 
SãoPaulo: Companhia Editora Nacional, 2005. 
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QUESTÃO 07 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O artigo de opinião tem como predominante a linguagem formal, linguagem que utiliza a 
construção da norma culta, de acordo com a gramática normativa. No enunciado da questão está 
explícito que a indicação requerida é a predominante no texto, o que não significa que seja a 
única. 
7 - De acordo com a tipologia textual apresentada e suas estruturas linguísticas, no texto ocorre 
o predomínio da linguagem 
A) coloquial.  B) formal.   C) poética.   D) técnica.   E) metafórica. 
Fonte: Prova de Enfermeiro - Barra Velha / SC. 
 

QUESTÃO 09 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A forma verbal “encarregou” está conjugada no pretérito perfeito do modo indicativo, sua 
correspondente para a 1ª pessoa do plural será “encarregamos”. 
Como pode ser visto na conjugação abaixo, o pretérito perfeito do indicativo possui desinência 
diferente do futuro do pretérito.  
Pretérito Perfeito do Indicativo eu encarreguei tu encarregaste ele encarregou nós encarregamos 
vós encarregastes eles encarregaram Futuro do Pretérito do Indicativo eu encarregaria tu 
encarregarias ele encarregaria nós encarregaríamos vós encarregaríeis eles encarregariam 
Fonte: PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme 
o Acordo Ortográfico) São Paulo: Scipione, 2008. 
 

QUESTÃO 12 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Quimioprofilaxia é a administração de uma droga, inclusive antibióticos, para prevenir uma 
infecção ou a progressão de uma infecção com manifestações da doença. 
 

QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa E. 
De acordo com o art. 16 da Lei nº 8080/90, à direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete: participar da formulação e implementação das políticas de saneamento básico, 
de controle das agressões ao meio ambiente e de vigilância sanitária. 
 

QUESTÃO 18 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando os elementos substantivos relacionados ao conceito de Distrito Sanitário, os 
problemas podem ser classificados como: problemas intermediários (aqueles referentes à 
organização e funcionamento do conjunto dos recursos  de saúde); problemas terminais (aqueles 
referentes às necessidades e demandas de saúde-doença dos indivíduos que constituem a 
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população, pois afetam a qualidade de saúde e de vida daqueles que são a razão da existência do 
sistema, ou seja, a população). 
 

QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os produtos de uso único são aqueles designados pelo fabricante, de acordo com a legislação 
nacional – ANVISA, para serem usados em um procedimento, em um único paciente e não 
serem reusados, devendo ser descartados após o uso. Nestes casos, o armazenamento, 
conservação e validade seguem o determinado pelo fabricante nos rótulos destes produtos. 
Soluções de múltiplas doses podem ser utilizadas mais de uma vez, porém, após abertas, podem 
deteriorar-se ou perder sua estabilidade mais rapidamente e sua conservação e validade 
sofrerem mudanças. Nestes casos, deve ser feito um controle mais rigoroso do produto, 
colocando, por exemplo, a data de abertura e a nova data de validade do mesmo. 
Fonte:  

• Potter, P.A. Fundamentos de Enfermagem. – 7ª edição. [tradução Maria Inês Corrêa 
Nascimento... et al.]. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

• APECIH. Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção Hospitalar. 
Reprocessamento de artigos de uso único. Coordenação Maria Clara Padoveze. – São Paulo: 
APECIH, 2008. 

 

QUESTÃO 23 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Ministério da Saúde (2005), casos prevalentes são os que estão sendo tratados 
(casos antigos) mais aqueles que foram descobertos ou diagnosticados (casos novos). Portanto, 
a prevalência é o número total de casos de uma doença, novos e antigos, existentes em um 
determinado local e período. A prevalência, como ideia de acúmulo, de estoque, indica a força 
com que subsiste a doença na população. No esquema adaptado de Rouquayrol, MZ (2003), os 
algarismos I e II representam os doentes novos e os doentes que imigram; III representa os 
casos novos ou a incidência; IV representa o total de casos (novos mais os antigos) ou a 
prevalência e; V representa os óbitos, as curas e os doentes que emigram. 
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Fonte:  

• BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Gerência Técnica de 
Doenças Emergentes e Reemergentes/ Coordenação-Geral de Doenças Transmissíveis. Curso 
Básico de Vigilância Epidemiológica (CBVE). Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 

• Rouquayrol, M.Z.; Filho, N.A. Epidemiologia e Saúde. – 6. ed. – Rio de Janeiro: Medsi, 
2003. 

 

QUESTÃO 25 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Herpes é uma virose transmitida, predominantemente, pelo contato sexual (inclusive oro-
genital) – quando é considerada uma DST. A transmissão pode se dar, também, pelo contato 
direto com lesões ou objetos contaminados, como a contaminação do neonato durante o parto 
quando a parturiente apresenta Herpes Genital.  De acordo com o Ministério da Saúde, úlceras 
genitais são lesões/feridas de origem não traumática na região anogenital. O Herpes Genital é 
caracterizado pela evidência de pequenas lesões ulcerativas na região anogenital, que foram 
precedidas por lesões vesiculosas isoladas ou agrupadas em “cacho”, sobre base eritematosa, 
cujo aparecimento, por sua vez, foi precedido de ardor ou prurido. Além do Herpes são DSTs 
que causam úlceras genitais a Sífilis, o Cancro Mole, a Donovanose e o Linfogranuloma. A 
Tricomoníase é uma infecção causada pelo Trichomonas vaginalis (protozoário flagelado), 
tendo como reservatório a cérvice uterina, a vagina e a uretra e causa corrimento vaginal, 
vulvovaginite ou endocervicite.  
Fonte:  

• BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de 
DST e Aids. Manual de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis. Ministério da 
Saúde. 

• Secretaria de Vigilância em Saúde, Programa Nacional de DST e Aids. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2005. 

 

QUESTÃO 29 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Ministério da Saúde (2006), os fatores de risco mais importantes para o 
desenvolvimento do câncer do colo do útero são: infecção pelo Papiloma Vírus Humano – HPV 
– sendo esse o principal fator de risco; início precoce da atividade sexual; multiplicidade de 
parceiros sexuais; tabagismo, diretamente relacionados à quantidade de cigarros fumados; baixa 
condição socioeconômica; imunossupressão; uso prolongado de contraceptivos orais; higiene 
íntima inadequada. Como a questão solicita o principal fator de risco de acordo com o 
Ministério da Saúde, a resposta correta é a infecção pelo Papiloma Vírus Humano. 
Fonte: BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Controle dos 
cânceres do colo do útero e da mama / Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 
Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
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QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou seja, 
uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à segunda 
posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a afirmativa não pode 
ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas décadas do século XX. As 
demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía quatro opções corretas a serem 
marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma referência a exceção no enunciado, tornou a 
questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
 

QUESTÃO 39 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O fato de não haver o “e” final do nome do novo presidente da França não compromete a alternativa 
e muito menos a questão, pois o que estava em jogo era o conteúdo informado a cerca dos candidatos 
à presidência da França, como fica bem claro no enunciado: “Sobre os principais candidatos à 
presidência da França para as eleições de 2012, é correto afirmar que”(...). Além disso, a grafia 
correta do nome encontra-se na própria questão na figura com as fotos e a identificação de cada um. 
Portanto, fica claro que a questão não se atentaria na grafia correta do nome, mas na informação 
sobre cada um que as afirmativas continham. A informação destinada a François Hollande estava 
correta, já que o agora presidente da França foi líder no primeiro turno de votação e se comprometeu 
em retirar as tropas francesas do Afeganistão ainda este ano, se eleito (como acabou sendo). 
Fonte:  

• http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/04/para-analistas-candidatos-franceses-tem-propostas-
irreais-sobre-imigracao.html 

• http://oglobo.globo.com/infograficos/eleicaofranca/ 
 
 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

QUESTÃO 22 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 
O gabarito divulgado está incorreto, devendo ser alterado para que a opção correta seja a alternativa 
“b” e não a “e” como foi divulgado posteriormente. Osama bin Laden, líder da rede terrorista Al 
Quaeda, foi perseguido intensivamente desde 2001 quando liderou o ataque de 11 de setembro aos 
Estados Unidos da América. O terrorista foi encontrado pelas forças armadas norte-americana no 
Paquistão, em 2011, sendo capturado e morto. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (são Paulo: Editora Abril, 2012, p.25) 
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QUESTÃO 30 
RECURSO PREJUDICADO – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos recursais não se referem à questão. 
 
 

CARGO: CALCETEIRO 
 

QUESTÃO 22 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 
O gabarito divulgado está incorreto, devendo ser alterado para que a opção correta seja a 
alternativa “b” e não a “e” como foi divulgado posteriormente. Osama bin Laden, líder da rede 
terrorista Al Quaeda, foi perseguido intensivamente desde 2001 quando liderou o ataque de 11 
de setembro aos Estados Unidos da América. O terrorista foi encontrado pelas forças armadas 
norte-americana no Paquistão, em 2011, sendo capturado e morto. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (são Paulo: Editora Abril, 2012, p.25) 
 
 

CARGO: CARPINTEIRO 
 

QUESTÃO 22 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 
O gabarito divulgado está incorreto, devendo ser alterado para que a opção correta seja a 
alternativa “b” e não a “e” como foi divulgado posteriormente. Osama bin Laden, líder da rede 
terrorista Al Quaeda, foi perseguido intensivamente desde 2001 quando liderou o ataque de 11 
de setembro aos Estados Unidos da América. O terrorista foi encontrado pelas forças armadas 
norte-americana no Paquistão, em 2011, sendo capturado e morto. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, p.25) 
 
 

CARGO: COVEIRO 
 

QUESTÃO 22 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 
O gabarito divulgado está incorreto, devendo ser alterado para que a opção correta seja a 
alternativa “b” e não a “e” como foi divulgado posteriormente. Osama bin Laden, líder da rede 
terrorista Al Quaeda, foi perseguido intensivamente desde 2001 quando liderou o ataque de 11 
de setembro aos Estados Unidos da América. O terrorista foi encontrado pelas forças armadas 
norte-americana no Paquistão, em 2011, sendo capturado e morto. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, p.25) 
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CARGO: JARDINEIRO 
 

QUESTÃO 22 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 
O gabarito divulgado está incorreto, devendo ser alterado para que a opção correta seja a 
alternativa “b” e não a “e” como foi divulgado posteriormente. Osama bin Laden, líder da rede 
terrorista Al Quaeda, foi perseguido intensivamente desde 2001 quando liderou o ataque de 11 
de setembro aos Estados Unidos da América. O terrorista foi encontrado pelas forças armadas 
norte-americana no Paquistão, em 2011, sendo capturado e morto. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, p.25) 
 
 
 

CARGO: MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 
 

QUESTÃO 22 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 
O gabarito divulgado está incorreto, devendo ser alterado para que a opção correta seja a 
alternativa “b” e não a “e” como foi divulgado posteriormente. Osama bin Laden, líder da rede 
terrorista Al Quaeda, foi perseguido intensivamente desde 2001 quando liderou o ataque de 11 
de setembro aos Estados Unidos da América. O terrorista foi encontrado pelas forças armadas 
norte-americana no Paquistão, em 2011, sendo capturado e morto. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, p.25) 
 
 
 

CARGO: MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA 
 

QUESTÃO 22 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 
O gabarito divulgado está incorreto, devendo ser alterado para que a opção correta seja a 
alternativa “b” e não a “e” como foi divulgado posteriormente. Osama bin Laden, líder da rede 
terrorista Al Quaeda, foi perseguido intensivamente desde 2001 quando liderou o ataque de 11 
de setembro aos Estados Unidos da América. O terrorista foi encontrado pelas forças armadas 
norte-americana no Paquistão, em 2011, sendo capturado e morto. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, p.25) 
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CARGO: PEDREIRO 
 

QUESTÃO 22 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 
O gabarito divulgado está incorreto, devendo ser alterado para que a opção correta seja a 
alternativa “b” e não a “e” como foi divulgado posteriormente. Osama bin Laden, líder da rede 
terrorista Al Quaeda, foi perseguido intensivamente desde 2001 quando liderou o ataque de 11 
de setembro aos Estados Unidos da América. O terrorista foi encontrado pelas forças armadas 
norte-americana no Paquistão, em 2011, sendo capturado e morto. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, p.25) 
 
 
 

CARGO: ROÇADOR 
 

QUESTÃO 22 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 
O gabarito divulgado está incorreto, devendo ser alterado para que a opção correta seja a 
alternativa “b” e não a “e” como foi divulgado posteriormente. Osama bin Laden, líder da rede 
terrorista Al Quaeda, foi perseguido intensivamente desde 2001 quando liderou o ataque de 11 
de setembro aos Estados Unidos da América. O terrorista foi encontrado pelas forças armadas 
norte-americana no Paquistão, em 2011, sendo capturado e morto. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, p.25) 
 
 

CARGO: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – ASSISTENTE SOCIAL 
 

QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa E. 
De acordo com o art. 16 da Lei nº 8080/90, à direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete: participar da formulação e implementação das políticas de saneamento básico, 
de controle das agressões ao meio ambiente e de vigilância sanitária. 
 

QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
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afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
 
 
 

CARGO: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – FISIOTERAPEUTA 
 

QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa E. 
De acordo com o art. 16 da Lei nº 8080/90, à direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete: participar da formulação e implementação das políticas de saneamento básico, 
de controle das agressões ao meio ambiente e de vigilância sanitária. 
 

QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
 
 
 

CARGO: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – FONOAUDIÓLOGO 
 

QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa E. 
De acordo com o art. 16 da Lei nº 8080/90, à direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete: participar da formulação e implementação das políticas de saneamento básico, 
de controle das agressões ao meio ambiente e de vigilância sanitária. 
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QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
 
 
 

CARGO: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – NUTRICIONISTA 
 

QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa E. 
De acordo com o art. 16 da Lei nº 8080/90, à direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete: participar da formulação e implementação das políticas de saneamento básico, 
de controle das agressões ao meio ambiente e de vigilância sanitária. 
 

QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou seja, 
uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à segunda 
posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a afirmativa não pode 
ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas décadas do século XX. As 
demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía quatro opções corretas a serem 
marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma referência a exceção no enunciado, tornou a 
questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

QUESTÃO 01 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O texto trata-se de um artigo de opinião. O texto tem início com uma impressão pessoal acerca da 
ciência que é transformada em senso comum: “Durante milênios convivemos com a convicção de 
que não haveria limites para a atividade humana, seja quanto ao uso de recursos e serviços naturais, 
seja de energia, de praticamente tudo.” A partir desta introdução, pode ser observada a intenção do 
articulista em buscar a adesão dos leitores à ideia exposta. O artigo de opinião é um gênero no qual o 
autor pretende convencer, persuadir o outro sobre determinada ideia. Vale-se de um processo de 
argumentação que busca seduzir, influenciar e transformar os valores do leitor a favor de determinada 
posição assumida pelo produtor do texto.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2010. 
 

QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa E. 
De acordo com o art. 16 da Lei nº 8080/90, à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) 
compete: participar da formulação e implementação das políticas de saneamento básico, de controle 
das agressões ao meio ambiente e de vigilância sanitária. 
 

QUESTÃO 16 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A compreensão do Distrito Sanitário pode abranger duas dimensões: a primeira, enquanto estratégia 
de construção do SUS num município e/ou conjunto de municípios, envolvendo alguns elementos, 
conceitual e operacionalmente, importantes;  a outra dimensão se refere à menor unidade de território 
ou de população, a ser apropriada para o processo de planejamento e gestão. 
 

QUESTÃO 31 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A obra está sendo realizada às margens do rio Xingu, no Pará. O texto apresentado pelo 
candidato como base para dizer que poderia ser marcada também a opção rio Amazonas 
informa que a obra está na Floresta Amazônica, “na margem direita do rio Amazonas”, ou seja, 
o autor do texto dividiu a região amazônica pelo rio Amazonas (algo não muito comum) e 
situou a obra e o rio Xingu (ele cita também no texto que obra ocorre no rio Xingu), na área de 
Floresta Amazônica, localizada na margem direita do rio Amazonas. Desta forma, por quanto 
realmente o texto apresentado pelo candidato seja confuso, há diversas informações sobre a 
localização correta da obra que está constantemente em destaque na mídia brasileira e 
internacional, principalmente nos últimos dias quando uma grande paralisação dos funcionários 
chamou a atenção da opinião pública para o local.  
Fonte: http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2012/04/trabalhadores-param-atividades-nos-

canteiros-de-belo-monte.html 
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QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
 
 
 

CARGO: FARMACÊUTICO 
 
QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa E. 
De acordo com o art. 16 da Lei nº 8080/90, à direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete: participar da formulação e implementação das políticas de saneamento básico, 
de controle das agressões ao meio ambiente e de vigilância sanitária. 
 
QUESTÃO 24 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“A via de administração oral constitui a modalidade mais conveniente de administração de 
drogas. É chamada tradicionalmente de uso interno ou também enteral. As drogas administradas 
por via oral podem exercer um efeito local no trato gastrintestinal ou ser absorvidas pela 
mucosa gastrointestinal, atingindo o sangue ou a linfa e exercendo efeitos sistêmicos. A 
absorção das drogas, por via oral, pode ocorrer na boca (mucosa bucal e sublingual), no 
intestino delgado, no reto e, em menor extensão, no estômago e no intestino grosso” (Penildon, 
p. 30). Perceba que a alternativa não discute se há absorção em maior ou menor grau, mas se 
existe a possibilidade de haver absorção (leia na alternativa: ‘a absorção pode ocorrer’…) nestes 
sítios, o que é verdade, segundo o autor citado. 
Fonte: Silva, Penildon – Farmacologia. 8ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2010. P. 30. 
 

QUESTÃO 25 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O autor Penildon Silva no capítulo ‘Vias e Sistemas de administração das drogas’ na pág. 31, 
escreve textualmente: “Há, também, formas farmacêuticas chamadas de depósito ou de 
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liberação modificada que podem ser usadas por via oral. Essas formas podem assumir as 
seguintes modalidades: a) de liberação retardada, em que a liberação da droga se faz em 
momento que não é logo depois da administração da formulação; b) de ação repetida, em que a 
liberação da droga é feita em intervalos intermitentes, após a administração; c) de liberação 
sustentada, em que a droga é liberada lentamente; d) de liberação controlada, em que a droga é 
liberada em taxa constante; e) de liberação aumentada, isto é, com o aumento da velocidade de 
liberação pela redução, por exemplo, do tamanho das partículas”. Assim sendo a questão está 
formulada corretamente, bem como as suas alternativas propostas. 
Fonte: Silva, Penildon – Farmacologia. 8ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2010. P. 30. 
 

QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

QUESTÃO 01 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O texto trata-se de um artigo de opinião. O texto tem início com uma impressão pessoal acerca 
da ciência que é transformada em senso comum: “Durante milênios convivemos com a 
convicção de que não haveria limites para a atividade humana, seja quanto ao uso de recursos e 
serviços naturais, seja de energia, de praticamente tudo.” A partir desta introdução, pode ser 
observada a intenção do articulista em buscar a adesão dos leitores à ideia exposta. O artigo de 
opinião é um gênero no qual o autor pretende convencer, persuadir o outro sobre determinada 
ideia. Vale-se de um processo de argumentação que busca seduzir, influenciar e transformar os 
valores do leitor a favor de determinada posição assumida pelo produtor do texto.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2010. 
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QUESTÃO 12 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para uma aprendizagem eficiente o professor deverá atentar para vários fatores que poderão 
interferir na assimilação dos conteúdos trabalhados. Desta forma, vários itens devem ser 
observados. O apontado na letra A diz que “A distribuição equilibrada dos temas, articulando-os 
em um campo de conhecimento” é falso, pois a articulação equilibrada dos temas deve ocorrer 
em vários campos do conhecimento e não em um só campo, propiciando à criança uma visão 
ampla dos conteúdos estudados e provocando a interdisciplinaridade. 
Fonte: Referencial da Educação Infantil 
 
QUESTÃO 14 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa A. 
A opção correta é a letra A e não a letra E, pois os saberes dos alunos não podem ser 
descartados. E ainda, todas as questões foram elaboradas com base nos conteúdos publicados no 
Edital para estudo. 
Fonte: Conhecimento Didático Pedagógico, Tópicos - (Conhecimentos da Prática de Ensino, 
PCNs (todos os conteúdos), Lei Federal nº 11.274/06) 
 

QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo “lutas” se configura como um dos conteúdos da Educação Física escolar. No trato 
com o esporte, por exemplo, é necessário o conhecimento pelo professor de seus fundamentos. 
No caso das lutas, como o caso aqui do judô, se faz igualmente necessário o conhecimento dos 
golpes para o seu trato. Ainda que o objetivo das aulas de Educação Física escolar não seja o 
rendimento e a busca pura pela técnica perfeita, o conhecimento dos aspectos que se relacionam 
às lutas (um de seus conteúdos) se faz pertinente. Assim sendo, a solicitação de recurso nessa 
questão foi julgada improcedente.  
Fonte: FREITAS, A.; VIEIRA, S. V. O que é judô? História, regras e curiosidades. Rio de 
Janeiro: Casa da Palavra: COB, 2006, pgs. 28, 30, 53, 55. 

 
QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
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quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma referência a 
exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
 
 

CARGO: CONTADOR 
 

QUESTÃO 06 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As crônicas humorísticas em geral apresentam certa informalidade. Na crônica em análise 
encontram-se expressões coloquiais como “caramba” e “ô raça”. 
6 – Acerca da linguagem utilizada no texto analise as afirmativas a seguir e assinale a correta. 
A) Apesar de haver o predomínio da linguagem formal, o uso da variante informal pode ser 
constatado através de algumas expressões como “caramba”, “ô raça”. * 
B) O uso de expressões como “caramba” constitui inadequação no contexto apresentado. 
O uso da variante informal não constitui inadequação considerando-se o contexto. 
É predominante a linguagem formal, já que em todo o texto aparecem apenas as seguintes gírias:  
No 1º§, temos a gíria: ô, raça! 
No 2º§: caramba? / o mico 
Fonte: O próprio texto. 
 

QUESTÃO 13 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Férias de Maurício: 
Primeiro dia: sábado e último dia: domingo.  Logo, o mês possui 30 dias.  

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
XXX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXX 01 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 08 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 15 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 22 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 29 
30 

 
Férias de Flávio: 
Primeiro dia: quinta-feira e último dia: quarta-feira. Logo, o mês possui 28 dias, ou seja, 
fevereiro. 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
    01   
    08   
    15   
    22   
   28    
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Após as conclusões, restringiram-se as opções de resposta: B) abril e fevereiro e D) setembro e 
fevereiro.      
O problema disse que os meses são do mesmo ano. Como fevereiro terminou numa quarta-feira, 
então março começou numa quinta-feira e por ter 31 dias terminou num sábado. Logo, conclui-
se que abril começou num domingo. Assim o mês de abril deve ser descartado, pois de acordo 
com o enunciado, o mês de 30 dias começou num sábado. Já se pode concluir que a resposta é a 
letra D. 
A resolução a seguir não seria necessária. Será feita apenas para conferência. 
Agora vamos verificar em que dia da semana caiu o primeiro dia do mês de setembro. 
ABRIL: Temos que 1º de abril: Domingo. Último domingo: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de abril 
(segunda-feira). 
MAIO: Começou numa terça-feira.  Última terça: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de maio (quinta-
feira). 
JUNHO: Começou numa sexta-feira. Última sexta: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de junho (sábado). 
JULHO: Começou num domingo. Último domingo: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de Julho (terça-
feira). 
AGOSTO: Começou numa quarta-feira. Última quarta: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de Agosto 
(sexta-feira). 
SETEMBRO: Começou num sábado. Último sábado: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de Setembro 
(domingo). Conforme indicado no enunciado. 
Férias de Maurício: Setembro 
Férias de Flávio: Fevereiro. 
Resposta: D 
 

QUESTÃO 14 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pelo menos uma das alternativas dadas deve ser falsa. 
Verificada a letra A. André tem olhos castanhos, Andrei tem olhos verdes e Adriano tem olhos 
azuis.       
• André não tem olhos verdes.  Verdadeira 
• Andrei tem olhos azuis. Falsa 
• Adriano não tem olhos castanhos. Verdadeira. 
Essa situação é possível, pois uma das afirmativas é falsa. 
 
Verificada a letra B. André tem olhos verdes, Andrei tem olhos azuis e Adriano tem olhos 
castanhos.       
• André não tem olhos verdes.  Falsa. 
• Andrei tem olhos azuis. Verdadeira. 
• Adriano não tem olhos castanhos. Falsa. 
Essa situação é possível, pois duas das afirmativas são falsas. 
 
Verificada a letra C. André tem olhos castanhos, Andrei tem olhos azuis e Adriano tem olhos 
verdes.   
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• André não tem olhos verdes.  Verdadeira. 
• Andrei tem olhos azuis. Verdadeira. 
• Adriano não tem olhos castanhos. Verdadeira. 
Essa situação não é possível, pois nenhuma das afirmativas é falsa. 
Assim temos que a resposta é a letra C. 
 
Verificada a letra D. André tem olhos azuis, Andrei tem olhos castanhos e Adriano tem olhos 
verdes. 
• André não tem olhos verdes.  Verdadeira. 
• Andrei tem olhos azuis. Falsa. 
• Adriano não tem olhos castanhos. Verdadeira. 
Essa situação é possível, pois uma das afirmativas é falsa. 
 
Verificada a letra E. André tem olhos verdes, Andrei tem olhos castanhos e Adriano tem olhos 
azuis. 
• André não tem olhos verdes.  Falsa. 
• Andrei tem olhos azuis. Falsa. 
• Adriano não tem olhos castanhos. Verdadeira. 
Essa situação é possível, pois duas das afirmativas são falsas. 
Desta forma a única alternativa de reposta que atende ao enunciado da questão, é alternativa C. 
 

QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa III da referida questão não excluiu a obrigatoriedade em terem as metas e 
prioridades definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias por parte dos entes federados Estadual 
e Municipal, apenas enfatizou a Administração Pública Federal pela sua hierarquia nos poderes, 
não foi utilizada a palavra somente na estrutura da frase. A redação está em conformidade com 
§ 2º do art. 165 da Constituição Federal, portanto, o recurso foi julgado IMPROCEDENTE. 
Ratifica-se o gabarito divulgado (letra E). 
Fonte: Parágrafo 2º do art. 165 da Constituição. 
 

QUESTÃO 22 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É assunto pertinente à Lei de Diretrizes Orçamentárias tratar critérios e a forma de limitação de 
empenho, restrito aos casos dos art. 9º e 31º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A exceção da 
questão está atribuída no seu contexto genérico. As dotações discriminadas são evidenciadas 
nos quadros do Projeto de Lei Orçamentário Anual, portanto, o recurso foi julgado 
IMPROCEDENTE. Ratifica-se o gabarito divulgado (letra “B”). 
Fonte: Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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QUESTÃO 23 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todos os créditos adicionais precedem de autorização legislativa, no caso do crédito 
extraordinário em detrimento a urgencia da ação governamental, o Poder Executivo autorizará a 
despesa através do Decreto e dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Todos os 
créditos adicionais tem como finalidade ajustar o orçamento da despesa não computada ou 
insuficiente. Logo, a resposta completa, tendo como base a Lei Federal 4.320/64 é a alternativa 
"A". Portanto, o recurso foi julgado IMPROCEDENTE. Ratifica-se o gabarito divulgado (letra 
“A”). 
Fonte: Lei 4.320/64 
 

QUESTÃO 24 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em nenhum caso é permitido realizar compras sem a adequada caracterização do objeto e a 
indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento. Isso vale para qualquer modalidade 
de licitação. O recurso foi prejudicado pela argumentação do requerente. Ratifica-se o gabarito 
divulgado (letra “A”). 
Fonte: Lei Federal 8.666/93. 
 

QUESTÃO 27 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os chamados “ativos intangíveis” são aqueles que não têm existência física. Como exemplos de 
intangíveis, os direitos de exploração de serviços públicos mediante concessão ou permissão do 
Poder Público, marcas e patentes, softwares e o fundo de comércio adquirido. Trata-se de um 
desmembramento do ativo imobilizado, que, a partir da vigência da Lei 11.638/2007, ou seja, a 
partir de 01.01.2008, passa a contar apenas com bens corpóreos de uso permanente. Deve ser 
ressaltado que, para as companhias abertas, a existência desse subgrupo “Intangível” já se 
encontra regulada pela Deliberação CVM nº 488/05. 
O software é uma exceção do grupo do imobilizado, não é regra geral. 
Resolução nº 1.177/2009 CFC Ativo imobilizado é o item tangível que:  
(a) é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a 
outros, ou para fins administrativos; e  
(b) se espera utilizar por mais de um período.  
Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das 
atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações 
que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. 
Diante das normas contábeis supracitadas o recurso foi julgado IMPROCEDENTE. Ratifica-se 
o gabarito divulgado (letra “E”). 
Fonte: Resolução do Conselho Federal de Contabilidade e do CPC. 
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QUESTÃO 29 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a literatura científica de inúmeras obras de Contabilidade Pública denomina-se 
empenho ordinário a modalidade utilizada para o empenhamento das despesas de valor fixo e 
previamente determinadas, com pagamento que deva ocorrer de uma só vez, muito embora a 
palavra não esteja expressamente escrita nos artigos 58 a 61 da Lei 4.320/64. Pelo exposto, o 
recurso foi julgado IMPROCEDENTE. Ratifica-se o gabarito divulgado (letra “E”). 
Fonte:  

• MOTA, Francisco Glauber; Contabilidade Aplicada à Administração Pública, Edotira 
Vestcon – 2002;  

• ROSA, Maria Berenice; Contabilidade do Setor Público. Editora Atlas – 2011. 
 

QUESTÃO 30 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A medida provisória explicitada no enunciado da questão, embora convertida na Lei Federal nº 
11.941/2009 não sofreu alteração no art. 178º que diz que diz que o Ativo Não Circulante é 
composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Portanto, 
o ativo diferido foi extinto. O recurso foi julgado IMPROCEDENTE. Ratifica-se o gabarito 
divulgado (letra “A”). 
 

QUESTÃO 31 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A incorreção na digitação do enunciado que no lugar de “com um país em desenvolvimento”, 
colocou “como um país em desenvolvimento”, além da ausência do plural do questionamento 
final, onde deveria estar “tratam-se” e foi digitado “trata-se” impossibilitou ao candidato a 
leitura e interpretação correta da questão para que pudesse escolher de forma adequada a 
alternativa a ser marcada. Por esse motivo a Banca determina a anulação desta. O enunciado 
correto deveria estar digitado da seguinte forma: A ameaça de exclusão da Arábia Saudita dos 
Jogos Olímpicos de 2012 (Londres) já foi concretizada em outra ocasião, com um país em 

desenvolvimento, devido a sua política de segregação racial. Também, nas Olimpíadas de 

Pequim, na China, uma delegação do Oriente Médio foi excluída por “contínuas interferências 

do governo nos assuntos do conselho executivo”. Tratam-se dos seguintes países 

respectivamente:” 

Fonte:  

• Revista ISTOÉ, Edição 2215, 25 de abril de 2012, p.76 

• http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Esportes&newsID
=a2066950.htm 
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QUESTÃO 34 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão tomou como base uma reportagem especial do Portal UOL, a Constituição Federal de 
1988 e a Lei 1579/52 que regulam as CPIs no Brasil. Quando se afirmava no item III que as 
CPIs “nascem a partir do requerimento de um congressista” estávamos nos remetendo a sua 
origem, ao princípio de sua formação que deve ser por um requerimento e que deve vir de um 
congressista ou mais de um, como podemos verificar nesta reportagem especial divulgada no 
Portal UOL de Notícias no dia 26 de abril de 2012, às 05h06: 
As CPIs nascem a partir do requerimento de um congressista, em geral a partir de denúncias 

ou clamor público, e dependem da assinatura de um terço dos membros da Câmara ou do 

Senado (dependendo de onde são instauradas; CPIs mistas precisam de um terço de ambas as 

Casas) (www.uol.com.br). 

Nem a constituição, nem a Lei 1579/52 que regem as Comissões Parlamentares de Inquérito no 
Brasil não negam esta informação, portanto, está afirmação contida no Portal UOL poderia estar 
correta. No entanto, nos regulamentos internos, tanto do Senado, quanto da Câmara, há a 
prerrogativa que torna esta afirmação incorreta. O regimento Interno do Senado  diz no Art. 145 
que “a criação de comissão parlamentar de inquérito será feita mediante requerimento de um 
terço dos membros do Senado Federal”. Já na Câmara Federal, o regimento interno diz no Art. 
35 que “a Câmara dos Deputados, a requerimento de um terço de seus membros, instituirá 
Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual 
terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei 
e neste Regimento”. Desta forma, a afirmativa discutida não pode ser considerada verdadeira, 
como acreditava esta banca, com base nos fundamentos apresentados acima. Não havendo outra 
opção possível, fica anulada esta questão. 
Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2012/04/26/um-quarto-das-cpis-nao-
produz-relatorio-final-no-brasil.htm. Constituição Federal 1988 do Brasil. Lei nº 1572/52. 
Regimento Interno da Câmara Federal e do Senado 
 

QUESTÃO 38 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito aponta a alternativa C para esta questão com total fundamentação, ficando desta 
forma correta a seguinte sequência: F – V – F – V. A primeira afirmação está incorreta, pois o 
Real entrou em vigor em 1994, no lugar do Cruzeiro real que ficou em vigor em 1993, sendo 
que antes dessa moeda é que o Brasil adotava o Cruzeiro. Portanto, o Real não antecedeu o 
Cruzado, mas sim, sucedeu o Plano Cruzado e o Cruzeiro Real. A moeda foi parte de um plano 
bem sucedido que tinha como principal objetivo estabilizar a economia do Brasil. Esta moeda, 
assim como o plano econômico que a implantou, foram cruciais para a ELEIÇÃO de Fernando 
Henrique Cardoso à presidência da República, pois foram implantadas por ele enquanto 
Ministro da Economia do presidente Itamar Franco, e não em seu primeiro governo como 
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presidente da República. A efígie da República, presente no Real, foi utilizada pela primeira vez 
na moeda de 1889, quando da proclamação da República no Brasil.  
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, p.101 e 328). 
 

QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
Como há incorreções graves no nome e sobrenome da presidente da Índia que deveria ser 
Pratibha Devisingh Patil e não Pratibba Devisingh Oatuk como foi digitado na alternativa “e” a 
questão torna-se inconsistente, já que passa a ter duas alternativas incorretas, já que o comando 
da questão solicitava que se marcasse àquele que não ocupa o cargo de presidente em seu país e 
Angela Merkel ocupa o cargo de chanceler, estando no cargo de presidente da Alemanha 
Joachim Gauck. 
Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/03/parlamento-elege-joachim-gauck-novo-
presidente-da-alemanha.html 
 
 

CARGO: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
 

QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão 21 está de acordo com conteúdo programático do edital do concurso no tópico: “artes 
e literatura e suas vinculações históricas”.  
Fonte: Edital do Concurso 
 

CARGO: VIGIA 
 

QUESTÃO 22 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 
O gabarito divulgado está incorreto, devendo ser alterado para que a opção correta seja a 
alternativa “b” e não a “e” como foi divulgado posteriormente. Osama bin Laden, líder da rede 
terrorista Al Quaeda, foi perseguido intensivamente desde 2001 quando liderou o ataque de 11 
de setembro aos Estados Unidos da América. O terrorista foi encontrado pelas forças armadas 
norte-americana no Paquistão, em 2011, sendo capturado e morto. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (são Paulo: Editora Abril, 2012, p.25) 
 

QUESTÃO 30 
RECURSO PREJUDICADO – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos recursais não se referem à questão. 
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CARGO: MÉDICO 
 

QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa E. 
De acordo com o art. 16 da Lei nº 8080/90, à direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete: participar da formulação e implementação das políticas de saneamento básico, 
de controle das agressões ao meio ambiente e de vigilância sanitária. 
 

QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
 
 
 
 

CARGO: FONOAUDÍOLOGO 
 

QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa E. 
De acordo com o art. 16 da Lei nº 8080/90, à direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete: participar da formulação e implementação das políticas de saneamento básico, 
de controle das agressões ao meio ambiente e de vigilância sanitária. 
 
QUESTÃO 23 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Síndromes com alterações respiratórias não estão DIRETAMENTE relacionadas às fissuras 
faciais. 
Fonte: MARCHESAN, Irene Queiroz, Fundamentos em Fonoaudiologia, 2ª Edição, Editora 
Guanabara Koogan, ano 2005, p. 93. 
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QUESTÃO 27 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As anomalias orofaciais possuem origem HEREDITÁRIA, por isso, um trauma não entraria em 
suas características. 
Fonte: GONZALEZ, Nídia Zambrana Toledo e LOPES, Lucy Dalva, Fonoaudiologia e 
Ortopedia Maxilar na Reabilitação Orofacial – Tratamento Precoce e Preventivo Terapia 
Miofuncional, 1ª Edição, Editora Santos, ano 2000, p. 37. 
 

QUESTÃO 29 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Comprometimento respiratório não se caracteriza como manifestação da Afasia. 
Fonte: GALLI, Juliana Ferreira Marcolino, OLIVEIRA, Jáima Pinheiro e DELIBERATO, 
Débora, Introdução da comunicação suplementar e alternativa na terapia com afásicos. Rev. 
soc. bras. fonoaudiol. vol.14 no.3 São Paulo 2009. 
 

QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
 
 
 

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 

QUESTÃO 14 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o art. 16 da Lei n º 8080/90, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS), estão incluídas a execução de ações de vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do 
trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. A vigilância endemiológica 
não está de acordo com o enunciado da questão. 
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QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa E. 
De acordo com o art. 16 da Lei nº 8080/90, à direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete: participar da formulação e implementação das políticas de saneamento básico, 
de controle das agressões ao meio ambiente e de vigilância sanitária. 
 

QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
 
 

CARGO: VETERINÁRIO 
 

QUESTÃO 11 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Escolha dos colares: C5,3 = 10
2!3!

3!45
2!3!
5!

=
⋅⋅

=    

Escolha dos anéis: C6,2 = 15
4!2!

4!56
4!2!
6!

=
⋅⋅

=   

Total de escolhas de colares e anéis: C5,3 . C6,2 = 10 . 15 = 150 
Resposta: A. 
 

QUESTÃO 13 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Férias de Maurício: 
Primeiro dia: sábado e último dia: domingo.  Logo, o mês possui 30 dias.  

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
XXX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXX 01 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 08 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 15 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 22 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 29 
30 
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Férias de Flávio: 
Primeiro dia: quinta-feira e último dia: quarta-feira. Logo, o mês possui 28 dias, ou seja, 
fevereiro. 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
    01   
    08   
    15   
    22   
   28    

 

Após as conclusões, restringiram-se as opções de resposta: B) abril e fevereiro e D) setembro e 
fevereiro.      
O problema disse que os meses são do mesmo ano. Como fevereiro terminou numa quarta-feira, 
então março começou numa quinta-feira e por ter 31 dias terminou num sábado. Logo, conclui-
se que abril começou num domingo. Assim o mês de abril deve ser descartado, pois de acordo 
com o enunciado, o mês de 30 dias começou num sábado. Já se pode concluir que a resposta é a 
letra D. 
A resolução a seguir não seria necessária. Será feita apenas para conferência. 
Agora vamos verificar em que dia da semana caiu o primeiro dia do mês de setembro. 
ABRIL: Temos que 1º de abril: Domingo. Último domingo: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de abril 
(segunda-feira). 
MAIO: Começou numa terça-feira.  Última terça: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de maio (quinta-
feira). 
JUNHO: Começou numa sexta-feira. Última sexta: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de junho (sábado). 
JULHO: Começou num domingo. Último domingo: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de Julho (terça-
feira). 
AGOSTO: Começou numa quarta-feira. Última quarta: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de Agosto 
(sexta-feira). 
SETEMBRO: Começou num sábado. Último sábado: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de Setembro 
(domingo). Conforme indicado no enunciado. 
Férias de Maurício: Setembro 
Férias de Flávio: Fevereiro. 
Resposta: D 
 

QUESTÃO 14 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pelo menos uma das alternativas dadas deve ser falsa. 
Verificada a letra A. André tem olhos castanhos, Andrei tem olhos verdes e Adriano tem olhos 
azuis.       
• André não tem olhos verdes.  Verdadeira 
• Andrei tem olhos azuis. Falsa 
• Adriano não tem olhos castanhos. Verdadeira. 
Essa situação é possível, pois uma das afirmativas é falsa. 
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Verificada a letra B. André tem olhos verdes, Andrei tem olhos azuis e Adriano tem olhos 
castanhos.       
• André não tem olhos verdes.  Falsa. 
• Andrei tem olhos azuis. Verdadeira. 
• Adriano não tem olhos castanhos. Falsa. 
Essa situação é possível, pois duas das afirmativas são falsas. 
 
Verificada a letra C. André tem olhos castanhos, Andrei tem olhos azuis e Adriano tem olhos 
verdes.   
• André não tem olhos verdes.  Verdadeira. 
• Andrei tem olhos azuis. Verdadeira. 
• Adriano não tem olhos castanhos. Verdadeira. 
Essa situação não é possível, pois nenhuma das afirmativas é falsa. 
Assim temos que a resposta é a letra C. 
 
Verificada a letra D. André tem olhos azuis, Andrei tem olhos castanhos e Adriano tem olhos 
verdes. 
• André não tem olhos verdes.  Verdadeira. 
• Andrei tem olhos azuis. Falsa. 
• Adriano não tem olhos castanhos. Verdadeira. 
Essa situação é possível, pois uma das afirmativas é falsa. 
 
Verificada a letra E. André tem olhos verdes, Andrei tem olhos castanhos e Adriano tem olhos 
azuis. 
• André não tem olhos verdes.  Falsa. 
• Andrei tem olhos azuis. Falsa. 
• Adriano não tem olhos castanhos. Verdadeira. 
Essa situação é possível, pois duas das afirmativas são falsas. 
Desta forma a única alternativa de reposta que atende ao enunciado da questão, é alternativa C. 
 

QUESTÃO 22 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os hospedeiros intermediários da Taenia solium são os suínos, os javalis e raramente caninos, 
felinos, ruminantes, equinos e o homem; enquanto os da Taenia saginata são os bovinos, 
raramente ovinos e caprinos e excepcionalmente o homem (Acha & Szyfres, 1986; Rey, 1973; 
Fortes, 1993; Funasa, 2000).  
Fonte: Bulling, Ciléia1; Strack, Lariane; Uliana, Franciele; Jorgens, Élbio; Cisticercose – 
Revisão Bibliográfica 
 
 



 

31 
 

QUESTÃO 27  
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Art. 438 do RIISPOA. A denominação genérica "PESCADO" compreende os peixes, 
crustáceos, moluscos, anfíbios, quelônios e mamíferos de água doce ou salgada, usados na 
alimentação humana. Usar o termo peixe, portanto, não está incorreto. Com relação à 
conservação de alimentos, segundo GAVA, o período médio de armazenamento do peixe a 0ºC 
é de 2 a 7 dias. 
Fonte:  

• LOPES, R. L. T. Dossiê Técnico Conservação de Alimentos. CETEC. Minas Gerais. 2007. 

• GAVA, A.J. Princípios de Tecnologia de Alimentos. 7ª Edição. São Paulo: Nobel, 1984. 
 
QUESTÃO 28 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A matéria não consta no conteúdo programático com relação ao conteúdo mel. 
 

QUESTÃO 29 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nos municípios será realizada a reinspeção. Art. 847 - § 2º - Sem prejuízo da apreciação dos 
caracteres organolépticos e de outras provas, a Inspeção adotará o pH entre 6,0 e 6,4 (seis e seis 
e quatro décimos) para considerar a carne ainda em condições de consumo. 
 

QUESTÃO 31 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A incorreção na digitação do enunciado que no lugar de “com um país em desenvolvimento”, 
colocou “como um país em desenvolvimento”, além da ausência do plural do questionamento 
final, onde deveria estar “tratam-se” e foi digitado “trata-se” impossibilitou ao candidato a 
leitura e interpretação correta da questão para que pudesse escolher de forma adequada a 
alternativa a ser marcada. Por esse motivo a Banca determina a anulação desta. O enunciado 
correto deveria estar digitado da seguinte forma: A ameaça de exclusão da Arábia Saudita dos 
Jogos Olímpicos de 2012 (Londres) já foi concretizada em outra ocasião, com um país em 

desenvolvimento, devido a sua política de segregação racial. Também, nas Olimpíadas de 

Pequim, na China, uma delegação do Oriente Médio foi excluída por “contínuas interferências 

do governo nos assuntos do conselho executivo”. Tratam-se dos seguintes países 

respectivamente:” 

Fonte:  

• Revista ISTOÉ, Edição 2215, 25 de abril de 2012, p.76 

• http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Esportes&newsID
=a2066950.htm 
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QUESTÃO 34 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão tomou como base uma reportagem especial do Portal UOL, a Constituição Federal de 
1988 e a Lei 1579/52 que regulam as CPIs no Brasil. Quando se afirmava no item III que as 
CPIs “nascem a partir do requerimento de um congressista” estávamos nos remetendo a sua 
origem, ao princípio de sua formação que deve ser por um requerimento e que deve vir de um 
congressista ou mais de um, como podemos verificar nesta reportagem especial divulgada no 
Portal UOL de Notícias no dia 26 de abril de 2012, às 05h06: 
As CPIs nascem a partir do requerimento de um congressista, em geral a partir de denúncias 

ou clamor público, e dependem da assinatura de um terço dos membros da Câmara ou do 

Senado (dependendo de onde são instauradas; CPIs mistas precisam de um terço de ambas as 

Casas) (www.uol.com.br). 

Nem a constituição, nem a Lei 1579/52 que regem as Comissões Parlamentares de Inquérito no 
Brasil não negam esta informação, portanto, está afirmação contida no Portal UOL poderia estar 
correta. No entanto, nos regulamentos internos, tanto do Senado, quanto da Câmara, há a 
prerrogativa que torna esta afirmação incorreta. O regimento Interno do Senado  diz no Art. 145 
que “a criação de comissão parlamentar de inquérito será feita mediante requerimento de um 
terço dos membros do Senado Federal”. Já na Câmara Federal, o regimento interno diz no Art. 
35 que “a Câmara dos Deputados, a requerimento de um terço de seus membros, instituirá 
Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual 
terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei 
e neste Regimento”. Desta forma, a afirmativa discutida não pode ser considerada verdadeira, 
como acreditava esta banca, com base nos fundamentos apresentados acima. Não havendo outra 
opção possível, fica anulada esta questão. 
Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2012/04/26/um-quarto-das-cpis-nao-
produz-relatorio-final-no-brasil.htm. Constituição Federal 1988 do Brasil. Lei nº 1572/52. 
Regimento Interno da Câmara Federal e do Senado 
 

QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
Como há incorreções graves no nome e sobrenome da presidente da Índia que deveria ser 
Pratibha Devisingh Patil e não Pratibba Devisingh Oatuk como foi digitado na alternativa “e” a 
questão torna-se inconsistente, já que passa a ter duas alternativas incorretas, já que o comando 
da questão solicitava que se marcasse àquele que não ocupa o cargo de presidente em seu país e 
Angela Merkel ocupa o cargo de chanceler, estando no cargo de presidente da Alemanha 
Joachim Gauck. 
Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/03/parlamento-elege-joachim-gauck-novo-
presidente-da-alemanha.html 
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CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

QUESTÃO 08 
RECURSO PREJUDICADO – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos recursais não se referem à questão. 
 

QUESTÃO 16 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão diz que “São algumas habilidades de raciocínio que o professor poderá 
desenvolver em sala de aula com os alunos.” que são: 
Comparar, Classificar, Relacionar, Seriar. O enunciado não diz que o professor é que deverá ter 
estas habilidades.  
Estas habilidades são fundamentais para que a criança possa ir se desenvolvendo 
gradativamente em todos os conteúdos trabalhados com ela. De posse dessas habilidades as 
crianças vão poder no seu cotidiano comparar objetos, paisagens, dinheiro, estabelecendo 
relações, etc. 
Fonte: Referencial Curricular da Educação Infantil, PCNs, Revistas Pedagógicas, Orientações 
Metodológicas/MEC 
 

QUESTÃO 31 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A incorreção na digitação do enunciado que no lugar de “com um país em desenvolvimento”, 
colocou “como um país em desenvolvimento”, além da ausência do plural do questionamento 
final, onde deveria estar “tratam-se” e foi digitado “trata-se” impossibilitou ao candidato a 
leitura e interpretação correta da questão para que pudesse escolher de forma adequada a 
alternativa a ser marcada. Por esse motivo a Banca determina a anulação desta. O enunciado 
correto deveria estar digitado da seguinte forma: A ameaça de exclusão da Arábia Saudita dos 
Jogos Olímpicos de 2012 (Londres) já foi concretizada em outra ocasião, com um país em 

desenvolvimento, devido a sua política de segregação racial. Também, nas Olimpíadas de 

Pequim, na China, uma delegação do Oriente Médio foi excluída por “contínuas interferências 

do governo nos assuntos do conselho executivo”. Tratam-se dos seguintes países 

respectivamente:” 

Fonte:  

• Revista ISTOÉ, Edição 2215, 25 de abril de 2012, p.76 

• http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Esportes&newsID
=a2066950.htm 
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QUESTÃO 34 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão tomou como base uma reportagem especial do Portal UOL, a Constituição Federal de 
1988 e a Lei 1579/52 que regulam as CPIs no Brasil. Quando se afirmava no item III que as 
CPIs “nascem a partir do requerimento de um congressista” estávamos nos remetendo a sua 
origem, ao princípio de sua formação que deve ser por um requerimento e que deve vir de um 
congressista ou mais de um, como podemos verificar nesta reportagem especial divulgada no 
Portal UOL de Notícias no dia 26 de abril de 2012, às 05h06: 
As CPIs nascem a partir do requerimento de um congressista, em geral a partir de denúncias 

ou clamor público, e dependem da assinatura de um terço dos membros da Câmara ou do 

Senado (dependendo de onde são instauradas; CPIs mistas precisam de um terço de ambas as 

Casas) (www.uol.com.br). 

Nem a constituição, nem a Lei 1579/52 que regem as Comissões Parlamentares de Inquérito no 
Brasil não negam esta informação, portanto, está afirmação contida no Portal UOL poderia estar 
correta. No entanto, nos regulamentos internos, tanto do Senado, quanto da Câmara, há a 
prerrogativa que torna esta afirmação incorreta. O regimento Interno do Senado  diz no Art. 145 
que “a criação de comissão parlamentar de inquérito será feita mediante requerimento de um 
terço dos membros do Senado Federal”. Já na Câmara Federal, o regimento interno diz no Art. 
35 que “a Câmara dos Deputados, a requerimento de um terço de seus membros, instituirá 
Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual 
terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei 
e neste Regimento”. Desta forma, a afirmativa discutida não pode ser considerada verdadeira, 
como acreditava esta banca, com base nos fundamentos apresentados acima. Não havendo outra 
opção possível, fica anulada esta questão. 
Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2012/04/26/um-quarto-das-cpis-nao-
produz-relatorio-final-no-brasil.htm. Constituição Federal 1988 do Brasil. Lei nº 1572/52. 
Regimento Interno da Câmara Federal e do Senado 
 

QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
Como há incorreções graves no nome e sobrenome da presidente da Índia que deveria ser 
Pratibha Devisingh Patil e não Pratibba Devisingh Oatuk como foi digitado na alternativa “e” a 
questão torna-se inconsistente, já que passa a ter duas alternativas incorretas, já que o comando 
da questão solicitava que se marcasse àquele que não ocupa o cargo de presidente em seu país e 
Angela Merkel ocupa o cargo de chanceler, estando no cargo de presidente da Alemanha 
Joachim Gauck. 
Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/03/parlamento-elege-joachim-gauck-novo-
presidente-da-alemanha.html 
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CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 
 

QUESTÃO 01 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O texto trata-se de um artigo de opinião. O texto tem início com uma impressão pessoal acerca 
da ciência que é transformada em senso comum: “Durante milênios convivemos com a 
convicção de que não haveria limites para a atividade humana, seja quanto ao uso de recursos e 
serviços naturais, seja de energia, de praticamente tudo.” A partir desta introdução, pode ser 
observada a intenção do articulista em buscar a adesão dos leitores à ideia exposta. O artigo de 
opinião é um gênero no qual o autor pretende convencer, persuadir o outro sobre determinada 
ideia. Vale-se de um processo de argumentação que busca seduzir, influenciar e transformar os 
valores do leitor a favor de determinada posição assumida pelo produtor do texto.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2010. 
 

QUESTÃO 14 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa A. 
A opção correta é a letra A e não a letra E, pois os saberes dos alunos não podem ser 
descartados. E ainda, todas as questões foram elaboradas com base nos conteúdos publicados no 
Edital para estudo. 
Fonte: Conhecimento Didático Pedagógico, Tópicos - (Conhecimentos da Prática de Ensino, 
PCNs (todos os conteúdos), Lei Federal nº 11.274/06) 
 

QUESTÃO 23 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O coronelismo foi um fenômeno que moveu o sistema político brasileiro de forma muito intensa 
na primeira república. Os coronéis detentores dos poderes locais possuíam uma espécie de 
dívida de gratidão da população de sua região para com ele, devido aos favores prestados 
individualmente ou mesmo coletivamente. Essa dívida normalmente era cobrada em troca do 
voto do indivíduo para o candidato indicado pelo coronel. Dessa forma, os coronéis possuíam 
uma rede de votos sob o seu controle, fazendo assim parcerias com líderes políticos estaduais e 
estes com nacionais para elegerem determinada pessoa que em troca favoreceria os que lhe 
ajudaram a subir ao poder. Nesse contexto, todas as alternativas estão verdadeiras conforme a 
bibliografia indicada, exceto a IV que na verdade está fazendo uma reflexão sobre o 
totalitarismo. No coronelismo não existia poder concentrado na mão do governante nem Estado 
forte, pelo contrário. Não há discordância no tocante à existência, não generalizada, de 
arbitrariedade e violência, porém essa argumentação não refuta a segunda afirmação de sua 
veracidade. Quando fala de extensa base representativa a asserção se refere aos próprios 
fazendeiros em seus “currais eleitorais”.  
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Fonte:  

• PEIXOTO, Celina Vargas do Amaral. Coronelismo, Enxada e Voto.Artigo. Jornal O Globo. 
10/02/2000. 

• http://www.iets.org.br/biblioteca/Coronelismo_enxada_e_votos.pdf 

• http://www.capitalsocialsul.com.br/capitalsocialsul/analisedeconjuntura/Coronelismoenxadav
oto.pdf 

 

QUESTÃO 33 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O espaço utilizado para que o candidato apresente recurso questionando uma questão é regulado 
pelo Edital 01/2012, da Prefeitura Municipal de Barra Velha (SC), onde são definidos os 
parâmetros para tais questionamentos, dentre eles, que os argumentos devam ser 
fundamentados, portanto, não cabe neste instrumento posicionamentos pessoais e 
injustificáveis. A questão aborda uma das realizações mais controversas do governo federal que 
é obra de construção da Usina de Belo Monte onde estão sendo destinados um dos maiores 
investimentos atuais em obras públicas no Brasil. A Usina está sendo construída em região de 
Floresta Amazônica e promete ser a terceira maior do planeta. Portanto, trata-se de uma obra 
que, se concretizada, será gigantesca, mas que pode gerar grandes prejuízos ambientais numa 
região onde se encontra a maior floresta equatorial do mundo. A grandiosidade do fato e suas 
implicações vêm gerando grandes debates e manifestações e chamando a atenção de diversas 
autoridades e personalidades internacionais, como o diretor de cinema de Hollywood James 
Cameron (do filme "Avatar") que defendeu em Brasília que o governo brasileiro devesse buscar 
alternativas para a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu (PA). Cameron 
participou de manifestação contra a obra, acompanhado da atriz Sigourney Weaver, de vários 
filmes de grande sucesso em todo o planeta. Ambos estavam no Brasil para o lançamento do 
DVD e do Blu-ray do filme Avatar, de 2009. Representantes do MAB (Movimento dos 
Atingidos por Barragens) e de organizações indígenas organizaram a manifestação que 
aconteceu na frente do prédio da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). A questão trata 
do envolvimento de uma realização pública no Brasil com diversas camadas sociais e culturais 
não só do Brasil, mas de todo o planeta. O fato do evento tratado na questão ter ocorrido em 
2010 o torna muito atual, já que estamos com mais de 20 séculos de história da era cristã, onde 
o espaço de um ou dois anos, historicamente, torna-se ínfimo. Além disso, trata de uma questão 
que gera polêmica, discussões, manifestações até o momento, enquanto a obra, inclusive, segue 
em construção na região do Xingu, no Pará.  
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u719616.shtml 
 

QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
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seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
 

QUESTÃO 14 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa A. 
A opção correta é a letra A e não a letra E, pois os saberes dos alunos não podem ser 
descartados. E ainda, todas as questões foram elaboradas com base nos conteúdos publicados no 
Edital para estudo. 
Fonte: Conhecimento Didático Pedagógico, Tópicos - (Conhecimentos da Prática de Ensino, 
PCNs (todos os conteúdos), Lei Federal nº 11.274/06) 
 

QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 
 

QUESTÃO 01 
RECURSO PREJUDICADO – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos recursais não se referem à questão. 
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QUESTÃO 02 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Expor uma tese, naturalmente, exige a apresentação de argumentos que a fundamentem. Ou 
seja, os argumentos apresentados funcionam como razões, ou como fundamentos de que a tese 
defendida tem sentido e consistência. Nas práticas sociais que envolvem a proposição de um 
certo posicionamento ou ponto de vista, a estratégia de oferecer argumentos – não por acaso 
chamada de argumentação – é um recurso de primeira importância.  
Portanto, é necessário que o leitor identifique os argumentos utilizados pelo autor na construção 
de um texto argumentativo. Essa tarefa exige que o leitor, primeiramente, reconheça o ponto de 
vista (tese) que está sendo defendido e relacione os argumentos usados para sustentá-lo. 
Para defender a tese de que há por parte da sociedade e da justiça um tratamento diferenciado 
entre o jovem rico infrator em detrimento do jovem pobre infrator, motivado pela origem social 
deles, o articulista utilizou dois fortes argumentos. Dentre as cinco passagens do texto 
apresentadas nas alternativas da questão, o argumento mais contundente, isto é, o que apresenta 
maior poder de persuasão é aquele transcrito na letra E, uma vez que apresenta dois argumentos 
baseados em provas concretas. O primeiro diz respeito aos incendiários brasilienses que estão 
presos por terem ateado fogo no índio Galdino, mas possuíam privilégios, como, por exemplo, 
sair da cadeia para passear. O segundo argumento refere-se à morosidade com que são punidos 
os crimes praticados por jovens ricos tanto no caso das agressões contra moradores de rua em 
SP, quanto às agressões contra índios no MS. Dessa forma, a resposta correta é letra E. 
Fonte:  

• O próprio texto. 

• Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino 
médio: matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 

 

QUESTÃO 14 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa A. 
A opção correta é a letra A e não a letra E, pois os saberes dos alunos não podem ser 
descartados. E ainda, todas as questões foram elaboradas com base nos conteúdos publicados no 
Edital para estudo. 
Fonte: Conhecimento Didático Pedagógico, Tópicos - (Conhecimentos da Prática de Ensino, 
PCNs (todos os conteúdos), Lei Federal nº 11.274/06) 
 

QUESTÃO 15 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Alguns teóricos e estudiosos brasileiros têm nos mostrado através de pesquisas que a passagem 
da Ed. Infan. para o Ensino Fundamental não tem sido tão agradável para as crianças que estão 
acostumadas a uma rotina diária que difere bem do 1º ano. Na pré - escola elas dançam, cantam, 
brincam, vão ao parquinho, se enfeitam, enfim, são muito mais livres. Karina Rizek da escola 
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de educadores de São Paulo diz que as características da sala de aula mudam no 1º ano onde as 
carteiras são enfileiradas. Ainda pode-se afirmar que por desconhecimento e prática de atuação 
no 1º ano com crianças de 6 anos os  professores exigem mais e as crianças têm menos tempo 
para as outras atividades que estavam acostumadas a ter. Uns professores chegam até a dizer: 
“Agora é tempo de estudar mesmo, a brincadeira acabou.” 
As Secretarias de Educação dos Estados e o próprio MEC têm procurado orientar os professores 
que vão atuar com as crianças de 6 anos no 1º ano e com certeza as grandes rupturas vão ser 
eliminadas. 
Fonte: A criança de 6 anos, a língua escrita e o Ensino Fundamental de 9 anos. Artigos 
Pedagógicos – Revistas Pedagógicas. 
 

QUESTÃO 16 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As questões foram elaboradas com base nos conteúdos publicados no Edital, para estudo do 
candidato. 
Conhecimento Didático Pedagógico: Conhecimentos da Prática de Ensino, Parâmetros 
Curriculares Nacionais-PCNs, Lei Federal nº 11.274/06 (ampliação do En. Fundamental). 
Fonte: Edital. 
 

QUESTÃO 17 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As questões foram elaboradas com base nos conteúdos publicados no Edital, para estudo do 
candidato. 
Conhecimento Didático Pedagógico: Conhecimentos da Prática de Ensino, Parâmetros 
Curriculares Nacionais-PCNs, Lei Federal nº 11.274/06 (ampliação do En. Fundamental). 
Fonte: Edital. 
 

QUESTÃO 18 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No processo de alfabetização o professor deverá lançar mão de inúmeras estratégias que irão 
propiciar a aquisição da leitura e escrita como: 
- um ambiente escolar rico em leituras de diversas formas, gravuras interessantes, letras 
grandes, pequenas, etc. 
- ler sempre para as crianças, pois as histórias favorecerão a imaginação, a criatividade e o 
emocional delas. 
- utilizar jogos com letras móveis, pintura, papéis variados para dobradura, recortes, etc. 
Estas são algumas recomendações que vários autores fazem sobre o trabalho de alfabetização 
como Emília Ferrero, Telma Weizz, Ana Teberosky. O professor deverá, ainda, entender que a 
alfabetização não se esgota nos dois primeiros anos de escolaridade, ela vai acontecendo ao 
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longo dos anos subsequentes e, num sentido mais amplo, entende-se que ela se estende até a 
morte. 
Fonte:  

• Cadernos do CEALE/UFMG 

• CBC de Língua Portuguesa/SEE/MG 

• PCNs 
 
QUESTÃO 29 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
Houve um equívoco na digitação das alternativas de respostas, em que as alternativas D e E, 
encontram-se INCORRETAS, portanto, duas opções atendendo ao que se pede no enunciado da 
questão. 

 
QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
 
 
 

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 
 

QUESTÃO 13 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Férias de Maurício: 
Primeiro dia: sábado e último dia: domingo.  Logo, o mês possui 30 dias.  

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
XXX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXX 01 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 08 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 15 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 22 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 29 
30 
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Férias de Flávio: 
Primeiro dia: quinta-feira e último dia: quarta-feira. Logo, o mês possui 28 dias, ou seja, 
fevereiro. 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
    01   
    08   
    15   
    22   
   28    

 
Após as conclusões, restringiram-se as opções de resposta: B) abril e fevereiro e D) setembro e 
fevereiro.      
O problema disse que os meses são do mesmo ano. Como fevereiro terminou numa quarta-feira, 
então março começou numa quinta-feira e por ter 31 dias terminou num sábado. Logo, conclui-
se que abril começou num domingo. Assim o mês de abril deve ser descartado, pois de acordo 
com o enunciado, o mês de 30 dias começou num sábado. Já se pode concluir que a resposta é a 
letra D. 
A resolução a seguir não seria necessária. Será feita apenas para conferência. 
Agora vamos verificar em que dia da semana caiu o primeiro dia do mês de setembro. 
ABRIL: Temos que 1º de abril: Domingo. Último domingo: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de abril 
(segunda-feira). 
MAIO: Começou numa terça-feira.  Última terça: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de maio (quinta-
feira). 
JUNHO: Começou numa sexta-feira. Última sexta: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de junho (sábado). 
JULHO: Começou num domingo. Último domingo: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de Julho (terça-
feira). 
AGOSTO: Começou numa quarta-feira. Última quarta: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de Agosto 
(sexta-feira). 
SETEMBRO: Começou num sábado. Último sábado: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de Setembro 
(domingo). Conforme indicado no enunciado. 
Férias de Maurício: Setembro 
Férias de Flávio: Fevereiro. 
Resposta: D 
 

QUESTÃO 21 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
Houve um erro de edição final da questão e o vão entre os dois apoios que deveria ser de 8,0 m 
foi indicado com 3,0 m, portanto inviabiliza a questão com as alternativas apresentadas. 
Fonte: Livro do Sussekind, vol 1 
 

QUESTÃO 22 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A pressão de sucção é sim um grande fator de instabilidade/estabilidade de um maciço de solo. 
Porém, a mesma está ligada a pressão da água, onde segundo Gerscovich (2012), acima do NA 



 

42 
 

as pressões são negativas e denominadas sucção e abaixo do NA as pressões são positivas e 
tendem a afastar as partículas sólidas, enquanto as negativas atuam como agentes de atração das 
partículas. Com isso na região saturada o solo ganha uma resistência adicional, cuja magnitude 
depende do valor da sucção. Contudo, essas pressões são sempre relativas e dessa forma uma 
variação da Patm no local afetaria todas as fases do maciço (ar, água e sólidos) de forma que as 
pressões relativas se manteriam constantes. 
Segundo Libardi (2005), num determinado local a Patm não varia ao longo do tempo e 
praticamente é a mesma em pontos próximos entre si. Em cada local, o interesse é sempre em 
diferenças de pressão entre dois pontos. Nunca houve na história da Mecânica dos Solos 
problemas de estabilidade ou mesmo ruptura de taludes em que fosse atribuída sua causa, a 
problemas de variação da pressão atmosférica, portanto o pleito não procede. 
Fonte: 

• GERSCOVICH, D. M. S. Estabilidade de Taludes. São Paulo: Oficina de Textos, 2012. 

• LIBARDI, P.L., 2005. Dinâmica da água no sistema solo-planta-atmosfera. Edusp-Editora da 
Universidade de São Paulo, São Paulo SP. 335p. 

 

QUESTÃO 31 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A incorreção na digitação do enunciado que no lugar de “com um país em desenvolvimento”, 
colocou “como um país em desenvolvimento”, além da ausência do plural do questionamento 
final, onde deveria estar “tratam-se” e foi digitado “trata-se” impossibilitou ao candidato a 
leitura e interpretação correta da questão para que pudesse escolher de forma adequada a 
alternativa a ser marcada. Por esse motivo a Banca determina a anulação desta. O enunciado 
correto deveria estar digitado da seguinte forma: A ameaça de exclusão da Arábia Saudita dos 
Jogos Olímpicos de 2012 (Londres) já foi concretizada em outra ocasião, com um país em 

desenvolvimento, devido a sua política de segregação racial. Também, nas Olimpíadas de 

Pequim, na China, uma delegação do Oriente Médio foi excluída por “contínuas interferências 

do governo nos assuntos do conselho executivo”. Tratam-se dos seguintes países 

respectivamente:” 

Fonte:  

• Revista ISTOÉ, Edição 2215, 25 de abril de 2012, p.76 

• http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Esportes&newsID
=a2066950.htm 

 

QUESTÃO 34 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão tomou como base uma reportagem especial do Portal UOL, a Constituição Federal de 
1988 e a Lei 1579/52 que regulam as CPIs no Brasil. Quando se afirmava no item III que as 
CPIs “nascem a partir do requerimento de um congressista” estávamos nos remetendo a sua 
origem, ao princípio de sua formação que deve ser por um requerimento e que deve vir de um 
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congressista ou mais de um, como podemos verificar nesta reportagem especial divulgada no 
Portal UOL de Notícias no dia 26 de abril de 2012, às 05h06: 
As CPIs nascem a partir do requerimento de um congressista, em geral a partir de denúncias 

ou clamor público, e dependem da assinatura de um terço dos membros da Câmara ou do 

Senado (dependendo de onde são instauradas; CPIs mistas precisam de um terço de ambas as 

Casas) (www.uol.com.br). 

Nem a constituição, nem a Lei 1579/52 que regem as Comissões Parlamentares de Inquérito no 
Brasil não negam esta informação, portanto, está afirmação contida no Portal UOL poderia estar 
correta. No entanto, nos regulamentos internos, tanto do Senado, quanto da Câmara, há a 
prerrogativa que torna esta afirmação incorreta. O regimento Interno do Senado  diz no Art. 145 
que “a criação de comissão parlamentar de inquérito será feita mediante requerimento de um 
terço dos membros do Senado Federal”. Já na Câmara Federal, o regimento interno diz no Art. 
35 que “a Câmara dos Deputados, a requerimento de um terço de seus membros, instituirá 
Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual 
terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei 
e neste Regimento”. Desta forma, a afirmativa discutida não pode ser considerada verdadeira, 
como acreditava esta banca, com base nos fundamentos apresentados acima. Não havendo outra 
opção possível, fica anulada esta questão. 
Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2012/04/26/um-quarto-das-cpis-nao-
produz-relatorio-final-no-brasil.htm. Constituição Federal 1988 do Brasil. Lei nº 1572/52. 
Regimento Interno da Câmara Federal e do Senado 
 

QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
Como há incorreções graves no nome e sobrenome da presidente da Índia que deveria ser 
Pratibha Devisingh Patil e não Pratibba Devisingh Oatuk como foi digitado na alternativa “e” a 
questão torna-se inconsistente, já que passa a ter duas alternativas incorretas, já que o comando 
da questão solicitava que se marcasse àquele que não ocupa o cargo de presidente em seu país e 
Angela Merkel ocupa o cargo de chanceler, estando no cargo de presidente da Alemanha 
Joachim Gauck. 
Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/03/parlamento-elege-joachim-gauck-novo-
presidente-da-alemanha.html 
 
 
 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

QUESTÃO 09 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Ernani Terra, Curso Prático de Gramática, Editora Scipione, a palavra possível é 
acentuada, pois são acentuados os vocábulos paroxítonos terminados em l. Coloca-se acento na 
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letra “i” se ela ocorrer sozinha na sílaba. Portanto, apenas a alternativa D apresenta palavras 
acentuadas pela mesma razão: são acentuados todos os vocábulos proparoxítonos. 
 

QUESTÃO 15 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As letras H, T, W e M possuem eixo de simetria vertical. Apenas a letra P não possui esse eixo de simetria. O 
eixo de simetria vertical é um eixo que divide a letra em duas partes simétricas, uma à esquerda e a outra à 
direita do eixo. Nas letras dadas apenas a letra P não possui esse eixo de simetria vertical. 

 
Resposta: D 
 

QUESTÃO 17 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O irmão do meio de 3 irmãos nasceu 4 anos antes do mais novo e este (o mais novo), por sua 
vez, nasceu 6 anos depois do mais velho. Se o caçula nasceu em 1987, em que ano nasceu o 
irmão do meio?  
A) 1991 B) 1989 C) 1984 D) 1981 E) 1983   
Ano de nascimento do irmão caçula: 1987 
O irmão do meio nasceu 4 anos antes do mais novo, ou seja 1987-4= 1983 
Resposta: E 
 

QUESTÃO 27 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso é considerado improcedente, haja vista a argumentação não estar refutando a relação 
barroco e seu período de ocorrência, não alterando assim a resposta da questão. Essas relações 
propostas na questão estão expostas na bibliografia citada. 
Fonte: FISCHER, Luis Augusto. Literatura brasileira – modo de usar. Porto Alegre: L & PM, 
2007. p 114-115. 
 

QUESTÃO 30 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os recursos são considerados improcedentes, uma vez que a fonte de energia Geotérmica não 
poder ser considerada uma fonte inesgotável, renovável. A exploração contínua de um campo 
geotérmico pode causar subsidência, devido tanto ao alívio de pressão do sistema, quanto ao 
resfriamento e consequente contração da rocha. Exemplo disso é o maior campo de exploração 
geotérmico do mundo na Califórnia, onde a extração muito rápida do vapor tem causado uma 
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diminuição na pressão e, consequentemente, na produção de energia (TEIXEIRA, 505). 
Segundo a bibliografia citada as fontes de energia hidrelétrica e eólica são Renováveis, e a 
geotérmica e Carvão Mineral são Não-renováveis.  
Fonte:  

• TEIXEIRA, Wilson; FAIRCHILD, Thomas Rich; TOLEDO, M. Cristina Motta de; TAOLI, 
Fabio (orgs.). Decifrando a Terra. 2 ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009. p 
487-507. 

• http://www.fcmc.es.gov.br/download/energia_geotermica.pdf 

• http://www.brasilescola.com/geografia/energia-geotermica-1.htm 
 
 
 

CARGO: SOLDADOR 
 

QUESTÃO 04 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra ‘avidamente’ expressa o ‘modo’ como certo público consome o fascículo e livros do 
professor Pasquale. O enunciado é enfático e não se refere ao significado atribuído à palavra 
destacada, e sim à palavra invariável que modifica, neste caso, o verbo, exprimindo determinada 
circunstância. 
 

QUESTÃO 22 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 
O gabarito divulgado está incorreto, devendo ser alterado para que a opção correta seja a 
alternativa “b” e não a “e” como foi divulgado posteriormente. Osama bin Laden, líder da rede 
terrorista Al Quaeda, foi perseguido intensivamente desde 2001 quando liderou o ataque de 11 
de setembro aos Estados Unidos da América. O terrorista foi encontrado pelas forças armadas 
norte-americana no Paquistão, em 2011, sendo capturado e morto. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (são Paulo: Editora Abril, 2012, p.25) 
 
 
 

CARGO: TELEFONISTA 
 

QUESTÃO 24 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa D. 
Para um bom atendimento telefônico é necessário evitar expressões afetivas e falar claro e 
pausadamente. 
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QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 

 
 

CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
 

QUESTÃO 03 
RECURSO PREJUDICADO – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos recursais não se referem à questão. 
 

QUESTÃO 06 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As crônicas humorísticas em geral apresentam certa informalidade. Na crônica em análise 
encontram-se expressões coloquiais como “caramba” e “ô raça”. 
6 – Acerca da linguagem utilizada no texto analise as afirmativas a seguir e assinale a correta. 
A) Apesar de haver o predomínio da linguagem formal, o uso da variante informal pode ser 
constatado através de algumas expressões como “caramba”, “ô raça”. * 
B) O uso de expressões como “caramba” constitui inadequação no contexto apresentado. 
O uso da variante informal não constitui inadequação considerando-se o contexto. 
É predominante a linguagem formal, já que em todo o texto aparecem apenas as seguintes 
gírias:  
No 1º§, temos a gíria: ô, raça! 
No 2º§: caramba? / o mico 
Fonte: O próprio texto. 
 

QUESTÃO 09 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa E está incorreta, já que a atitude de escrever uma carta demonstra ser o autor-
personagem não uma pessoa acomodada, mas que diante de um evento que requer uma 
demonstração de uma tomada de iniciativa de sua parte, não se abstém de tal procedimento. 
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Resignação significa paciência, ou seja, um sentido oposto a irritação. Deste modo, através da 
paciência, a boa convivência deveria ser mantida. 
Fonte:  

• O próprio texto.  

• Dicionário da Língua Portuguesa HOUAISS. 
 

QUESTÃO 13 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Férias de Maurício: 
Primeiro dia: sábado e último dia: domingo.  Logo, o mês possui 30 dias.  

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
XXX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXX 01 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 08 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 15 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 22 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 29 
30 

 
Férias de Flávio: 
Primeiro dia: quinta-feira e último dia: quarta-feira. Logo, o mês possui 28 dias, ou seja, 
fevereiro. 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
    01   
    08   
    15   
    22   
   28    

 
Após as conclusões, restringiram-se as opções de resposta: B) abril e fevereiro e D) setembro e 
fevereiro.      
O problema disse que os meses são do mesmo ano. Como fevereiro terminou numa quarta-feira, 
então março começou numa quinta-feira e por ter 31 dias terminou num sábado. Logo, conclui-
se que abril começou num domingo. Assim o mês de abril deve ser descartado, pois de acordo 
com o enunciado, o mês de 30 dias começou num sábado. Já se pode concluir que a resposta é a 
letra D. 
A resolução a seguir não seria necessária. Será feita apenas para conferência. 
Agora vamos verificar em que dia da semana caiu o primeiro dia do mês de setembro. 
ABRIL: Temos que 1º de abril: Domingo. Último domingo: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de abril 
(segunda-feira). 
MAIO: Começou numa terça-feira.  Última terça: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de maio (quinta-
feira). 
JUNHO: Começou numa sexta-feira. Última sexta: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de junho (sábado). 
JULHO: Começou num domingo. Último domingo: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de Julho (terça-
feira). 
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AGOSTO: Começou numa quarta-feira. Última quarta: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de Agosto 
(sexta-feira). 
SETEMBRO: Começou num sábado. Último sábado: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de Setembro 
(domingo). Conforme indicado no enunciado. 
Férias de Maurício: Setembro 
Férias de Flávio: Fevereiro. 
Resposta: D 
 

QUESTÃO 14 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pelo menos uma das alternativas dadas deve ser falsa. 
Verificada a letra A. André tem olhos castanhos, Andrei tem olhos verdes e Adriano tem olhos 
azuis.       
• André não tem olhos verdes.  Verdadeira 
• Andrei tem olhos azuis. Falsa 
• Adriano não tem olhos castanhos. Verdadeira. 
Essa situação é possível, pois uma das afirmativas é falsa. 
 
Verificada a letra B. André tem olhos verdes, Andrei tem olhos azuis e Adriano tem olhos 
castanhos.       
• André não tem olhos verdes.  Falsa. 
• Andrei tem olhos azuis. Verdadeira. 
• Adriano não tem olhos castanhos. Falsa. 
Essa situação é possível, pois duas das afirmativas são falsas. 
 
Verificada a letra C. André tem olhos castanhos, Andrei tem olhos azuis e Adriano tem olhos 
verdes.   
• André não tem olhos verdes.  Verdadeira. 
• Andrei tem olhos azuis. Verdadeira. 
• Adriano não tem olhos castanhos. Verdadeira. 
Essa situação não é possível, pois nenhuma das afirmativas é falsa. 
Assim temos que a resposta é a letra C. 
 
Verificada a letra D. André tem olhos azuis, Andrei tem olhos castanhos e Adriano tem olhos 
verdes. 
• André não tem olhos verdes.  Verdadeira. 
• Andrei tem olhos azuis. Falsa. 
• Adriano não tem olhos castanhos. Verdadeira. 
Essa situação é possível, pois uma das afirmativas é falsa. 
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Verificada a letra E. André tem olhos verdes, Andrei tem olhos castanhos e Adriano tem olhos 
azuis. 
• André não tem olhos verdes.  Falsa. 
• Andrei tem olhos azuis. Falsa. 
• Adriano não tem olhos castanhos. Verdadeira. 
Essa situação é possível, pois duas das afirmativas são falsas. 
Desta forma a única alternativa de reposta que atende ao enunciado da questão, é alternativa C. 
 

QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo informações colhidas na Embrapa “No Brasil, os sistemas de produção de carne 
bovina caracterizam-se pela dependência quase que exclusiva de pastagens. À exceção da 
região Sul, ou seja, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, em todas as demais, as 
forrageiras predominantemente utilizadas são tropicais. Dentre essas, destacam-se as cultivares 
dos gêneros Brachiaria e Panicum”. Em tempo: segundo o dicionário Michaelis, Predominar 
significa “exercer predomínio, poder ou ascendência; prevalecer; sobrepujar, etc.“. 
Fonte: www.cnpgc.embrapa.br 
 

QUESTÃO 24 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
Ocorreu um erro de digitação no enunciado, onde deveria ter sido grafada incorreta ao invés de 
correta. Tal engano prejudicou a resposta da questão. 
 

QUESTÃO 25 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo a fonte abaixo, “Santa Catarina, estado com a maior expectativa de vida do Brasil, tem 
também o maior Produto Interno Bruto Industrial per capita.” 
Fonte: Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Santa Catarina em Dados/ 
Unidade de Política Econômica e Industrial. - Florianópolis: FIESC, 2011. 156p. 
 

QUESTÃO 26 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conhecimentos básicos da situação sanitária animal estão plenamente enquadrados no conteúdo 
exposto no presente Edital “Tecnologias de criação de bovinos, caprinos, ovinos e aves”. 
 

QUESTÃO 28 
RECURSO PREJUDICADO – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos recursais não se referem a esta questão. 
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QUESTÃO 31 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A incorreção na digitação do enunciado que no lugar de “com um país em desenvolvimento”, 
colocou “como um país em desenvolvimento”, além da ausência do plural do questionamento 
final, onde deveria estar “tratam-se” e foi digitado “trata-se” impossibilitou ao candidato a 
leitura e interpretação correta da questão para que pudesse escolher de forma adequada a 
alternativa a ser marcada. Por esse motivo a Banca determina a anulação desta. O enunciado 
correto deveria estar digitado da seguinte forma: A ameaça de exclusão da Arábia Saudita dos 
Jogos Olímpicos de 2012 (Londres) já foi concretizada em outra ocasião, com um país em 

desenvolvimento, devido a sua política de segregação racial. Também, nas Olimpíadas de 

Pequim, na China, uma delegação do Oriente Médio foi excluída por “contínuas interferências 

do governo nos assuntos do conselho executivo”. Tratam-se dos seguintes países 

respectivamente:” 

Fonte:  

• Revista ISTOÉ, Edição 2215, 25 de abril de 2012, p.76 

• http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Esportes&newsID
=a2066950.htm 

 

QUESTÃO 34 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão tomou como base uma reportagem especial do Portal UOL, a Constituição Federal de 
1988 e a Lei 1579/52 que regulam as CPIs no Brasil. Quando se afirmava no item III que as 
CPIs “nascem a partir do requerimento de um congressista” estávamos nos remetendo a sua 
origem, ao princípio de sua formação que deve ser por um requerimento e que deve vir de um 
congressista ou mais de um, como podemos verificar nesta reportagem especial divulgada no 
Portal UOL de Notícias no dia 26 de abril de 2012, às 05h06: 
As CPIs nascem a partir do requerimento de um congressista, em geral a partir de denúncias 

ou clamor público, e dependem da assinatura de um terço dos membros da Câmara ou do 

Senado (dependendo de onde são instauradas; CPIs mistas precisam de um terço de ambas as 

Casas) (www.uol.com.br). 

Nem a constituição, nem a Lei 1579/52 que regem as Comissões Parlamentares de Inquérito no 
Brasil não negam esta informação, portanto, está afirmação contida no Portal UOL poderia estar 
correta. No entanto, nos regulamentos internos, tanto do Senado, quanto da Câmara, há a 
prerrogativa que torna esta afirmação incorreta. O regimento Interno do Senado  diz no Art. 145 
que “a criação de comissão parlamentar de inquérito será feita mediante requerimento de um 
terço dos membros do Senado Federal”. Já na Câmara Federal, o regimento interno diz no Art. 
35 que “a Câmara dos Deputados, a requerimento de um terço de seus membros, instituirá 
Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual 
terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei 
e neste Regimento”. Desta forma, a afirmativa discutida não pode ser considerada verdadeira, 
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como acreditava esta banca, com base nos fundamentos apresentados acima. Não havendo outra 
opção possível, fica anulada esta questão. 
Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2012/04/26/um-quarto-das-cpis-nao-
produz-relatorio-final-no-brasil.htm. Constituição Federal 1988 do Brasil. Lei nº 1572/52. 
Regimento Interno da Câmara Federal e do Senado 
 

QUESTÃO 38 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito aponta a alternativa C para esta questão com total fundamentação, ficando desta 
forma correta a seguinte sequência: F – V – F – V. A primeira afirmação está incorreta, pois o 
Real entrou em vigor em 1994, no lugar do Cruzeiro real que ficou em vigor em 1993, sendo 
que antes dessa moeda é que o Brasil adotava o Cruzeiro. Portanto, o Real não antecedeu o 
Cruzado, mas sim, sucedeu o Plano Cruzado e o Cruzeiro Real. A moeda foi parte de um plano 
bem sucedido que tinha como principal objetivo estabilizar a economia do Brasil. Esta moeda, 
assim como o plano econômico que a implantou, foram cruciais para a ELEIÇÃO de Fernando 
Henrique Cardoso à presidência da República, pois foram implantadas por ele enquanto 
Ministro da Economia do presidente Itamar Franco, e não em seu primeiro governo como 
presidente da República. A efígie da República, presente no Real, foi utilizada pela primeira vez 
na moeda de 1889, quando da proclamação da República no Brasil.  
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, p.101 e 328). 
 

QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
Como há incorreções graves no nome e sobrenome da presidente da Índia que deveria ser 
Pratibha Devisingh Patil e não Pratibba Devisingh Oatuk como foi digitado na alternativa “e” a 
questão torna-se inconsistente, já que passa a ter duas alternativas incorretas, já que o comando 
da questão solicitava que se marcasse àquele que não ocupa o cargo de presidente em seu país e 
Angela Merkel ocupa o cargo de chanceler, estando no cargo de presidente da Alemanha 
Joachim Gauck. 
Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/03/parlamento-elege-joachim-gauck-novo-
presidente-da-alemanha.html 
 
 
 

CARGO: FISCAL DE POSTURA 
 

QUESTÃO 20 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O triplo de um número somado com a metade de seu antecessor é igual a 178. A soma dos 
algarismos do número considerado é   
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3x + ( )
2
1X−  =178 

6x + x – 1 = 356 
7x = 357 
X = 51 
Soma dos algarismos de 51 : 5 + 1 = 6 
Resposta: E 
 

QUESTÃO 29 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa II da questão supracitada embora tivesse um erro de digitação que no caso foi a 
inclusão de mais um algarismo “6” na sua numeração, não é o suficiente para anular a questão, 
uma vez que ficou muito clara a abrangência, ou o alcance da lei sobre todos os entes federados 
e seus órgãos indiretos. Logo, o recurso foi julgado IMPROCEDENTE. Ratifica-se o gabarito 
divulgado (letra “B”). 
Fonte: Lei Federal nº 8.666/93. 
 

QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
 
 
 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

QUESTÃO 22 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Ministério da Saúde (2006), no procedimento para medida da pressão arterial, 
o profissional deve certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia; não praticou 
exercícios físicos há 60-90 minutos; não ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos, ou fumou 
até 30 minutos antes; e não está com as pernas cruzadas. O profissional deve manter o braço do 
paciente na altura do coração, livre de roupas, com a palma da mão voltada para cima e 
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cotovelo ligeiramente fletido. Por isso, a resposta da questão é a alternativa “D” já que esta 
expõe uma exceção às recomendações do Ministério da Saúde. 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Hipertensão arterial sistêmica para o Sistema Único de Saúde / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2006. 
 

QUESTÃO 31 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A incorreção na digitação do enunciado que no lugar de “com um país em desenvolvimento”, 
colocou “como um país em desenvolvimento”, além da ausência do plural do questionamento 
final, onde deveria estar “tratam-se” e foi digitado “trata-se” impossibilitou ao candidato a 
leitura e interpretação correta da questão para que pudesse escolher de forma adequada a 
alternativa a ser marcada. Por esse motivo a Banca determina a anulação desta. O enunciado 
correto deveria estar digitado da seguinte forma: A ameaça de exclusão da Arábia Saudita dos 
Jogos Olímpicos de 2012 (Londres) já foi concretizada em outra ocasião, com um país em 

desenvolvimento, devido a sua política de segregação racial. Também, nas Olimpíadas de 

Pequim, na China, uma delegação do Oriente Médio foi excluída por “contínuas interferências 

do governo nos assuntos do conselho executivo”. Tratam-se dos seguintes países 

respectivamente:” 

Fonte:  

• Revista ISTOÉ, Edição 2215, 25 de abril de 2012, p.76 

• http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Esportes&newsID
=a2066950.htm 

 

QUESTÃO 34 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão tomou como base uma reportagem especial do Portal UOL, a Constituição Federal de 
1988 e a Lei 1579/52 que regulam as CPIs no Brasil. Quando se afirmava no item III que as 
CPIs “nascem a partir do requerimento de um congressista” estávamos nos remetendo a sua 
origem, ao princípio de sua formação que deve ser por um requerimento e que deve vir de um 
congressista ou mais de um, como podemos verificar nesta reportagem especial divulgada no 
Portal UOL de Notícias no dia 26 de abril de 2012, às 05h06: 
As CPIs nascem a partir do requerimento de um congressista, em geral a partir de denúncias 

ou clamor público, e dependem da assinatura de um terço dos membros da Câmara ou do 

Senado (dependendo de onde são instauradas; CPIs mistas precisam de um terço de ambas as 

Casas) (www.uol.com.br). 

Nem a constituição, nem a Lei 1579/52 que regem as Comissões Parlamentares de Inquérito no 
Brasil não negam esta informação, portanto, está afirmação contida no Portal UOL poderia estar 
correta. No entanto, nos regulamentos internos, tanto do Senado, quanto da Câmara, há a 
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prerrogativa que torna esta afirmação incorreta. O regimento Interno do Senado  diz no Art. 145 
que “a criação de comissão parlamentar de inquérito será feita mediante requerimento de um 
terço dos membros do Senado Federal”. Já na Câmara Federal, o regimento interno diz no Art. 
35 que “a Câmara dos Deputados, a requerimento de um terço de seus membros, instituirá 
Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual 
terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei 
e neste Regimento”. Desta forma, a afirmativa discutida não pode ser considerada verdadeira, 
como acreditava esta banca, com base nos fundamentos apresentados acima. Não havendo outra 
opção possível, fica anulada esta questão. 
Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2012/04/26/um-quarto-das-cpis-nao-
produz-relatorio-final-no-brasil.htm. Constituição Federal 1988 do Brasil. Lei nº 1572/52. 
Regimento Interno da Câmara Federal e do Senado 
 

QUESTÃO 39 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – o Brasil fechou a 
primeira década do século XXI de forma positiva com o registro de diminuição da pobreza e 
melhoria na distribuição de renda.  
Fonte:  

• Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, p. 136) /  

• www.ibge.gov.br / 

• http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/empre
sa/download/apresentacoes/fiocca_camara.pdf / 

 

QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
Como há incorreções graves no nome e sobrenome da presidente da Índia que deveria ser 
Pratibha Devisingh Patil e não Pratibba Devisingh Oatuk como foi digitado na alternativa “e” a 
questão torna-se inconsistente, já que passa a ter duas alternativas incorretas, já que o comando 
da questão solicitava que se marcasse àquele que não ocupa o cargo de presidente em seu país e 
Angela Merkel ocupa o cargo de chanceler, estando no cargo de presidente da Alemanha 
Joachim Gauck. 
Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/03/parlamento-elege-joachim-gauck-novo-
presidente-da-alemanha.html 
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CARGO: ODONTÓLOGO 
 

QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa E. 
De acordo com o art. 16 da Lei nº 8080/90, à direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete: participar da formulação e implementação das políticas de saneamento básico, 
de controle das agressões ao meio ambiente e de vigilância sanitária. 

 
QUESTÃO 16 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A compreensão do Distrito Sanitário pode abranger duas dimensões: a primeira, enquanto estratégia 
de construção do SUS num município e/ou conjunto de municípios, envolvendo alguns elementos, 
conceitual e operacionalmente, importantes;   a outra dimensão se refere à menor unidade de 
território ou de população, a ser apropriada para o processo de planejamento e gestão. 
 

QUESTÃO 27 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Dentro do conteúdo programático realmente não está inserida a matéria endodontia, mas no conteúdo 
programático estão inseridas as matérias de cirurgia e radiologia. Dentro da radiologia, é necessário e 
dever de todo o cirurgião dentista saber interpretar radiografias odontológicas, e, dentre a matéria 
cirurgia, o tratamento endodôntico é considerado além de um tratamento cirúrgico, é considerada 
uma patologia sendo assim o recurso contra a questão de número 27 improcedente, pois é necessário 
que o cirurgião dentista saiba identificar as ramificações dos canais radiculares. 
 

QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou seja, 
uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à segunda 
posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a afirmativa não pode 
ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas décadas do século XX. As 
demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía quatro opções corretas a serem 
marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma referência a exceção no enunciado, tornou a 
questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
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CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
 

QUESTÃO 11 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Escolha dos colares: C5,3 = 10
2!3!

3!45
2!3!
5!

=
⋅⋅

=    

Escolha dos anéis: C6,2 = 15
4!2!

4!56
4!2!
6!

=
⋅⋅

=   

Total de escolhas de colares e anéis: C5,3 . C6,2 = 10 . 15 = 150 
Resposta: A. 
 

QUESTÃO 13 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Férias de Maurício: 
Primeiro dia: sábado e último dia: domingo.  Logo, o mês possui 30 dias.  

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
XXX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXX 01 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 08 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 15 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 22 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 29 
30 

 
Férias de Flávio: 
Primeiro dia: quinta-feira e último dia: quarta-feira. Logo, o mês possui 28 dias, ou seja, 
fevereiro. 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
    01   
    08   
    15   
    22   
   28    

 
Após as conclusões, restringiram-se as opções de resposta: B) abril e fevereiro e D) setembro e 
fevereiro.      
O problema disse que os meses são do mesmo ano. Como fevereiro terminou numa quarta-feira, 
então março começou numa quinta-feira e por ter 31 dias terminou num sábado. Logo, conclui-
se que abril começou num domingo. Assim o mês de abril deve ser descartado, pois de acordo 
com o enunciado, o mês de 30 dias começou num sábado. Já se pode concluir que a resposta é a 
letra D. 
A resolução a seguir não seria necessária. Será feita apenas para conferência. 
Agora vamos verificar em que dia da semana caiu o primeiro dia do mês de setembro. 
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ABRIL: Temos que 1º de abril: Domingo. Último domingo: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de abril 
(segunda-feira). 
MAIO: Começou numa terça-feira.  Última terça: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de maio (quinta-
feira). 
JUNHO: Começou numa sexta-feira. Última sexta: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de junho (sábado). 
JULHO: Começou num domingo. Último domingo: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de Julho (terça-
feira). 
AGOSTO: Começou numa quarta-feira. Última quarta: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de Agosto 
(sexta-feira). 
SETEMBRO: Começou num sábado. Último sábado: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de Setembro 
(domingo). Conforme indicado no enunciado. 
Férias de Maurício: Setembro 
Férias de Flávio: Fevereiro. 
Resposta: D 
 

QUESTÃO 14 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pelo menos uma das alternativas dadas deve ser falsa. 
Verifica a letra A. André tem olhos castanhos, Andrei tem olhos verdes e Adriano tem olhos 
azuis.       
• André não tem olhos verdes.  Verdadeira 
• Andrei tem olhos azuis. Falsa 
• Adriano não tem olhos castanhos. Verdadeira. 
Essa situação é possível, pois uma das afirmativas é falsa. 
 
Verifica a letra B. André tem olhos verdes, Andrei tem olhos azuis e Adriano tem olhos 
castanhos.       
• André não tem olhos verdes.  Falsa. 
• Andrei tem olhos azuis. Verdadeira. 
• Adriano não tem olhos castanhos. Falsa. 
Essa situação é possível, pois duas das afirmativas são falsas. 
 
Verifica a letra C. André tem olhos castanhos, Andrei tem olhos azuis e Adriano tem olhos 
verdes.   
• André não tem olhos verdes.  Verdadeira. 
• Andrei tem olhos azuis. Verdadeira. 
• Adriano não tem olhos castanhos. Verdadeira. 
Essa situação não é possível, pois nenhuma das afirmativas é falsa. 
Assim temos que a resposta é a letra C. 
 
Verifica a letra D. André tem olhos azuis, Andrei tem olhos castanhos e Adriano tem olhos 
verdes. 
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• André não tem olhos verdes.  Verdadeira. 
• Andrei tem olhos azuis. Falsa. 
• Adriano não tem olhos castanhos. Verdadeira. 
Essa situação é possível, pois uma das afirmativas é falsa. 
 
Verifica a letra E. André tem olhos verdes, Andrei tem olhos castanhos e Adriano tem olhos 
azuis. 
• André não tem olhos verdes.  Falsa. 
• Andrei tem olhos azuis. Falsa. 
• Adriano não tem olhos castanhos. Verdadeira. 
Essa situação é possível, pois duas das afirmativas são falsas. 
Desta forma a única alternativa de reposta que atende ao enunciado da questão, é alternativa C. 
 

QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa III informa que os princípios básicos da radioproteção são: justificação, otimização 
e limitação de dose. Não foi informado que há somente esses tipos de radioproteção. 
 

QUESTÃO 24 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa E. 
No que se refere ao comportamento ético profissional do técnico em radiologia com os colegas 
de profissão, não se deve praticar ato de concorrência desleal contra colegas. 
 

QUESTÃO 26 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
Não há opção de resposta que atenda ao enunciado da questão. 
 

QUESTÃO 27 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Deve-se manejar o filme cuidadosamente. Devem ser retiradas delicadamente da caixa, evitando 
que os dedos entrem em contato direto com o filme. A colocação do filme no chassis deve ser 
feita de maneira que seja colocado sem deslizar sobre o papel protetor e não bata com força nas 
extremidades do chassis. A retirada do filme do chassi deve ser feita do seguinte modo: após a 
abertura das presilhas, vira-se o chassis de maneira que a armação metálica que recebe 
inicialmente a radiação fique voltada para cima; eleva-se essa armação e pega-se o filme por um 
dos seus vértices com a ponta dos dedos. Ao retirar o filme, ter o cuidado de não esbarrar nas 
bordas da armação metálica anterior. A colocação da película radiográfica na colgadura deve 
ser primeiro fixada nas presilhas que são presas, PARA que apresentem mobilidade para que o 
filme fique bastante ajustado nas quatro presilhas. Ao colocar-se um filme na colgadura, deve-
se afastar da luz de segurança por causa da latensificação. 
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QUESTÃO 28 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sobre os cuidados com o écran, é importante inspecionar e limpar os écrans regularmente para 
mantê-los livres de sujeira e matéria estranha. Tais matérias podem interferir no diagnóstico 
adequado, produzindo uma sombra que confunde a imagem ou deteriorando o contato entre o 
écran e o filme, o que causa a borrosidade da imagem. Além disso, detrito ou matérias estranhas 
podem arranhar ou danificar os écrans, desta forma sendo necessária uma substituição antes do 
tempo. Para se evitar problemas associados com sujeira ou matéria estranha, é essencial possuir 
altos padrões de limpeza para manter o quarto escuro e as áreas do filme limpas. 
 

QUESTÃO 31 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A incorreção na digitação do enunciado que no lugar de “com um país em desenvolvimento”, 
colocou “como um país em desenvolvimento”, além da ausência do plural do questionamento 
final, onde deveria estar “tratam-se” e foi digitado “trata-se” impossibilitou ao candidato a 
leitura e interpretação correta da questão para que pudesse escolher de forma adequada a 
alternativa a ser marcada. Por esse motivo a Banca determina a anulação desta. O enunciado 
correto deveria estar digitado da seguinte forma: A ameaça de exclusão da Arábia Saudita dos 
Jogos Olímpicos de 2012 (Londres) já foi concretizada em outra ocasião, com um país em 

desenvolvimento, devido a sua política de segregação racial. Também, nas Olimpíadas de 

Pequim, na China, uma delegação do Oriente Médio foi excluída por “contínuas interferências 

do governo nos assuntos do conselho executivo”. Tratam-se dos seguintes países 

respectivamente:” 

Fonte:  

• Revista ISTOÉ, Edição 2215, 25 de abril de 2012, p.76 

• http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Esportes&newsID
=a2066950.htm 

 

QUESTÃO 34 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão tomou como base uma reportagem especial do Portal UOL, a Constituição Federal de 
1988 e a Lei 1579/52 que regulam as CPIs no Brasil. Quando se afirmava no item III que as 
CPIs “nascem a partir do requerimento de um congressista” estávamos nos remetendo a sua 
origem, ao princípio de sua formação que deve ser por um requerimento e que deve vir de um 
congressista ou mais de um, como podemos verificar nesta reportagem especial divulgada no 
Portal UOL de Notícias no dia 26 de abril de 2012, às 05h06: 
As CPIs nascem a partir do requerimento de um congressista, em geral a partir de denúncias 

ou clamor público, e dependem da assinatura de um terço dos membros da Câmara ou do 

Senado (dependendo de onde são instauradas; CPIs mistas precisam de um terço de ambas as 

Casas) (www.uol.com.br). 
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Nem a constituição, nem a Lei 1579/52 que regem as Comissões Parlamentares de Inquérito no 
Brasil não negam esta informação, portanto, está afirmação contida no Portal UOL poderia estar 
correta. No entanto, nos regulamentos internos, tanto do Senado, quanto da Câmara, há a prerrogativa 
que torna esta afirmação incorreta. O regimento Interno do Senado  diz no Art. 145 que “a criação de 
comissão parlamentar de inquérito será feita mediante requerimento de um terço dos membros do 
Senado Federal”. Já na Câmara Federal, o regimento interno diz no Art. 35 que “a Câmara dos 
Deputados, a requerimento de um terço de seus membros, instituirá Comissão Parlamentar de 
Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual terá poderes de investigação 
próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e neste Regimento”. Desta forma, 
a afirmativa discutida não pode ser considerada verdadeira, como acreditava esta banca, com base 
nos fundamentos apresentados acima. Não havendo outra opção possível, fica anulada esta questão. 
Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2012/04/26/um-quarto-das-cpis-nao-produz-
relatorio-final-no-brasil.htm. Constituição Federal 1988 do Brasil. Lei nº 1572/52. Regimento Interno 
da Câmara Federal e do Senado 
 

QUESTÃO 38 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito aponta a alternativa C para esta questão com total fundamentação, ficando desta forma 
correta a seguinte sequência: F – V – F – V. A primeira afirmação está incorreta, pois o Real entrou 
em vigor em 1994, no lugar do Cruzeiro real que ficou em vigor em 1993, sendo que antes dessa 
moeda é que o Brasil adotava o Cruzeiro. Portanto, o Real não antecedeu o Cruzado, mas sim, 
sucedeu o Plano Cruzado e o Cruzeiro Real. A moeda foi parte de um plano bem sucedido que tinha 
como principal objetivo estabilizar a economia do Brasil. Esta moeda, assim como o plano 
econômico que a implantou, foram cruciais para a ELEIÇÃO de Fernando Henrique Cardoso à 
presidência da República, pois foram implantadas por ele enquanto Ministro da Economia do 
presidente Itamar Franco, e não em seu primeiro governo como presidente da República. A efígie da 
República, presente no Real, foi utilizada pela primeira vez na moeda de 1889, quando da 
proclamação da República no Brasil.  
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, p.101 e 328). 
 

QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
Como há incorreções graves no nome e sobrenome da presidente da Índia que deveria ser Pratibha 
Devisingh Patil e não Pratibba Devisingh Oatuk como foi digitado na alternativa “e” a questão torna-
se inconsistente, já que passa a ter duas alternativas incorretas, já que o comando da questão 
solicitava que se marcasse àquele que não ocupa o cargo de presidente em seu país e Angela Merkel 
ocupa o cargo de chanceler, estando no cargo de presidente da Alemanha Joachim Gauck. 
Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/03/parlamento-elege-joachim-gauck-novo-
presidente-da-alemanha.html 
 
 



 

61 
 

 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

QUESTÃO 01 
RECURSO PREJUDICADO – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos recursais não se referem à questão. 
 

QUESTÃO 06 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É necessário o reconhecimento das relações coesivas do texto, mais especificamente as 
repetições ou substituições, que servem para estabelecer a continuidade textual. No último 
parágrafo “Algumas das dificuldades institucionais são históricas e precisam ser superadas com 
firmeza e determinação. Não operamos sob condições ideais nem pretendemos encobrir 
debilidades, mas procurar superá-las a partir de uma postura pró-ativa que busca 
institucionalizar e fortalecer a gestão ambiental de forma progressiva e participativa.”, por 
exemplo, destaca-se o entrelaçamento das ideias e a sua continuidade. A compreensão de 
informações e ideias apresentadas pelo autor ultrapassa a simples decodificação e depende da 
devida percepção dessas relações para o efetivo entendimento da leitura.  
O pronome las é anafórico, pois retoma a palavra “debilidades”. Poder-se-ia pensar que o 
pronome las retoma o termo “dificuldades”. Entretanto, a partir da leitura mais atenta do texto, 
percebe-se claramente que o autor, ao utilizar o pronome, teve a intenção de retomar a ideia de 
que “pretende-se superar as debilidades”. É necessário também considerar que, no contexto, as 
palavras “dificuldades” e “debilidades” não são sinônimas, e, por isso, as duas, 
simultaneamente, não podem ser retomadas pelo mesmo pronome, uma vez que superar 
“dificuldades” não é a mesma coisa que superar “debilidades”.  Dessa forma, a alternativa 
correta é letra D.  
Fonte: 

• O próprio texto. 

• Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino 
médio: matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 

 
 

QUESTÃO 09 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Além do material especificamente linguístico, muitos textos lançam mão de signos ou sinais de 
outros códigos, de outras linguagens, que, de muitas formas, concorrem para o entendimento 
global de seu sentido. Articular esses diferentes sinais representa uma habilidade de 
compreensão de grande significação, sobretudo atualmente, pois são muitos os textos que 
misturam tais tipos de representação, fazendo demandas de leitura de elementos não-verbais 
para o entendimento global do texto exposto.  
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Essa questão avalia a capacidade de o candidato saber comparar dois textos de gêneros 
diferentes, mas com aspectos temáticos em comum. O texto 1 versa sobre as principais ações 
governamentais no combate à biopirataria. O texto 2 é uma charge que foi utilizada num texto 
publicitário com o objetivo de conscientizar a sociedade de que a biopirataria é um crime 
ambiental previsto em lei e, por isso,  passível de punição. A parte não-verbal do texto mostra o 
provável traficante de animais silvestres disfarçado de turista contrabandeando um animal 
silvestre. Atrás dele aparece um policial federal levando esse traficante dentro da gaiola, 
representando a punição para tal crime. Das passagens extraídas do texto 1, a única que vai ao 
encontro do ponto de vista do autor da charge é a letra B (“O Ministério do Meio Ambiente e o 
seu Ibama, bem como outros órgãos de governo, em especial a Polícia Federal, vêm se 
esforçando, com a participação da sociedade, para aperfeiçoar ações e definir políticas capazes 
de produzir resultados permanentes...”), visto que essa afirmativa ratifica o empenho do 
governo (Polícia Federal e Ibama) no combate à biopirataria. Portanto, a alternativa correta é 
letra B. 
Fonte: 

• O próprio texto. 

• Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino 
médio: matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 

 
QUESTÃO 10 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Essa questão avalia a capacidade de comparação entre textos de gêneros diferentes, mas que 
revelam aspectos relacionados à mesma temática e a percepção de características que são 
comuns aos dois. Nesse caso, é necessário analisar os dois textos e perceber que o texto I fala 
sobre as principais ações do governo no combate à biopirataria e o texto II confirma que o 
governo, representado pela Polícia Federal, tem agido no sentido de tentar coibir o tráfico de 
animais silvestres. A imagem mostra o policial federal levando consigo o criminoso preso 
dentro da gaiola que o traficante de animais usava para aprisionar os animais contrabandeados; 
representa, portanto, a punição para o crime – a prisão. 
Fonte: 

• O próprio texto. 

• Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino 
médio: matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 

 
QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo a Norma da ABNT para arquivos, citada na questão: 
Arquivística: é a disciplina que estabelece princípios e técnicas a serem observados na 
constituição, organização, desenvolvimento e utilização de arquivos. 
Arquivologia é a ciência, ou estudo, que trata dos arquivos.  
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 Acervo é o conjunto de documentos de um arquivo. 
Arquivamento é ação de guarda de documentos nos devidos lugares, em equipamentos 
apropriados e de acordo com um sistema de ordenação pré-estabelecido.  
O conhecimento sobre arquivos engloba os conceitos de acervo, arquivamento ou arquivística. 
São conceitos básicos e primordiais a organização de arquivos. Saber arquivar um documento, 
saber o que se quer quando se pede para consultar o acervo, dentre outros, é fundamental para o 
desempenho da função. A NBR 9578:1986 apenas trata e sistematiza as terminologias, ou seja, 
dá nomes aos processos/itens ligados aos arquivos. Portanto não se trata de conhecimento 
teórico apenas. Trata-se de identificar funções, ações e/ou processos ligados rotineiramente aos 
arquivos. 
Fonte: João Bosco Medeiros e Sônia Hernandes , Manual da Secretária,  capítulo 17, Sistemas e 
Métodos de Arquivamento, páginas 270 a 272. 
 

QUESTÃO 22 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nas instituições públicas predomina um modelo de sistemas de organização de arquivos em que 
o documento público é controlado desde a sua produção. Ele é conhecido como a Teoria das 
Três idades, que são: Corrente, Temporária e Permanente. No arquivo corrente estão os 
documentos que circulam pelos canais decisórios, buscando solução ou resposta. No Arquivo 
temporário estão os documentos que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por 
razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para guarda 
permanente. Nos arquivos permanentes estão os documentos que têm valor cultural científico 
ou histórico. Portanto, o uso do arquivo temporário, dentre outras vantagens, promove o 
desafogamento do arquivo corrente, ou seja, a redução na quantidade de documentos no arquivo 
corrente, e não o aumento, como consta na alternativa B. Obtém-se ainda mais espaço físico 
pela retirada de documentos do Arquivo Corrente, redução ao essencial de documentos nos 
arquivos correntes, redução de pessoal e consequente economia de custos, controle de 
quantidade e qualidade dos documentos, melhor manutenção, uso e supervisão dos arquivos e 
melhor critério de preservação, controle e eliminação de documentos. Ou seja, fica mais fácil 
manter, descartar o que não é mais necessário, consultar com facilidade, dispensando a ajuda de 
terceiros, tudo isso levando à redução de pessoal e consequente redução de custos.  
Fonte: João Bosco Medeiros e Sônia Hernandes , Manual da Secretária,  capítulo 17, Sistemas e 
Métodos de Arquivamento, páginas 248 e 249. 
 

QUESTÃO 23 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão está correta, assim como seu gabarito.  
Afirmativa 1: Um texto marcado por expressões de circulação restrita, como a gíria, os 
regionalismos vocabulares ou o jargão técnico, tem sua compreensão dificultada. Comentário: 
Essa afirmativa é verdadeira, pois o uso de regionalismos, gírias, ou expressões pouco 
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conhecidas dificulta o entendimento do leitor. O texto, dentro das normas cultas, deve usar 
palavras de fácil compreensão e não regionalismos vocabulares, que acabariam por privilegiar 
determinados leitores em detrimento de outros. A norma culta pressupõe um texto de 
entendimento universal e não regionalizado.  
Afirmativa 5: Não se concebe que um Documento Oficial, de qualquer natureza, seja redigido 
de forma obscura, que dificulte ou impossibilite sua compreensão. 
Comentário: Essa afirmativa é verdadeira e apenas reitera o que foi descrito na afirmativa 
anterior, que o texto escrito segundo as normas cultas de linguagem é um texto claro, preciso, 
livre de gírias e regionalismos vocabulares, de fácil entendimento a qualquer leitor.  
Fonte: Gilmar Ferreira Mendes e Nestor José Foster Júnior. Manual de redação da Presidência 
da República, 2. ed. rev. e atual. – Brasília: Presidência da República, 2002. Páginas 4, 5 e 6.  
 

QUESTÃO 25 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O erro material na transcrição do nº. do artigo da lei é irrelevante,  uma vez que foi transcrito o 
conceito de empenho e a pergunta tratava dos tipos de empenhos, de acordo com sua finalidade, 
com embasamento no art. 60 da Lei Federal nº 4.320/62, portanto, o recurso foi julgado 
IMPROCENTE. Ratifica-se o gabarito divulgado (letra D). 
Fonte: Lei Federal 4.320/64. 
 

QUESTÃO 27 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento previsto  no inciso I do Art. 165 da 
Constituição Federal que deverá ser instituído por lei, para um período de quatro anos. Quanto 
ao prazo de vigência e de encaminhamento ao Legislativo, segundo o disposto no inciso I do § 
2º do art. 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias foi estabelecido que, 
para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato do agente público do 
Poder Executivo subsequente. Logo, a única alternativa que alcança o primeiro exercício 
financeiro do próximo mandato do Poder Executivo é a alternativa “A”. Embora, tenha ocorrido 
um erro material de digitação das alternativas B e C ficando essas iguais, não prejudicou 
na identificação da alternativa correta que foi evidenciada de maneira única nas opções 
apresentadas. Portanto, o recurso foi julgado IMPROCEDENTE. Retifica-se a alternativa “A”.   
Fonte:  

• Constituição Federal. 

• ROSA; Maria Berenice, Contabilidade do Setor Público. Ed. Atlas - 2011 
 
QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
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seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à segunda 
posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a afirmativa não pode 
ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas décadas do século XX. As 
demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía quatro opções corretas a serem 
marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma referência a exceção no enunciado, tornou a 
questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012. p. 359, 383, 429 e 580) 
 

QUESTÃO 39 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O fato de não haver o “e” final do nome do novo presidente da França não compromete a alternativa 
e muito menos a questão, pois o que estava em jogo era o conteúdo informado a cerca dos candidatos 
à presidência da França, como fica bem claro no enunciado: “Sobre os principais candidatos à 
presidência da França para as eleições de 2012, é correto afirmar que”(...). Além disso, a grafia 
correta do nome encontra-se na própria questão na figura com as fotos e a identificação de cada um. 
Portanto, fica claro que a questão não se atentaria na grafia correta do nome, mas na informação 
sobre cada um que as afirmativas continham. A informação destinada a François Hollande estava 
correta, já que o agora presidente da França foi líder no primeiro turno de votação e se comprometeu 
em retirar as tropas francesas do Afeganistão ainda este ano, se eleito (como acabou sendo). 
Fonte:  

• http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/04/para-analistas-candidatos-franceses-tem-propostas-
irreais-sobre-imigracao.html 

• http://oglobo.globo.com/infograficos/eleicaofranca/ 
 
 
 

CARGO: BIÓLOGO 
 

QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou seja, 
uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à segunda 
posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a afirmativa não pode 
ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas décadas do século XX. As 
demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía quatro opções corretas a serem 
marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma referência a exceção no enunciado, tornou a 
questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
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CARGO: ADVOGADO 
 

QUESTÃO 09 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa E está incorreta, já que a atitude de escrever uma carta demonstra ser o autor-
personagem não uma pessoa acomodada, mas que diante de um evento que requer uma 
demonstração de uma tomada de iniciativa de sua parte, não se abstém de tal procedimento. 
Resignação significa paciência, ou seja, um sentido oposto a irritação. Deste modo, através da 
paciência, a boa convivência deveria ser mantida. 
Fonte:  

• O próprio texto.  

• Dicionário da Língua Portuguesa HOUAISS. 
 

QUESTÃO 11 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Escolha dos colares: C5,3 = 10
2!3!

3!45
2!3!
5!

=
⋅⋅

=    

Escolha dos anéis: C6,2 = 15
4!2!

4!56
4!2!
6!

=
⋅⋅

=   

Total de escolhas de colares e anéis: C5,3 . C6,2 = 10 . 15 = 150 
Resposta: A. 
 

QUESTÃO 13 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Férias de Maurício: 
Primeiro dia: sábado e último dia: domingo.  Logo, o mês possui 30 dias.  

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
XXX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXX 01 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 08 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 15 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 22 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 29 
30 
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Férias de Flávio: 
Primeiro dia: quinta-feira e último dia: quarta-feira. Logo, o mês possui 28 dias, ou seja, 
fevereiro. 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
    01   
    08   
    15   
    22   
   28    

 
Após as conclusões, restringiram-se as opções de resposta: B) abril e fevereiro e D) setembro e 
fevereiro.      
O problema disse que os meses são do mesmo ano. Como fevereiro terminou numa quarta-feira, 
então março começou numa quinta-feira e por ter 31 dias terminou num sábado. Logo, conclui-
se que abril começou num domingo. Assim o mês de abril deve ser descartado, pois de acordo 
com o enunciado, o mês de 30 dias começou num sábado. Já se pode concluir que a resposta é a 
letra D. 
A resolução a seguir não seria necessária. Será feita apenas para conferência. 
Agora vamos verificar em que dia da semana caiu o primeiro dia do mês de setembro. 
ABRIL: Temos que 1º de abril: Domingo. Último domingo: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de abril 
(segunda-feira). 
MAIO: Começou numa terça-feira.  Última terça: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de maio (quinta-
feira). 
JUNHO: Começou numa sexta-feira. Última sexta: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de junho (sábado). 
JULHO: Começou num domingo. Último domingo: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de Julho (terça-
feira). 
AGOSTO: Começou numa quarta-feira. Última quarta: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de Agosto 
(sexta-feira). 
SETEMBRO: Começou num sábado. Último sábado: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de Setembro 
(domingo). Conforme indicado no enunciado. 
Férias de Maurício: Setembro 
Férias de Flávio: Fevereiro. 
Resposta: D 
 

QUESTÃO 14 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pelo menos uma das alternativas dadas deve ser falsa. 
Verificada a letra A. André tem olhos castanhos, Andrei tem olhos verdes e Adriano tem olhos 
azuis.       
• André não tem olhos verdes.  Verdadeira 
• Andrei tem olhos azuis. Falsa 
• Adriano não tem olhos castanhos. Verdadeira. 
Essa situação é possível, pois uma das afirmativas é falsa. 
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Verificada a letra B. André tem olhos verdes, Andrei tem olhos azuis e Adriano tem olhos 
castanhos.       
• André não tem olhos verdes.  Falsa. 
• Andrei tem olhos azuis. Verdadeira. 
• Adriano não tem olhos castanhos. Falsa. 
Essa situação é possível, pois duas das afirmativas são falsas. 
 
Verificada a letra C. André tem olhos castanhos, Andrei tem olhos azuis e Adriano tem olhos 
verdes.   
• André não tem olhos verdes.  Verdadeira. 
• Andrei tem olhos azuis. Verdadeira. 
• Adriano não tem olhos castanhos. Verdadeira. 
Essa situação não é possível, pois nenhuma das afirmativas é falsa. 
Assim temos que a resposta é a letra C. 
 
Verificada a letra D. André tem olhos azuis, Andrei tem olhos castanhos e Adriano tem olhos 
verdes. 
• André não tem olhos verdes.  Verdadeira. 
• Andrei tem olhos azuis. Falsa. 
• Adriano não tem olhos castanhos. Verdadeira. 
Essa situação é possível, pois uma das afirmativas é falsa. 
 
Verificada a letra E. André tem olhos verdes, Andrei tem olhos castanhos e Adriano tem olhos 
azuis. 
• André não tem olhos verdes.  Falsa. 
• Andrei tem olhos azuis. Falsa. 
• Adriano não tem olhos castanhos. Verdadeira. 
Essa situação é possível, pois duas das afirmativas são falsas. 
Desta forma a única alternativa de reposta que atende ao enunciado da questão, é alternativa C. 
 

QUESTÃO 20 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A sequência é uma progressão aritmética de razão igual –23. 
Como o primeiro termo é 799, podemos fazer: 
799 excede 100 em 699 : 699 : 23 = 30,39.  
Assim 799 – 30 . (-23) = 109 é o último termo com três algarismos. 
Logo: 
109 – 23 = 86 
86 – 23 = 63 
63 – 23 = 40 
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40 – 23 = 17 
Assim temos 4 elementos da sequência positivos e de apenas 2 algarismos. 
Resposta: C 
 

QUESTÃO 24 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A” está de acordo com o artigo 265 do Código Civil. As outras estão em 
desacordo, respectivamente, com os artigos 233, 243, parágrafo único do 275 e 252, todos do 
Código Civil. Sustenta o recurso que tanto o Código Civil quanto o Código de Processo Civil 
permitem a escolha pelo credor e que, portanto, a alternativa “E” também estaria correta. Com a 
devida vênia, sem razão o recurso. As referidas normas permitem sim que as partes 
convencionem que a escolha caiba ao credor, mas também admitem que caiba ao devedor ou até 
a um terceiro. E a regra é justamente o contrário do afirmado na alternativa “E”, já que o art. 
252 do CC estabelece que “nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra 
coisa não se estipulou”.  
Fonte: art. 265, art. 233, art. 243, parágrafo único do art. 275 e art. 252, todos do CC. 
 

QUESTÃO 26 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A alternativa “C” está incorreta, pois fere o art. 813, II, “a” c/c art. 822. Entretanto, a alternativa 
“A” contém um equívoco ao se referir à média e não à medida cautelar, o que poderia levar o 
candidato a erro.  
Fonte: Inciso II, do art. 808, art. 806, art. 813, II, “a” c/c art. 822, art. 846 e art. 879, todos do 
CPC. 
 

QUESTÃO 27 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o art. 175 do CTN, a isenção e a anistia excluem o crédito tributário. Já segundo 
o art. 156 do mesmo CTN estabelece que a consignação em pagamento, dação em pagamento, 
decisão judicial passada em julgado e a remissão são hipóteses de extinção do crédito tributário. 
A terminologia utilizada foi no sentido técnico estabelecido pelo Código Tributário Nacional.  
Fonte: artigos 156 e 175 do CTN. 
 

QUESTÃO 31 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A incorreção na digitação do enunciado que no lugar de “com um país em desenvolvimento”, 
colocou “como um país em desenvolvimento”, além da ausência do plural do questionamento 
final, onde deveria estar “tratam-se” e foi digitado “trata-se” impossibilitou ao candidato a 
leitura e interpretação correta da questão para que pudesse escolher de forma adequada a 
alternativa a ser marcada. Por esse motivo a Banca determina a anulação desta. O enunciado 
correto deveria estar digitado da seguinte forma: A ameaça de exclusão da Arábia Saudita dos 
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Jogos Olímpicos de 2012 (Londres) já foi concretizada em outra ocasião, com um país em 

desenvolvimento, devido a sua política de segregação racial. Também, nas Olimpíadas de 

Pequim, na China, uma delegação do Oriente Médio foi excluída por “contínuas interferências 

do governo nos assuntos do conselho executivo”. Tratam-se dos seguintes países 

respectivamente:” 

Fonte:  

• Revista ISTOÉ, Edição 2215, 25 de abril de 2012, p.76 

• http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Esportes&newsID
=a2066950.htm 

 

QUESTÃO 34 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão tomou como base uma reportagem especial do Portal UOL, a Constituição Federal de 
1988 e a Lei 1579/52 que regulam as CPIs no Brasil. Quando se afirmava no item III que as 
CPIs “nascem a partir do requerimento de um congressista” estávamos nos remetendo a sua 
origem, ao princípio de sua formação que deve ser por um requerimento e que deve vir de um 
congressista ou mais de um, como podemos verificar nesta reportagem especial divulgada no 
Portal UOL de Notícias no dia 26 de abril de 2012, às 05h06: 
As CPIs nascem a partir do requerimento de um congressista, em geral a partir de denúncias 

ou clamor público, e dependem da assinatura de um terço dos membros da Câmara ou do 

Senado (dependendo de onde são instauradas; CPIs mistas precisam de um terço de ambas as 

Casas) (www.uol.com.br). 

Nem a constituição, nem a Lei 1579/52 que regem as Comissões Parlamentares de Inquérito no 
Brasil não negam esta informação, portanto, está afirmação contida no Portal UOL poderia estar 
correta. No entanto, nos regulamentos internos, tanto do Senado, quanto da Câmara, há a 
prerrogativa que torna esta afirmação incorreta. O regimento Interno do Senado  diz no Art. 145 
que “a criação de comissão parlamentar de inquérito será feita mediante requerimento de um 
terço dos membros do Senado Federal”. Já na Câmara Federal, o regimento interno diz no Art. 
35 que “a Câmara dos Deputados, a requerimento de um terço de seus membros, instituirá 
Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual 
terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei 
e neste Regimento”. Desta forma, a afirmativa discutida não pode ser considerada verdadeira, 
como acreditava esta banca, com base nos fundamentos apresentados acima. Não havendo outra 
opção possível, fica anulada esta questão. 
Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2012/04/26/um-quarto-das-cpis-nao-
produz-relatorio-final-no-brasil.htm. Constituição Federal 1988 do Brasil. Lei nº 1572/52. 
Regimento Interno da Câmara Federal e do Senado 
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QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
Como há incorreções graves no nome e sobrenome da presidente da Índia que deveria ser 
Pratibha Devisingh Patil e não Pratibba Devisingh Oatuk como foi digitado na alternativa “e” a 
questão torna-se inconsistente, já que passa a ter duas alternativas incorretas, já que o comando 
da questão solicitava que se marcasse àquele que não ocupa o cargo de presidente em seu país e 
Angela Merkel ocupa o cargo de chanceler, estando no cargo de presidente da Alemanha 
Joachim Gauck. 
Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/03/parlamento-elege-joachim-gauck-novo-
presidente-da-alemanha.html 
 
 
 

CARGO: JORNALISTA 
 

QUESTÃO 10 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A exigência da preposição “a” se deve ao termo “chegada” “chegada a algum lugar”, fundindo-
se com o pronome “aquela” temos “àquela”. 
10 – “... um ano e tanto depois da chegada do primeiro pastor alemão àquela casa, ...” A 
ocorrência de crase no 
segmento anterior ocorre devido à 
A) fusão do artigo “a” com o pronome “aquela”. D) especificação atribuída ao cachorro. 
B) fusão da preposição “a” com o pronome “aquela”. E) substituição do artigo “a” pelo 
pronome “aquela”. 
C) colocação do pronome “aquela” diante de “casa”. 
A opção C está incorreta, já que não é apenas a presença do pronome “aquela” que propicia a 
ocorrência de crase, são necessários dois eventos: a presença do pronome + a exigência da 
preposição. Se neste caso a preposição não fosse obrigatória, não teríamos a crase.  
Fonte:  

• PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme o 
Acordo Ortográfico) São Paulo: Scipione, 2008. 

• SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 
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QUESTÃO 13 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Férias de Maurício: 
Primeiro dia: sábado e último dia: domingo.  Logo, o mês possui 30 dias.  

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
XXX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXX 01 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 08 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 15 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 22 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 29 
30 

 
Férias de Flávio: 
Primeiro dia: quinta-feira e último dia: quarta-feira. Logo, o mês possui 28 dias, ou seja, 
fevereiro. 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
    01   
    08   
    15   
    22   
   28    

 
Após as conclusões, restringiram-se as opções de resposta: B) abril e fevereiro e D) setembro e 
fevereiro.      
O problema disse que os meses são do mesmo ano. Como fevereiro terminou numa quarta-feira, 
então março começou numa quinta-feira e por ter 31 dias terminou num sábado. Logo, conclui-
se que abril começou num domingo. Assim o mês de abril deve ser descartado, pois de acordo 
com o enunciado, o mês de 30 dias começou num sábado. Já se pode concluir que a resposta é a 
letra D. 
A resolução a seguir não seria necessária. Será feita apenas para conferência. 
Agora vamos verificar em que dia da semana caiu o primeiro dia do mês de setembro. 
ABRIL: Temos que 1º de abril: Domingo. Último domingo: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de abril 
(segunda-feira). 
MAIO: Começou numa terça-feira.  Última terça: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de maio (quinta-
feira). 
JUNHO: Começou numa sexta-feira. Última sexta: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de junho (sábado). 
JULHO: Começou num domingo. Último domingo: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de Julho (terça-
feira). 
AGOSTO: Começou numa quarta-feira. Última quarta: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de Agosto 
(sexta-feira). 
SETEMBRO: Começou num sábado. Último sábado: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de Setembro 
(domingo). Conforme indicado no enunciado. 
Férias de Maurício: Setembro 
Férias de Flávio: Fevereiro. 
Resposta: D 
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QUESTÃO 31 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A incorreção na digitação do enunciado que no lugar de “com um país em desenvolvimento”, 
colocou “como um país em desenvolvimento”, além da ausência do plural do questionamento 
final, onde deveria estar “tratam-se” e foi digitado “trata-se” impossibilitou ao candidato a 
leitura e interpretação correta da questão para que pudesse escolher de forma adequada a 
alternativa a ser marcada. Por esse motivo a Banca determina a anulação desta. O enunciado 
correto deveria estar digitado da seguinte forma: A ameaça de exclusão da Arábia Saudita dos 
Jogos Olímpicos de 2012 (Londres) já foi concretizada em outra ocasião, com um país em 

desenvolvimento, devido a sua política de segregação racial. Também, nas Olimpíadas de 

Pequim, na China, uma delegação do Oriente Médio foi excluída por “contínuas interferências 

do governo nos assuntos do conselho executivo”. Tratam-se dos seguintes países 

respectivamente:” 

Fonte:  

• Revista ISTOÉ, Edição 2215, 25 de abril de 2012, p.76 

• http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Esportes&newsID
=a2066950.htm 

 

QUESTÃO 34 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão tomou como base uma reportagem especial do Portal UOL, a Constituição Federal de 
1988 e a Lei 1579/52 que regulam as CPIs no Brasil. Quando se afirmava no item III que as 
CPIs “nascem a partir do requerimento de um congressista” estávamos nos remetendo a sua 
origem, ao princípio de sua formação que deve ser por um requerimento e que deve vir de um 
congressista ou mais de um, como podemos verificar nesta reportagem especial divulgada no 
Portal UOL de Notícias no dia 26 de abril de 2012, às 05h06: 
As CPIs nascem a partir do requerimento de um congressista, em geral a partir de denúncias 

ou clamor público, e dependem da assinatura de um terço dos membros da Câmara ou do 

Senado (dependendo de onde são instauradas; CPIs mistas precisam de um terço de ambas as 

Casas) (www.uol.com.br). 

Nem a constituição, nem a Lei 1579/52 que regem as Comissões Parlamentares de Inquérito no 
Brasil não negam esta informação, portanto, está afirmação contida no Portal UOL poderia estar 
correta. No entanto, nos regulamentos internos, tanto do Senado, quanto da Câmara, há a 
prerrogativa que torna esta afirmação incorreta. O regimento Interno do Senado  diz no Art. 145 
que “a criação de comissão parlamentar de inquérito será feita mediante requerimento de um 
terço dos membros do Senado Federal”. Já na Câmara Federal, o regimento interno diz no Art. 
35 que “a Câmara dos Deputados, a requerimento de um terço de seus membros, instituirá 
Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual 
terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei 
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e neste Regimento”. Desta forma, a afirmativa discutida não pode ser considerada verdadeira, como 
acreditava esta banca, com base nos fundamentos apresentados acima. Não havendo outra opção 
possível, fica anulada esta questão. 
Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2012/04/26/um-quarto-das-cpis-nao-produz-
relatorio-final-no-brasil.htm. Constituição Federal 1988 do Brasil. Lei nº 1572/52. Regimento Interno 
da Câmara Federal e do Senado 
 
QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
Como há incorreções graves no nome e sobrenome da presidente da Índia que deveria ser Pratibha 
Devisingh Patil e não Pratibba Devisingh Oatuk como foi digitado na alternativa “e” a questão torna-
se inconsistente, já que passa a ter duas alternativas incorretas, já que o comando da questão 
solicitava que se marcasse àquele que não ocupa o cargo de presidente em seu país e Angela Merkel 
ocupa o cargo de chanceler, estando no cargo de presidente da Alemanha Joachim Gauck. 
Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/03/parlamento-elege-joachim-gauck-novo-
presidente-da-alemanha.html 
 
 
 

CARGO: AGENTE DE CONTROLE INTERNO 
 

QUESTÃO 13 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Férias de Maurício: 
Primeiro dia: sábado e último dia: domingo.  Logo, o mês possui 30 dias.  

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
XXX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXX 01 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 08 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 15 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 22 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 29 
30 

 
Férias de Flávio: 
Primeiro dia: quinta-feira e último dia: quarta-feira. Logo, o mês possui 28 dias, ou seja, 
fevereiro. 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
    01   
    08   
    15   
    22   
   28    
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Após as conclusões, restringiram-se as opções de resposta: B) abril e fevereiro e D) setembro e 
fevereiro.      
O problema disse que os meses são do mesmo ano. Como fevereiro terminou numa quarta-feira, 
então março começou numa quinta-feira e por ter 31 dias terminou num sábado. Logo, conclui-
se que abril começou num domingo. Assim o mês de abril deve ser descartado, pois de acordo 
com o enunciado, o mês de 30 dias começou num sábado. Já se pode concluir que a resposta é a 
letra D. 
A resolução a seguir não seria necessária. Será feita apenas para conferência. 
Agora vamos verificar em que dia da semana caiu o primeiro dia do mês de setembro. 
ABRIL: Temos que 1º de abril: Domingo. Último domingo: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de abril 
(segunda-feira). 
MAIO: Começou numa terça-feira.  Última terça: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de maio (quinta-
feira). 
JUNHO: Começou numa sexta-feira. Última sexta: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de junho (sábado). 
JULHO: Começou num domingo. Último domingo: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de Julho (terça-
feira). 
AGOSTO: Começou numa quarta-feira. Última quarta: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de Agosto 
(sexta-feira). 
SETEMBRO: Começou num sábado. Último sábado: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de Setembro 
(domingo). Conforme indicado no enunciado. 
Férias de Maurício: Setembro 
Férias de Flávio: Fevereiro. 
Resposta: D 
 

QUESTÃO 29 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A sequência correta para a questão é V, F, V, F, conforme indicado no gabarito divulgado. 
Relativamente à última afirmativa, sua indicação como falsa se deve ao fato de que a Lei 
Federal nº 6.404/76 e suas alterações estabelecem que a Demonstração dos Fluxos de Caixa – 
DFC é uma demonstração obrigatória para todas as entidades com patrimônio líquido igual ou 
superior a R$ 2.000.000,00. Portanto, ela é facultada apenas àquelas entidades cujo patrimônio 
líquido seja inferior ao valor especificado acima. Assim, ratifica-se o gabarito original.  
Fonte: Lei Federal nº 6.404/76 e suas alterações posteriores: Art. 176. 
 

QUESTÃO 31 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A incorreção na digitação do enunciado que no lugar de “com um país em desenvolvimento”, 
colocou “como um país em desenvolvimento”, além da ausência do plural do questionamento 
final, onde deveria estar “tratam-se” e foi digitado “trata-se” impossibilitou ao candidato a 
leitura e interpretação correta da questão para que pudesse escolher de forma adequada a 
alternativa a ser marcada. Por esse motivo a Banca determina a anulação desta. O enunciado 
correto deveria estar digitado da seguinte forma: A ameaça de exclusão da Arábia Saudita dos 
Jogos Olímpicos de 2012 (Londres) já foi concretizada em outra ocasião, com um país em 
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desenvolvimento, devido a sua política de segregação racial. Também, nas Olimpíadas de 

Pequim, na China, uma delegação do Oriente Médio foi excluída por “contínuas interferências 

do governo nos assuntos do conselho executivo”. Tratam-se dos seguintes países 

respectivamente:” 

Fonte:  

• Revista ISTOÉ, Edição 2215, 25 de abril de 2012, p.76 

• http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Esportes&newsID
=a2066950.htm 

 

QUESTÃO 34 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão tomou como base uma reportagem especial do Portal UOL, a Constituição Federal de 
1988 e a Lei 1579/52 que regulam as CPIs no Brasil. Quando se afirmava no item III que as 
CPIs “nascem a partir do requerimento de um congressista” estávamos nos remetendo a sua 
origem, ao princípio de sua formação que deve ser por um requerimento e que deve vir de um 
congressista ou mais de um, como podemos verificar nesta reportagem especial divulgada no 
Portal UOL de Notícias no dia 26 de abril de 2012, às 05h06: 
As CPIs nascem a partir do requerimento de um congressista, em geral a partir de denúncias 

ou clamor público, e dependem da assinatura de um terço dos membros da Câmara ou do 

Senado (dependendo de onde são instauradas; CPIs mistas precisam de um terço de ambas as 

Casas) (www.uol.com.br). 

Nem a constituição, nem a Lei 1579/52 que regem as Comissões Parlamentares de Inquérito no 
Brasil não negam esta informação, portanto, está afirmação contida no Portal UOL poderia estar 
correta. No entanto, nos regulamentos internos, tanto do Senado, quanto da Câmara, há a 
prerrogativa que torna esta afirmação incorreta. O regimento Interno do Senado  diz no Art. 145 
que “a criação de comissão parlamentar de inquérito será feita mediante requerimento de um 
terço dos membros do Senado Federal”. Já na Câmara Federal, o regimento interno diz no Art. 
35 que “a Câmara dos Deputados, a requerimento de um terço de seus membros, instituirá 
Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual 
terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei 
e neste Regimento”. Desta forma, a afirmativa discutida não pode ser considerada verdadeira, 
como acreditava esta banca, com base nos fundamentos apresentados acima. Não havendo outra 
opção possível, fica anulada esta questão. 
Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2012/04/26/um-quarto-das-cpis-nao-
produz-relatorio-final-no-brasil.htm. Constituição Federal 1988 do Brasil. Lei nº 1572/52. 
Regimento Interno da Câmara Federal e do Senado 
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QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
Como há incorreções graves no nome e sobrenome da presidente da Índia que deveria ser 
Pratibha Devisingh Patil e não Pratibba Devisingh Oatuk como foi digitado na alternativa “e” a 
questão torna-se inconsistente, já que passa a ter duas alternativas incorretas, já que o comando 
da questão solicitava que se marcasse àquele que não ocupa o cargo de presidente em seu país e 
Angela Merkel ocupa o cargo de chanceler, estando no cargo de presidente da Alemanha 
Joachim Gauck. 
Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/03/parlamento-elege-joachim-gauck-novo-
presidente-da-alemanha.html 
 
 
 

CARGO: ARQUITETO URBANISTA 
 

QUESTÃO 06 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As crônicas humorísticas em geral apresentam certa informalidade. Na crônica em análise 
encontram-se expressões coloquiais como “caramba” e “ô raça”. 
6 – Acerca da linguagem utilizada no texto analise as afirmativas a seguir e assinale a correta. 
A) Apesar de haver o predomínio da linguagem formal, o uso da variante informal pode ser 
constatado através de algumas expressões como “caramba”, “ô raça”. * 
B) O uso de expressões como “caramba” constitui inadequação no contexto apresentado. 
O uso da variante informal não constitui inadequação considerando-se o contexto. 
É predominante a linguagem formal, já que em todo o texto aparecem apenas as seguintes 
gírias:  
No 1º§, temos a gíria: ô, raça! 
No 2º§: caramba? / o mico 
Fonte: O próprio texto. 
 

QUESTÃO 09 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa E está incorreta, já que a atitude de escrever uma carta demonstra ser o autor-
personagem não uma pessoa acomodada, mas que diante de um evento que requer uma 
demonstração de uma tomada de iniciativa de sua parte, não se abstém de tal procedimento. 
Resignação significa paciência, ou seja, um sentido oposto a irritação. Deste modo, através da 
paciência, a boa convivência deveria ser mantida. 
Fonte:  

• O próprio texto.  

• Dicionário da Língua Portuguesa HOUAISS. 
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QUESTÃO 11 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Escolha dos colares: C5,3 = 10
2!3!

3!45
2!3!
5!

=
⋅⋅

=    

Escolha dos anéis: C6,2 = 15
4!2!

4!56
4!2!
6!

=
⋅⋅

=   

Total de escolhas de colares e anéis: C5,3 . C6,2 = 10 . 15 = 150 
Resposta: A. 
 

QUESTÃO 13 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Férias de Maurício: 
Primeiro dia: sábado e último dia: domingo.  Logo, o mês possui 30 dias.  

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
XXX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXX 01 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 08 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 15 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 22 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 29 
30 

 
Férias de Flávio: 
Primeiro dia: quinta-feira e último dia: quarta-feira. Logo, o mês possui 28 dias, ou seja, 
fevereiro. 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
    01   
    08   
    15   
    22   
   28    

 
Após as conclusões, restringiram-se as opções de resposta: B) abril e fevereiro e D) setembro e 
fevereiro.      
O problema disse que os meses são do mesmo ano. Como fevereiro terminou numa quarta-feira, 
então março começou numa quinta-feira e por ter 31 dias terminou num sábado. Logo, conclui-
se que abril começou num domingo. Assim o mês de abril deve ser descartado, pois de acordo 
com o enunciado, o mês de 30 dias começou num sábado. Já se pode concluir que a resposta é a 
letra D. 
A resolução a seguir não seria necessária. Será feita apenas para conferência. 
Agora vamos verificar em que dia da semana caiu o primeiro dia do mês de setembro. 
ABRIL: Temos que 1º de abril: Domingo. Último domingo: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de abril 
(segunda-feira). 
MAIO: Começou numa terça-feira.  Última terça: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de maio (quinta-
feira). 
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JUNHO: Começou numa sexta-feira. Última sexta: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de junho (sábado). 
JULHO: Começou num domingo. Último domingo: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de Julho (terça-
feira). 
AGOSTO: Começou numa quarta-feira. Última quarta: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de Agosto 
(sexta-feira). 
SETEMBRO: Começou num sábado. Último sábado: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de Setembro 
(domingo). Conforme indicado no enunciado. 
Férias de Maurício: Setembro 
Férias de Flávio: Fevereiro. 
Resposta: D 
 

QUESTÃO 14 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pelo menos uma das alternativas dadas deve ser falsa. 
Verificada a letra A. André tem olhos castanhos, Andrei tem olhos verdes e Adriano tem olhos 
azuis.       
• André não tem olhos verdes.  Verdadeira 
• Andrei tem olhos azuis. Falsa 
• Adriano não tem olhos castanhos. Verdadeira. 
Essa situação é possível, pois uma das afirmativas é falsa. 
 
Verificada a letra B. André tem olhos verdes, Andrei tem olhos azuis e Adriano tem olhos 
castanhos.       
• André não tem olhos verdes.  Falsa. 
• Andrei tem olhos azuis. Verdadeira. 
• Adriano não tem olhos castanhos. Falsa. 
Essa situação é possível, pois duas das afirmativas são falsas. 
 
Verificada a letra C. André tem olhos castanhos, Andrei tem olhos azuis e Adriano tem olhos 
verdes.   
• André não tem olhos verdes.  Verdadeira. 
• Andrei tem olhos azuis. Verdadeira. 
• Adriano não tem olhos castanhos. Verdadeira. 
Essa situação não é possível, pois nenhuma das afirmativas é falsa. 
Assim temos que a resposta é a letra C. 
 
Verificada a letra D. André tem olhos azuis, Andrei tem olhos castanhos e Adriano tem olhos 
verdes. 
• André não tem olhos verdes.  Verdadeira. 
• Andrei tem olhos azuis. Falsa. 
• Adriano não tem olhos castanhos. Verdadeira. 
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Essa situação é possível, pois uma das afirmativas é falsa. 
 
Verificada a letra E. André tem olhos verdes, Andrei tem olhos castanhos e Adriano tem olhos 
azuis. 
• André não tem olhos verdes.  Falsa. 
• Andrei tem olhos azuis. Falsa. 
• Adriano não tem olhos castanhos. Verdadeira. 
Essa situação é possível, pois duas das afirmativas são falsas. 
Desta forma a única alternativa de reposta que atende ao enunciado da questão, é alternativa C. 
 

QUESTÃO 20 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A sequência é uma progressão aritmética de razão igual –23. 
Como o primeiro termo é 799, podemos fazer: 
799 excede 100 em 699 : 699 : 23 = 30,39.  
Assim 799 – 30 . (-23) = 109 é o último termo com três algarismos. 
Logo: 
109 – 23 = 86 
86 – 23 = 63 
63 – 23 = 40 
40 – 23 = 17 
Assim temos 4 elementos da sequência positivos e de apenas 2 algarismos. 
Resposta: C 
 

QUESTÃO 25 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O ponto do programa abordado nessa questão foi “noções de representação gráfica”. A questão 
exige o relacionamento correto da planta baixa apresentada, que se referia a um reforço 
estrutural em um pavimento de uma biblioteca, com os cortes apresentados, sendo que quatro 
deles correspondiam aos cortes representados em planta e a opção C foi retirada de outro 
exemplo de edificação. A planta possui escala gráfica e os cortes foram representados em escala 
diferente para facilitar a visualização e, ao mesmo tempo, para aferir a proficiência na 
correlação das diferentes escalas. A planta baixa apresentada é uma planta técnica, publicada 
em periódico especializado voltado para arquitetos e urbanistas, e representa rigorosamente o 
que está proposto em sua legenda: o reforço estrutural da biblioteca”, este é o objeto de 
representação dos cortes, que corretamente representam apenas o pavimento objeto da 
intervenção, o que é corretamente representado nos cortes pelas linhas que demonstram que as 
seções estruturais verticais foram representadas de forma interrompida, por esse motivo 
projeções de cobertura não foram objeto da representação. 
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QUESTÃO 27 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pontos do programa abordados: noções de infraestrutura urbana e viária. As alternativas II e III 
se referem a vias locais. O Código Brasileiro de Trânsito foi utilizado como referência para a 
aferição do conhecimento sobre o ponto do programa no que se relaciona às características das 
vias. Vias arteriais recebem, por definição, pouco tráfego local. 
 

QUESTÃO 28 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pontos do programa abordados: noções de conforto ambiental nas edificações. O conhecimento 
que a questão avalia é sobre a projeção de insolação sobre a edificação. Sob esse aspecto o teto 
da edificação se comporta exatamente como as fachadas: recebe incidência direta do sol e, no 
caso da latitude colocada na questão, é a parte da edificação que recebe a maior carga de 
insolação. 
Fonte: Corbella, O. ; Yannas, S. Em Busca de uma Arquitetura Sustentável para os Trópicos – 
conforto ambiental. Rio de Janeiro, Ed. Revan, 2003. P. 220 1°§. 
 

QUESTÃO 31 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A incorreção na digitação do enunciado que no lugar de “com um país em desenvolvimento”, 
colocou “como um país em desenvolvimento”, além da ausência do plural do questionamento 
final, onde deveria estar “tratam-se” e foi digitado “trata-se” impossibilitou ao candidato a 
leitura e interpretação correta da questão para que pudesse escolher de forma adequada a 
alternativa a ser marcada. Por esse motivo a Banca determina a anulação desta. O enunciado 
correto deveria estar digitado da seguinte forma: A ameaça de exclusão da Arábia Saudita dos 
Jogos Olímpicos de 2012 (Londres) já foi concretizada em outra ocasião, com um país em 

desenvolvimento, devido a sua política de segregação racial. Também, nas Olimpíadas de 

Pequim, na China, uma delegação do Oriente Médio foi excluída por “contínuas interferências 

do governo nos assuntos do conselho executivo”. Tratam-se dos seguintes países 

respectivamente:” 

Fonte:  

• Revista ISTOÉ, Edição 2215, 25 de abril de 2012, p.76 

• http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Esportes&newsID
=a2066950.htm 

 

QUESTÃO 34 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão tomou como base uma reportagem especial do Portal UOL, a Constituição Federal de 
1988 e a Lei 1579/52 que regulam as CPIs no Brasil. Quando se afirmava no item III que as 
CPIs “nascem a partir do requerimento de um congressista” estávamos nos remetendo a sua 
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origem, ao princípio de sua formação que deve ser por um requerimento e que deve vir de um 
congressista ou mais de um, como podemos verificar nesta reportagem especial divulgada no 
Portal UOL de Notícias no dia 26 de abril de 2012, às 05h06: 
As CPIs nascem a partir do requerimento de um congressista, em geral a partir de denúncias 

ou clamor público, e dependem da assinatura de um terço dos membros da Câmara ou do 

Senado (dependendo de onde são instauradas; CPIs mistas precisam de um terço de ambas as 

Casas) (www.uol.com.br). 

Nem a constituição, nem a Lei 1579/52 que regem as Comissões Parlamentares de Inquérito no 
Brasil não negam esta informação, portanto, está afirmação contida no Portal UOL poderia estar 
correta. No entanto, nos regulamentos internos, tanto do Senado, quanto da Câmara, há a 
prerrogativa que torna esta afirmação incorreta. O regimento Interno do Senado  diz no Art. 145 
que “a criação de comissão parlamentar de inquérito será feita mediante requerimento de um 
terço dos membros do Senado Federal”. Já na Câmara Federal, o regimento interno diz no Art. 
35 que “a Câmara dos Deputados, a requerimento de um terço de seus membros, instituirá 
Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual 
terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei 
e neste Regimento”. Desta forma, a afirmativa discutida não pode ser considerada verdadeira, 
como acreditava esta banca, com base nos fundamentos apresentados acima. Não havendo outra 
opção possível, fica anulada esta questão. 
Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2012/04/26/um-quarto-das-cpis-nao-
produz-relatorio-final-no-brasil.htm. Constituição Federal 1988 do Brasil. Lei nº 1572/52. 
Regimento Interno da Câmara Federal e do Senado 
 

QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
Como há incorreções graves no nome e sobrenome da presidente da Índia que deveria ser 
Pratibha Devisingh Patil e não Pratibba Devisingh Oatuk como foi digitado na alternativa “e” a 
questão torna-se inconsistente, já que passa a ter duas alternativas incorretas, já que o comando 
da questão solicitava que se marcasse àquele que não ocupa o cargo de presidente em seu país e 
Angela Merkel ocupa o cargo de chanceler, estando no cargo de presidente da Alemanha 
Joachim Gauck. 
Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/03/parlamento-elege-joachim-gauck-novo-
presidente-da-alemanha.html 
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CARGO: TESOUREIRO 
 

QUESTÃO 06 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As crônicas humorísticas em geral apresentam certa informalidade. Na crônica em análise 
encontram-se expressões coloquiais como “caramba” e “ô raça”. 
6 – Acerca da linguagem utilizada no texto analise as afirmativas a seguir e assinale a correta. 
A) Apesar de haver o predomínio da linguagem formal, o uso da variante informal pode ser 
constatado através de algumas expressões como “caramba”, “ô raça”. * 
B) O uso de expressões como “caramba” constitui inadequação no contexto apresentado. 
O uso da variante informal não constitui inadequação considerando-se o contexto. 
É predominante a linguagem formal, já que em todo o texto aparecem apenas as seguintes 
gírias:  
No 1º§, temos a gíria: ô, raça! 
No 2º§: caramba? / o mico 
Fonte: O próprio texto. 
 

QUESTÃO 07 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Adjetivo é a palavra variável que especifica o substantivo, caracterizando-o. A palavra cão 
caracteriza “mundo” significando mundo terrível, difícil. Toda palavra precedida de artigo 
torna-se um substantivo. Deste modo, a alternativa C está incorreta.  
Fonte: CEGALLA, Domingos Pascoal. Novíssima gramática da Língua Portuguesa. 46. Ed. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 2005. 
 

QUESTÃO 13 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Férias de Maurício: 
Primeiro dia: sábado e último dia: domingo.  Logo, o mês possui 30 dias.  

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
XXX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXX 01 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 08 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 15 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 22 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 29 
30 
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Férias de Flávio: 
Primeiro dia: quinta-feira e último dia: quarta-feira. Logo, o mês possui 28 dias, ou seja, 
fevereiro. 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
    01   
    08   
    15   
    22   
   28    

 
Após as conclusões, restringiram-se as opções de resposta: B) abril e fevereiro e D) setembro e 
fevereiro.      
O problema disse que os meses são do mesmo ano. Como fevereiro terminou numa quarta-feira, 
então março começou numa quinta-feira e por ter 31 dias terminou num sábado. Logo, conclui-
se que abril começou num domingo. Assim o mês de abril deve ser descartado, pois de acordo 
com o enunciado, o mês de 30 dias começou num sábado. Já se pode concluir que a resposta é a 
letra D. 
A resolução a seguir não seria necessária. Será feita apenas para conferência. 
Agora vamos verificar em que dia da semana caiu o primeiro dia do mês de setembro. 
ABRIL: Temos que 1º de abril: Domingo. Último domingo: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de abril 
(segunda-feira). 
MAIO: Começou numa terça-feira.  Última terça: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de maio (quinta-
feira). 
JUNHO: Começou numa sexta-feira. Última sexta: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de junho (sábado). 
JULHO: Começou num domingo. Último domingo: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de Julho (terça-
feira). 
AGOSTO: Começou numa quarta-feira. Última quarta: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de Agosto 
(sexta-feira). 
SETEMBRO: Começou num sábado. Último sábado: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de Setembro 
(domingo). Conforme indicado no enunciado. 
Férias de Maurício: Setembro 
Férias de Flávio: Fevereiro. 
Resposta: D 
 

QUESTÃO 31 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A incorreção na digitação do enunciado que no lugar de “com um país em desenvolvimento”, 
colocou “como um país em desenvolvimento”, além da ausência do plural do questionamento 
final, onde deveria estar “tratam-se” e foi digitado “trata-se” impossibilitou ao candidato a 
leitura e interpretação correta da questão para que pudesse escolher de forma adequada a 
alternativa a ser marcada. Por esse motivo a Banca determina a anulação desta. O enunciado 
correto deveria estar digitado da seguinte forma: A ameaça de exclusão da Arábia Saudita dos 
Jogos Olímpicos de 2012 (Londres) já foi concretizada em outra ocasião, com um país em 

desenvolvimento, devido a sua política de segregação racial. Também, nas Olimpíadas de 
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Pequim, na China, uma delegação do Oriente Médio foi excluída por “contínuas interferências 

do governo nos assuntos do conselho executivo”. Tratam-se dos seguintes países 

respectivamente:” 

Fonte:  

• Revista ISTOÉ, Edição 2215, 25 de abril de 2012, p.76 

• http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Esportes&newsID
=a2066950.htm 

 

QUESTÃO 34 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão tomou como base uma reportagem especial do Portal UOL, a Constituição Federal de 
1988 e a Lei 1579/52 que regulam as CPIs no Brasil. Quando se afirmava no item III que as 
CPIs “nascem a partir do requerimento de um congressista” estávamos nos remetendo a sua 
origem, ao princípio de sua formação que deve ser por um requerimento e que deve vir de um 
congressista ou mais de um, como podemos verificar nesta reportagem especial divulgada no 
Portal UOL de Notícias no dia 26 de abril de 2012, às 05h06: 
As CPIs nascem a partir do requerimento de um congressista, em geral a partir de denúncias 

ou clamor público, e dependem da assinatura de um terço dos membros da Câmara ou do 

Senado (dependendo de onde são instauradas; CPIs mistas precisam de um terço de ambas as 

Casas) (www.uol.com.br). 

Nem a constituição, nem a Lei 1579/52 que regem as Comissões Parlamentares de Inquérito no 
Brasil não negam esta informação, portanto, está afirmação contida no Portal UOL poderia estar 
correta. No entanto, nos regulamentos internos, tanto do Senado, quanto da Câmara, há a 
prerrogativa que torna esta afirmação incorreta. O regimento Interno do Senado  diz no Art. 145 
que “a criação de comissão parlamentar de inquérito será feita mediante requerimento de um 
terço dos membros do Senado Federal”. Já na Câmara Federal, o regimento interno diz no Art. 
35 que “a Câmara dos Deputados, a requerimento de um terço de seus membros, instituirá 
Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual 
terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei 
e neste Regimento”. Desta forma, a afirmativa discutida não pode ser considerada verdadeira, 
como acreditava esta banca, com base nos fundamentos apresentados acima. Não havendo outra 
opção possível, fica anulada esta questão. 
Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2012/04/26/um-quarto-das-cpis-nao-
produz-relatorio-final-no-brasil.htm. Constituição Federal 1988 do Brasil. Lei nº 1572/52. 
Regimento Interno da Câmara Federal e do Senado 
 

QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
Como há incorreções graves no nome e sobrenome da presidente da Índia que deveria ser 
Pratibha Devisingh Patil e não Pratibba Devisingh Oatuk como foi digitado na alternativa “e” a 
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questão torna-se inconsistente, já que passa a ter duas alternativas incorretas, já que o comando 
da questão solicitava que se marcasse àquele que não ocupa o cargo de presidente em seu país e 
Angela Merkel ocupa o cargo de chanceler, estando no cargo de presidente da Alemanha 
Joachim Gauck. 
Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/03/parlamento-elege-joachim-gauck-novo-
presidente-da-alemanha.html 
 
 
 

CARGO: TOPÓGRAFO 
 

QUESTÃO 31 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A incorreção na digitação do enunciado que no lugar de “com um país em desenvolvimento”, 
colocou “como um país em desenvolvimento”, além da ausência do plural do questionamento 
final, onde deveria estar “tratam-se” e foi digitado “trata-se” impossibilitou ao candidato a 
leitura e interpretação correta da questão para que pudesse escolher de forma adequada a 
alternativa a ser marcada. Por esse motivo a Banca determina a anulação desta. O enunciado 
correto deveria estar digitado da seguinte forma: A ameaça de exclusão da Arábia Saudita dos 
Jogos Olímpicos de 2012 (Londres) já foi concretizada em outra ocasião, com um país em 

desenvolvimento, devido a sua política de segregação racial. Também, nas Olimpíadas de 

Pequim, na China, uma delegação do Oriente Médio foi excluída por “contínuas interferências 

do governo nos assuntos do conselho executivo”. Tratam-se dos seguintes países 

respectivamente:” 

Fonte:  

• Revista ISTOÉ, Edição 2215, 25 de abril de 2012, p.76 

• http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Esportes&newsID
=a2066950.htm 

 

QUESTÃO 34 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão tomou como base uma reportagem especial do Portal UOL, a Constituição Federal de 
1988 e a Lei 1579/52 que regulam as CPIs no Brasil. Quando se afirmava no item III que as 
CPIs “nascem a partir do requerimento de um congressista” estávamos nos remetendo a sua 
origem, ao princípio de sua formação que deve ser por um requerimento e que deve vir de um 
congressista ou mais de um, como podemos verificar nesta reportagem especial divulgada no 
Portal UOL de Notícias no dia 26 de abril de 2012, às 05h06: 
As CPIs nascem a partir do requerimento de um congressista, em geral a partir de denúncias 

ou clamor público, e dependem da assinatura de um terço dos membros da Câmara ou do 

Senado (dependendo de onde são instauradas; CPIs mistas precisam de um terço de ambas as 

Casas) (www.uol.com.br). 
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Nem a constituição, nem a Lei 1579/52 que regem as Comissões Parlamentares de Inquérito no 
Brasil não negam esta informação, portanto, está afirmação contida no Portal UOL poderia estar 
correta. No entanto, nos regulamentos internos, tanto do Senado, quanto da Câmara, há a 
prerrogativa que torna esta afirmação incorreta. O regimento Interno do Senado  diz no Art. 145 
que “a criação de comissão parlamentar de inquérito será feita mediante requerimento de um 
terço dos membros do Senado Federal”. Já na Câmara Federal, o regimento interno diz no Art. 
35 que “a Câmara dos Deputados, a requerimento de um terço de seus membros, instituirá 
Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual 
terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei 
e neste Regimento”. Desta forma, a afirmativa discutida não pode ser considerada verdadeira, 
como acreditava esta banca, com base nos fundamentos apresentados acima. Não havendo outra 
opção possível, fica anulada esta questão. 
Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2012/04/26/um-quarto-das-cpis-nao-
produz-relatorio-final-no-brasil.htm. Constituição Federal 1988 do Brasil. Lei nº 1572/52. 
Regimento Interno da Câmara Federal e do Senado 
 

QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
Como há incorreções graves no nome e sobrenome da presidente da Índia que deveria ser 
Pratibha Devisingh Patil e não Pratibba Devisingh Oatuk como foi digitado na alternativa “e” a 
questão torna-se inconsistente, já que passa a ter duas alternativas incorretas, já que o comando 
da questão solicitava que se marcasse àquele que não ocupa o cargo de presidente em seu país e 
Angela Merkel ocupa o cargo de chanceler, estando no cargo de presidente da Alemanha 
Joachim Gauck. 
Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/03/parlamento-elege-joachim-gauck-novo-
presidente-da-alemanha.html 
 
 
 

CARGO: TURISMÓLOGO 
 

QUESTÃO 31 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A incorreção na digitação do enunciado que no lugar de “com um país em desenvolvimento”, 
colocou “como um país em desenvolvimento”, além da ausência do plural do questionamento 
final, onde deveria estar “tratam-se” e foi digitado “trata-se” impossibilitou ao candidato a 
leitura e interpretação correta da questão para que pudesse escolher de forma adequada a 
alternativa a ser marcada. Por esse motivo a Banca determina a anulação desta. O enunciado 
correto deveria estar digitado da seguinte forma: A ameaça de exclusão da Arábia Saudita dos 
Jogos Olímpicos de 2012 (Londres) já foi concretizada em outra ocasião, com um país em 

desenvolvimento, devido a sua política de segregação racial. Também, nas Olimpíadas de 
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Pequim, na China, uma delegação do Oriente Médio foi excluída por “contínuas interferências 

do governo nos assuntos do conselho executivo”. Tratam-se dos seguintes países 

respectivamente:” 

Fonte:  

• Revista ISTOÉ, Edição 2215, 25 de abril de 2012, p.76 

• http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Esportes&newsID
=a2066950.htm 

 

QUESTÃO 34 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão tomou como base uma reportagem especial do Portal UOL, a Constituição Federal de 
1988 e a Lei 1579/52 que regulam as CPIs no Brasil. Quando se afirmava no item III que as 
CPIs “nascem a partir do requerimento de um congressista” estávamos nos remetendo a sua 
origem, ao princípio de sua formação que deve ser por um requerimento e que deve vir de um 
congressista ou mais de um, como podemos verificar nesta reportagem especial divulgada no 
Portal UOL de Notícias no dia 26 de abril de 2012, às 05h06: 
As CPIs nascem a partir do requerimento de um congressista, em geral a partir de denúncias 

ou clamor público, e dependem da assinatura de um terço dos membros da Câmara ou do 

Senado (dependendo de onde são instauradas; CPIs mistas precisam de um terço de ambas as 

Casas) (www.uol.com.br). 

Nem a constituição, nem a Lei 1579/52 que regem as Comissões Parlamentares de Inquérito no 
Brasil não negam esta informação, portanto, está afirmação contida no Portal UOL poderia estar 
correta. No entanto, nos regulamentos internos, tanto do Senado, quanto da Câmara, há a 
prerrogativa que torna esta afirmação incorreta. O regimento Interno do Senado  diz no Art. 145 
que “a criação de comissão parlamentar de inquérito será feita mediante requerimento de um 
terço dos membros do Senado Federal”. Já na Câmara Federal, o regimento interno diz no Art. 
35 que “a Câmara dos Deputados, a requerimento de um terço de seus membros, instituirá 
Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual 
terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei 
e neste Regimento”. Desta forma, a afirmativa discutida não pode ser considerada verdadeira, 
como acreditava esta banca, com base nos fundamentos apresentados acima. Não havendo outra 
opção possível, fica anulada esta questão. 
Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2012/04/26/um-quarto-das-cpis-nao-
produz-relatorio-final-no-brasil.htm. Constituição Federal 1988 do Brasil. Lei nº 1572/52. 
Regimento Interno da Câmara Federal e do Senado 
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QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
Como há incorreções graves no nome e sobrenome da presidente da Índia que deveria ser 
Pratibha Devisingh Patil e não Pratibba Devisingh Oatuk como foi digitado na alternativa “e” a 
questão torna-se inconsistente, já que passa a ter duas alternativas incorretas, já que o comando 
da questão solicitava que se marcasse àquele que não ocupa o cargo de presidente em seu país e 
Angela Merkel ocupa o cargo de chanceler, estando no cargo de presidente da Alemanha 
Joachim Gauck. 
Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/03/parlamento-elege-joachim-gauck-novo-
presidente-da-alemanha.html 
 
 
 

CARGO: FISCAL DE OBRAS 
 

QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 

 
 
  

CARGO: FISCAL AMBIENTAL 
 

QUESTÃO 09 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Além do material especificamente linguístico, muitos textos lançam mão de signos ou sinais de 
outros códigos, de outras linguagens, que, de muitas formas, concorrem para o entendimento 
global de seu sentido. Articular esses diferentes sinais representa uma habilidade de 
compreensão de grande significação, sobretudo atualmente, pois são muitos os textos que 
misturam tais tipos de representação, fazendo demandas de leitura de elementos não-verbais 
para o entendimento global do texto exposto.  
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Essa questão avalia a capacidade de o candidato saber comparar dois textos de gêneros 
diferentes, mas com aspectos temáticos em comum. O texto 1 versa sobre as principais ações 
governamentais no combate à biopirataria. O texto 2 é uma charge que foi utilizada num texto 
publicitário com o objetivo de conscientizar a sociedade de que a biopirataria é um crime 
ambiental previsto em lei e, por isso,  passível de punição. A parte não-verbal do texto mostra o 
provável traficante de animais silvestres disfarçado de turista contrabandeando um animal 
silvestre. Atrás dele aparece um policial federal levando esse traficante dentro da gaiola, 
representando a punição para tal crime. Das passagens extraídas do texto 1, a única que vai ao 
encontro do ponto de vista do autor da charge é a letra B (“O Ministério do Meio Ambiente e o 
seu Ibama, bem como outros órgãos de governo, em especial a Polícia Federal, vêm se 
esforçando, com a participação da sociedade, para aperfeiçoar ações e definir políticas capazes 
de produzir resultados permanentes...”), visto que essa afirmativa ratifica o empenho do 
governo (Polícia Federal e Ibama) no combate à biopirataria. Portanto, a alternativa correta é 
letra B. 
Fonte: 

• O próprio texto. 

• Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino 
médio: matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 

 
QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
 
 
 

CARGO: FISCAL SANITARISTA 
 

QUESTÃO 33 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O espaço utilizado para que o candidato apresente recurso questionando uma questão é regulado 
pelo Edital 01/2012, da Prefeitura Municipal de Barra Velha (SC), onde são definidos os 
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parâmetros para tais questionamentos, dentre eles, que os argumentos devam ser 
fundamentados, portanto, não cabe neste instrumento posicionamentos pessoais e 
injustificáveis. A questão aborda uma das realizações mais controversas do governo federal que 
é obra de construção da Usina de Belo Monte onde estão sendo destinados um dos maiores 
investimentos atuais em obras públicas no Brasil. A Usina está sendo construída em região de 
Floresta Amazônica e promete ser a terceira maior do planeta. Portanto, trata-se de uma obra 
que, se concretizada, será gigantesca, mas que pode gerar grandes prejuízos ambientais numa 
região onde se encontra a maior floresta equatorial do mundo. A grandiosidade do fato e suas 
implicações vêm gerando grandes debates e manifestações e chamando a atenção de diversas 
autoridades e personalidades internacionais, como o diretor de cinema de Hollywood James 
Cameron (do filme "Avatar") que defendeu em Brasília que o governo brasileiro devesse buscar 
alternativas para a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu (PA). Cameron 
participou de manifestação contra a obra, acompanhado da atriz Sigourney Weaver, de vários 
filmes de grande sucesso em todo o planeta. Ambos estavam no Brasil para o lançamento do 
DVD e do Blu-ray do filme Avatar, de 2009. Representantes do MAB (Movimento dos 
Atingidos por Barragens) e de organizações indígenas organizaram a manifestação que 
aconteceu na frente do prédio da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). A questão trata 
do envolvimento de uma realização pública no Brasil com diversas camadas sociais e culturais 
não só do Brasil, mas de todo o planeta. O fato do evento tratado na questão ter ocorrido em 
2010 o torna muito atual, já que estamos com mais de 20 séculos de história da era cristã, onde 
o espaço de um ou dois anos, historicamente, torna-se ínfimo. Além disso, trata de uma questão 
que gera polêmica, discussões, manifestações até o momento, enquanto a obra, inclusive, segue 
em construção na região do Xingu, no Pará.  
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u719616.shtml 
 

QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
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CARGO: EQUIPE SETORIAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA – AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

 
QUESTÃO 31 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A incorreção na digitação do enunciado que no lugar de “com um país em desenvolvimento”, 
colocou “como um país em desenvolvimento”, além da ausência do plural do questionamento 
final, onde deveria estar “tratam-se” e foi digitado “trata-se” impossibilitou ao candidato a 
leitura e interpretação correta da questão para que pudesse escolher de forma adequada a 
alternativa a ser marcada. Por esse motivo a Banca determina a anulação desta. O enunciado 
correto deveria estar digitado da seguinte forma: A ameaça de exclusão da Arábia Saudita dos 
Jogos Olímpicos de 2012 (Londres) já foi concretizada em outra ocasião, com um país em 

desenvolvimento, devido a sua política de segregação racial. Também, nas Olimpíadas de 

Pequim, na China, uma delegação do Oriente Médio foi excluída por “contínuas interferências 

do governo nos assuntos do conselho executivo”. Tratam-se dos seguintes países 

respectivamente:” 

Fonte:  

• Revista ISTOÉ, Edição 2215, 25 de abril de 2012, p.76 

• http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Esportes&newsID
=a2066950.htm 

 

QUESTÃO 34 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão tomou como base uma reportagem especial do Portal UOL, a Constituição Federal de 
1988 e a Lei 1579/52 que regulam as CPIs no Brasil. Quando se afirmava no item III que as 
CPIs “nascem a partir do requerimento de um congressista” estávamos nos remetendo a sua 
origem, ao princípio de sua formação que deve ser por um requerimento e que deve vir de um 
congressista ou mais de um, como podemos verificar nesta reportagem especial divulgada no 
Portal UOL de Notícias no dia 26 de abril de 2012, às 05h06: 
As CPIs nascem a partir do requerimento de um congressista, em geral a partir de denúncias 

ou clamor público, e dependem da assinatura de um terço dos membros da Câmara ou do 

Senado (dependendo de onde são instauradas; CPIs mistas precisam de um terço de ambas as 

Casas) (www.uol.com.br). 

Nem a constituição, nem a Lei 1579/52 que regem as Comissões Parlamentares de Inquérito no 
Brasil não negam esta informação, portanto, está afirmação contida no Portal UOL poderia estar 
correta. No entanto, nos regulamentos internos, tanto do Senado, quanto da Câmara, há a 
prerrogativa que torna esta afirmação incorreta. O regimento Interno do Senado  diz no Art. 145 
que “a criação de comissão parlamentar de inquérito será feita mediante requerimento de um 
terço dos membros do Senado Federal”. Já na Câmara Federal, o regimento interno diz no Art. 
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35 que “a Câmara dos Deputados, a requerimento de um terço de seus membros, instituirá Comissão 
Parlamentar de Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual terá poderes de 
investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e neste Regimento”. 
Desta forma, a afirmativa discutida não pode ser considerada verdadeira, como acreditava esta banca, 
com base nos fundamentos apresentados acima. Não havendo outra opção possível, fica anulada esta 
questão. 
Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2012/04/26/um-quarto-das-cpis-nao-produz-
relatorio-final-no-brasil.htm. Constituição Federal 1988 do Brasil. Lei nº 1572/52. Regimento Interno 
da Câmara Federal e do Senado 
 

QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
Como há incorreções graves no nome e sobrenome da presidente da Índia que deveria ser Pratibha 
Devisingh Patil e não Pratibba Devisingh Oatuk como foi digitado na alternativa “e” a questão torna-
se inconsistente, já que passa a ter duas alternativas incorretas, já que o comando da questão 
solicitava que se marcasse àquele que não ocupa o cargo de presidente em seu país e Angela Merkel 
ocupa o cargo de chanceler, estando no cargo de presidente da Alemanha Joachim Gauck. 
Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/03/parlamento-elege-joachim-gauck-novo-
presidente-da-alemanha.html 
 
 

CARGO: ESPECIALISTA EM ASSUNSTOS EDUCACIONAIS – ADMINISTRAÇÃO 
ESCOLAR  
 

QUESTÃO 31 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A incorreção na digitação do enunciado que no lugar de “com um país em desenvolvimento”, 
colocou “como um país em desenvolvimento”, além da ausência do plural do questionamento final, 
onde deveria estar “tratam-se” e foi digitado “trata-se” impossibilitou ao candidato a leitura e 
interpretação correta da questão para que pudesse escolher de forma adequada a alternativa a ser 
marcada. Por esse motivo a Banca determina a anulação desta. O enunciado correto deveria estar 
digitado da seguinte forma: A ameaça de exclusão da Arábia Saudita dos Jogos Olímpicos de 2012 
(Londres) já foi concretizada em outra ocasião, com um país em desenvolvimento, devido a sua 

política de segregação racial. Também, nas Olimpíadas de Pequim, na China, uma delegação do 

Oriente Médio foi excluída por “contínuas interferências do governo nos assuntos do conselho 

executivo”. Tratam-se dos seguintes países respectivamente:” 

Fonte:  

• Revista ISTOÉ, Edição 2215, 25 de abril de 2012, p.76 

• http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Esportes&newsID=a2
066950.htm 
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QUESTÃO 34 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão tomou como base uma reportagem especial do Portal UOL, a Constituição Federal de 
1988 e a Lei 1579/52 que regulam as CPIs no Brasil. Quando se afirmava no item III que as 
CPIs “nascem a partir do requerimento de um congressista” estávamos nos remetendo a sua 
origem, ao princípio de sua formação que deve ser por um requerimento e que deve vir de um 
congressista ou mais de um, como podemos verificar nesta reportagem especial divulgada no 
Portal UOL de Notícias no dia 26 de abril de 2012, às 05h06: 
As CPIs nascem a partir do requerimento de um congressista, em geral a partir de denúncias 

ou clamor público, e dependem da assinatura de um terço dos membros da Câmara ou do 

Senado (dependendo de onde são instauradas; CPIs mistas precisam de um terço de ambas as 

Casas) (www.uol.com.br). 

Nem a constituição, nem a Lei 1579/52 que regem as Comissões Parlamentares de Inquérito no 
Brasil não negam esta informação, portanto, está afirmação contida no Portal UOL poderia estar 
correta. No entanto, nos regulamentos internos, tanto do Senado, quanto da Câmara, há a 
prerrogativa que torna esta afirmação incorreta. O regimento Interno do Senado  diz no Art. 145 
que “a criação de comissão parlamentar de inquérito será feita mediante requerimento de um 
terço dos membros do Senado Federal”. Já na Câmara Federal, o regimento interno diz no Art. 
35 que “a Câmara dos Deputados, a requerimento de um terço de seus membros, instituirá 
Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual 
terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei 
e neste Regimento”. Desta forma, a afirmativa discutida não pode ser considerada verdadeira, 
como acreditava esta banca, com base nos fundamentos apresentados acima. Não havendo outra 
opção possível, fica anulada esta questão. 
Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2012/04/26/um-quarto-das-cpis-nao-
produz-relatorio-final-no-brasil.htm. Constituição Federal 1988 do Brasil. Lei nº 1572/52. 
Regimento Interno da Câmara Federal e do Senado 
 

QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
Como há incorreções graves no nome e sobrenome da presidente da Índia que deveria ser 
Pratibha Devisingh Patil e não Pratibba Devisingh Oatuk como foi digitado na alternativa “e” a 
questão torna-se inconsistente, já que passa a ter duas alternativas incorretas, já que o comando 
da questão solicitava que se marcasse àquele que não ocupa o cargo de presidente em seu país e 
Angela Merkel ocupa o cargo de chanceler, estando no cargo de presidente da Alemanha 
Joachim Gauck. 
Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/03/parlamento-elege-joachim-gauck-novo-
presidente-da-alemanha.html 
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CARGO: EQUIPE SETORIAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA – BIBLIOTECÁRIO  
 

QUESTÃO 31 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A incorreção na digitação do enunciado que no lugar de “com um país em desenvolvimento”, 
colocou “como um país em desenvolvimento”, além da ausência do plural do questionamento 
final, onde deveria estar “tratam-se” e foi digitado “trata-se” impossibilitou ao candidato a 
leitura e interpretação correta da questão para que pudesse escolher de forma adequada a 
alternativa a ser marcada. Por esse motivo a Banca determina a anulação desta. O enunciado 
correto deveria estar digitado da seguinte forma: A ameaça de exclusão da Arábia Saudita dos 
Jogos Olímpicos de 2012 (Londres) já foi concretizada em outra ocasião, com um país em 

desenvolvimento, devido a sua política de segregação racial. Também, nas Olimpíadas de 

Pequim, na China, uma delegação do Oriente Médio foi excluída por “contínuas interferências 

do governo nos assuntos do conselho executivo”. Tratam-se dos seguintes países 

respectivamente:” 

Fonte:  

• Revista ISTOÉ, Edição 2215, 25 de abril de 2012, p.76 

• http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Esportes&newsID
=a2066950.htm 

 

QUESTÃO 34 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão tomou como base uma reportagem especial do Portal UOL, a Constituição Federal de 
1988 e a Lei 1579/52 que regulam as CPIs no Brasil. Quando se afirmava no item III que as 
CPIs “nascem a partir do requerimento de um congressista” estávamos nos remetendo a sua 
origem, ao princípio de sua formação que deve ser por um requerimento e que deve vir de um 
congressista ou mais de um, como podemos verificar nesta reportagem especial divulgada no 
Portal UOL de Notícias no dia 26 de abril de 2012, às 05h06: 
As CPIs nascem a partir do requerimento de um congressista, em geral a partir de denúncias 

ou clamor público, e dependem da assinatura de um terço dos membros da Câmara ou do 

Senado (dependendo de onde são instauradas; CPIs mistas precisam de um terço de ambas as 

Casas) (www.uol.com.br). 

Nem a constituição, nem a Lei 1579/52 que regem as Comissões Parlamentares de Inquérito no 
Brasil não negam esta informação, portanto, está afirmação contida no Portal UOL poderia estar 
correta. No entanto, nos regulamentos internos, tanto do Senado, quanto da Câmara, há a 
prerrogativa que torna esta afirmação incorreta. O regimento Interno do Senado  diz no Art. 145 
que “a criação de comissão parlamentar de inquérito será feita mediante requerimento de um 
terço dos membros do Senado Federal”. Já na Câmara Federal, o regimento interno diz no Art. 
35 que “a Câmara dos Deputados, a requerimento de um terço de seus membros, instituirá 
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Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual 
terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei 
e neste Regimento”. Desta forma, a afirmativa discutida não pode ser considerada verdadeira, 
como acreditava esta banca, com base nos fundamentos apresentados acima. Não havendo outra 
opção possível, fica anulada esta questão. 
Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2012/04/26/um-quarto-das-cpis-nao-
produz-relatorio-final-no-brasil.htm. Constituição Federal 1988 do Brasil. Lei nº 1572/52. 
Regimento Interno da Câmara Federal e do Senado 
 

QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
Como há incorreções graves no nome e sobrenome da presidente da Índia que deveria ser 
Pratibha Devisingh Patil e não Pratibba Devisingh Oatuk como foi digitado na alternativa “e” a 
questão torna-se inconsistente, já que passa a ter duas alternativas incorretas, já que o comando 
da questão solicitava que se marcasse àquele que não ocupa o cargo de presidente em seu país e 
Angela Merkel ocupa o cargo de chanceler, estando no cargo de presidente da Alemanha 
Joachim Gauck. 
Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/03/parlamento-elege-joachim-gauck-novo-
presidente-da-alemanha.html 
 
 
 
 

CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL 
 

QUESTÃO 21 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
Os itens I, III e IV estão incorretos. Não há nenhuma alternativa indicando que apenas o item II 
está correto. 
Fonte: Meio Ambiente - Ecologia Geral- Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] 
Ensino Médio Integrado à Educação Profissional- Curso Técnico em Meio Ambiente- Governo 
do Ceará. 
 

QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
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décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
 
 
 

CARGO: INSTRUTOR DE ARTES 
 

QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 

 
 

CARGO: INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
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CARGO: INSTRUTOR DE MÚSICA 
 

QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE ARTES 
 
QUESTÃO 14 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa A. 
A opção correta é a letra A e não a letra E, pois os saberes dos alunos não podem ser 
descartados. E ainda, todas as questões foram elaboradas com base nos conteúdos publicados no 
Edital para estudo. 
Fonte: Conhecimento Didático Pedagógico, Tópicos - (Conhecimentos da Prática de Ensino, 
PCNs (todos os conteúdos), Lei Federal nº 11.274/06) 
 

QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
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CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
 
QUESTÃO 14 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa A. 
A opção correta é a letra A e não a letra E, pois os saberes dos alunos não podem ser 
descartados. E ainda, todas as questões foram elaboradas com base nos conteúdos publicados no 
Edital para estudo. 
Fonte: Conhecimento Didático Pedagógico, Tópicos - (Conhecimentos da Prática de Ensino, 
PCNs (todos os conteúdos), Lei Federal nº 11.274/06) 
 

QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 

 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 
 
QUESTÃO 14 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa A. 
A opção correta é a letra A e não a letra E, pois os saberes dos alunos não podem ser 
descartados. E ainda, todas as questões foram elaboradas com base nos conteúdos publicados no 
Edital para estudo. 
Fonte: Conhecimento Didático Pedagógico, Tópicos - (Conhecimentos da Prática de Ensino, 
PCNs (todos os conteúdos), Lei Federal nº 11.274/06) 

 
QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
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crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
 
 
 
 

CARGO: ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS – SUPERVISOR 
ESCOLAR 
 
QUESTÃO 14 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa A. 
A opção correta é a letra A e não a letra E, pois os saberes dos alunos não podem ser 
descartados. E ainda, todas as questões foram elaboradas com base nos conteúdos publicados no 
Edital para estudo. 
Fonte: Conhecimento Didático Pedagógico, Tópicos - (Conhecimentos da Prática de Ensino, 
PCNs (todos os conteúdos), Lei Federal nº 11.274/06) 
 

QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
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CARGO: ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS – ORIENTADOR 
ESCOLAR 

 
QUESTÃO 09 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A forma verbal “encarregou” está conjugada no pretérito perfeito do modo indicativo, sua 
correspondente para a 1ª pessoa do plural será “encarregamos”. 
Como pode ser visto na conjugação abaixo, o pretérito perfeito do indicativo possui desinência 
diferente do futuro do pretérito.  
Pretérito Perfeito do Indicativo eu encarreguei tu encarregaste ele encarregou nós encarregamos 
vós encarregastes eles encarregaram Futuro do Pretérito do Indicativo eu encarregaria tu 
encarregarias ele encarregaria nós encarregaríamos vós encarregaríeis eles encarregariam 
Fonte: PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme 
o Acordo Ortográfico) São Paulo: Scipione, 2008. 
 

QUESTÃO 14 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa A. 
A opção correta é a letra A e não a letra E, pois os saberes dos alunos não podem ser 
descartados. E ainda, todas as questões foram elaboradas com base nos conteúdos publicados no 
Edital para estudo. 
Fonte: Conhecimento Didático Pedagógico, Tópicos - (Conhecimentos da Prática de Ensino, 
PCNs (todos os conteúdos), Lei Federal nº 11.274/06) 
 

QUESTÃO 15 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apontada como exceto justifica-se porque quando o professor assume a sala de aula 
do 1º ano ele entende que é hora de se preocupar exclusivamente com a alfabetização das 
crianças (decifração do código linguístico). 
A sala é organizada de forma diferente, exige-se mais da criança, sua atenção é vigiada, deveres 
de casa mais numerosos etc. Com esse tratamento as crianças sentem, pois estão acostumadas a 
uma rotina diária diferente onde são mais livres, soltas. 
Muito já se tem feito no sentido de capacitar os professores que irão atuar no 1º ano para que 
todos compreendam que estão vivenciando um tempo diferente com essas crianças de 6 anos. 
Fonte: A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o Ens. Fund. de 9 anos. 
 

QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
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crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
 
 
 
 

CARGO: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - PSICOPEDAGOGO 
 

QUESTÃO 09 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A forma verbal “encarregou” está conjugada no pretérito perfeito do modo indicativo, sua 
correspondente para a 1ª pessoa do plural será “encarregamos”. 
Como pode ser visto na conjugação abaixo, o pretérito perfeito do indicativo possui desinência 
diferente do futuro do pretérito.  
Pretérito Perfeito do Indicativo eu encarreguei tu encarregaste ele encarregou nós encarregamos 
vós encarregastes eles encarregaram Futuro do Pretérito do Indicativo eu encarregaria tu 
encarregarias ele encarregaria nós encarregaríamos vós encarregaríeis eles encarregariam 
Fonte: PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme 
o Acordo Ortográfico) São Paulo: Scipione, 2008. 
 

QUESTÃO 14 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa A. 
A opção correta é a letra A e não a letra E, pois os saberes dos alunos não podem ser 
descartados. E ainda, todas as questões foram elaboradas com base nos conteúdos publicados no 
Edital para estudo. 
Fonte: Conhecimento Didático Pedagógico, Tópicos - (Conhecimentos da Prática de Ensino, 
PCNs (todos os conteúdos), Lei Federal nº 11.274/06) 
 

QUESTÃO 15 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A opção correta é a letra B. Os professores por falta de conhecimento acerca do trabalho a ser 
realizado com crianças de 6 anos tratam-nas com mais rigor, exigindo muito mais delas, pois 
acreditam que está na hora de alfabetizar (decifrar símbolos) restringindo os jogos, as 
brincadeiras etc. Alguns chegam a dizer para as crianças que as brincadeiras acabaram que 
agora o assunto é muito sério. Desta forma as crianças ficam temerosas. 
Fonte: A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o Ens. Fund. De 9 anos/MEC 



 

103 
 

 

QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
 
 
 

CARGO: PSICÓLOGO 
 

QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa E. 
De acordo com o art. 16 da Lei nº 8080/90, à direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete: participar da formulação e implementação das políticas de saneamento básico, 
de controle das agressões ao meio ambiente e de vigilância sanitária. 
 

QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
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CARGO: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – PSICÓLOGO 
 

QUESTÃO 01 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O texto trata-se de um artigo de opinião. O texto tem início com uma impressão pessoal acerca 
da ciência que é transformada em senso comum: “Durante milênios convivemos com a 
convicção de que não haveria limites para a atividade humana, seja quanto ao uso de recursos e 
serviços naturais, seja de energia, de praticamente tudo.” A partir desta introdução, pode ser 
observada a intenção do articulista em buscar a adesão dos leitores à ideia exposta. O artigo de 
opinião é um gênero no qual o autor pretende convencer, persuadir o outro sobre determinada 
ideia. Vale-se de um processo de argumentação que busca seduzir, influenciar e transformar os 
valores do leitor a favor de determinada posição assumida pelo produtor do texto.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2010. 
 

QUESTÃO 02 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Disseminar: propalar, propagar, divulgar. A alternativa A está incorreta de acordo com o 
dicionário da língua portuguesa. O vocábulo “convicção” em: “Durante milênios convivemos 
com a convicção de que não haveria limites para a atividade humana, seja quanto ao uso de 
recursos e serviços naturais, seja de energia, de praticamente tudo.” não indica presunção. Neste 
contexto, convicção está ligado a crença, opinião firme a respeito de algo, com base em provas 
ou razões íntimas, ou como resultado da influência ou persuasão de outrem; convencimento. De 
acordo com o dicionário Houaiss, presunção significa: ato de presumir, suposição. Portanto, a 
presunção é algo vulnerável, enquanto que a convicção está ligado a uma certeza firme.  
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
 

QUESTÃO 11 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conceito de epidemiologia como disciplina voltada ao estudo dos determinantes e das 
condições de ocorrência das enfermidades é apresentado por Diana Maul de Carvalho 
(Medronho, 2002), sendo bastante sintético e preciso em relação à abrangência deste saber. A 
epidemiologia é uma disciplina básica da saúde pública voltada para a compreensão do processo 
saúde-doença no âmbito de populações, aspecto que a diferencia da clínica, que tem por 
objetivo o estudo desse mesmo processo, mas em termos individuais. Como ciência, a 
epidemiologia fundamenta-se no raciocínio causal; já como disciplina da saúde, pública, 
preocupa-se com o desenvolvimento de estratégias para as ações voltadas para a proteção e 
promoção da saúde da comunidade. A epidemiologia constitui também instrumento para o 
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desenvolvimento de políticas no setor da saúde. Sua aplicação neste caso deve levar em conta o 
conhecimento disponível, adequando-o às realidades locais. 
 

QUESTÃO 12 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Quimioprofilaxia é a administração de uma droga, inclusive antibióticos, para prevenir uma 
infecção ou a progressão de uma infecção com manifestações da doença. 
 

QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa E. 
De acordo com o art. 16 da Lei nº 8080/90, à direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete: participar da formulação e implementação das políticas de saneamento básico, 
de controle das agressões ao meio ambiente e de vigilância sanitária. 
 

QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso interposto procura negar o que está explícito na Portaria 154, de 24 de janeiro de 
2008, do Ministério da Saúde, ou seja, a nomeação dos profissionais que podem compor a 
equipe do NASF, na área de saúde mental. Ratifica-se o gabarito divulgado que aponta a 
alternativa A como a CORRETA na questão 21. 
Fonte: Portaria número 154, de 24 de janeiro de 2008. Anexo III. 
 
QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
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CARGO: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 

QUESTÃO 01 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O texto trata-se de um artigo de opinião. O texto tem início com uma impressão pessoal acerca 
da ciência que é transformada em senso comum: “Durante milênios convivemos com a 
convicção de que não haveria limites para a atividade humana, seja quanto ao uso de recursos e 
serviços naturais, seja de energia, de praticamente tudo.” A partir desta introdução, pode ser 
observada a intenção do articulista em buscar a adesão dos leitores à ideia exposta. O artigo de 
opinião é um gênero no qual o autor pretende convencer, persuadir o outro sobre determinada 
ideia. Vale-se de um processo de argumentação que busca seduzir, influenciar e transformar os 
valores do leitor a favor de determinada posição assumida pelo produtor do texto.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2010. 
 

QUESTÃO 03 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
3 – Dentre os termos grifados a seguir, assinale aquele que possui classificação sintática 
diferente dos demais. 
A) “O tempo encarregou-se de mostrar o contrário...” 
B) “... com os limites na área dos recursos hídricos acentuados...” * 
C) “... com o uso de combustíveis fósseis detonando a questão das mudanças do clima;...” 
D) “Agora, mais alguns limites se esboçam no horizonte...” 
E) “... que ameaça até com um “apagão planetário”;...” 
 

O sujeito é o termo essencial da oração com o qual o verbo concorda. Todas as opções 
apresentam tal termo assinalado com exceção da opção B.  
A opção E apresenta o termo “que” sendo empregado na função sintática de sujeito. Como ser 
visto no exemplo abaixo, o pronome relativo “que” substitui substantivo ou pronome 
substantivo e pode exercer funções sintáticas as mais diversas, entre elas a de sujeito: 
“Cão que ladra não morde.” (que = sujeito de ladra). 
Em: “Agora, mais alguns limites se esboçam no horizonte para a fabricação e uso de 
computadores, por causa do consumo de energia; da emissão de gases em razão do seu uso; da 
sobrecarga em vários tipos de utilização, que ameaça até com um “apagão planetário”; e da 
geração de lixo tecnológico.” O “que” substitui “sobrecarga” e atua com sujeito de “ameaça”. 
Fonte:  

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

• CEGALLA, Domingos Pascoal. Novíssima gramática da Língua Portuguesa. 46. ed. 
SãoPaulo: Companhia Editora Nacional, 2005. 
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QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa E. 
De acordo com o art. 16 da Lei nº 8080/90, à direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete: participar da formulação e implementação das políticas de saneamento básico, 
de controle das agressões ao meio ambiente e de vigilância sanitária. 
 

QUESTÃO 29 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A avaliação Cognitiva para Terapia Ocupacional de Loewenstein (LOTCA), de Katz e cols 
(1989), foi desenvolvida com o objetivo de medir as funções cognitivas. Conforme Bueno 
(2007) conceitua-se: Estado como “situação, condição (...)” (p. 324). Para o termo Função, 
“exercício de um órgão ou aparelho; prática; uso (...)” p. 374. Completando para o termo 
Funcional “decorrente de uma função, do exercício ou trabalho de um órgão (...)” p. 374. 
 Outras avaliações também são destinadas à avaliação do “estado mental” como a Avaliação do 
Estado Mental do Idoso de Middlesex (MEAMS), que é um “método de triagem para avaliação 
das capacidades cognitivas” (GRIEVE, p. 95). Como o Mini Mental State, citado por Glogoski 
(p. 750, in Pedretti 2005), também é “uma ferramenta breve de triagem do estado mental”, 
tomando-o como um exemplo de instrumento de avaliação, demonstrando a existência de outros 
instrumentos para avaliar a cognição. Para o conceito de “estado mental” também pode citar a 
definição de Cordioli (et al) onde “O exame do estado mental é a pesquisa sistemática de sinais 
e sintomas   de alterações do funcionamento mental, durante a  entrevista psiquiátrica”. Sendo 
assim a LOTCA é um dos instrumentos utilizados para avaliar o estado mental do indivíduo. 
 

QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
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CARGO: EQUIPE SETORIAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA – TÉCNICO ESPAÇO 
MULTIUSO 

 
QUESTÃO 13 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Férias de Maurício: 
Primeiro dia: sábado e último dia: domingo.  Logo, o mês possui 30 dias.  

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
XXX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXX 01 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 08 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 15 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 22 
........... ........... ........... ........... ........... ........... 29 
30 

 
Férias de Flávio: 
Primeiro dia: quinta-feira e último dia: quarta-feira. Logo, o mês possui 28 dias, ou seja, 
fevereiro. 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
    01   
    08   
    15   
    22   
   28    

 
Após as conclusões, restringiram-se as opções de resposta: B) abril e fevereiro e D) setembro e 
fevereiro.      
O problema disse que os meses são do mesmo ano. Como fevereiro terminou numa quarta-feira, 
então março começou numa quinta-feira e por ter 31 dias terminou num sábado. Logo, conclui-
se que abril começou num domingo. Assim o mês de abril deve ser descartado, pois de acordo 
com o enunciado, o mês de 30 dias começou num sábado. Já se pode concluir que a resposta é a 
letra D. 
A resolução a seguir não seria necessária. Será feita apenas para conferência. 
Agora vamos verificar em que dia da semana caiu o primeiro dia do mês de setembro. 
ABRIL: Temos que 1º de abril: Domingo. Último domingo: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de abril 
(segunda-feira). 
MAIO: Começou numa terça-feira.  Última terça: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de maio (quinta-
feira). 
JUNHO: Começou numa sexta-feira. Última sexta: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de junho (sábado). 
JULHO: Começou num domingo. Último domingo: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de Julho (terça-
feira). 
AGOSTO: Começou numa quarta-feira. Última quarta: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 31 de Agosto 
(sexta-feira). 
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SETEMBRO: Começou num sábado. Último sábado: 1 + 4 . 7 = 29. Assim 30 de Setembro 
(domingo). Conforme indicado no enunciado. 
Férias de Maurício: Setembro 
Férias de Flávio: Fevereiro. 
Resposta: D 
 

QUESTÃO 31 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A incorreção na digitação do enunciado que no lugar de “com um país em desenvolvimento”, 
colocou “como um país em desenvolvimento”, além da ausência do plural do questionamento 
final, onde deveria estar “tratam-se” e foi digitado “trata-se” impossibilitou ao candidato a 
leitura e interpretação correta da questão para que pudesse escolher de forma adequada a 
alternativa a ser marcada. Por esse motivo a Banca determina a anulação desta. O enunciado 
correto deveria estar digitado da seguinte forma: A ameaça de exclusão da Arábia Saudita dos 
Jogos Olímpicos de 2012 (Londres) já foi concretizada em outra ocasião, com um país em 

desenvolvimento, devido a sua política de segregação racial. Também, nas Olimpíadas de 

Pequim, na China, uma delegação do Oriente Médio foi excluída por “contínuas interferências 

do governo nos assuntos do conselho executivo”. Tratam-se dos seguintes países 

respectivamente:” 

Fonte:  

• Revista ISTOÉ, Edição 2215, 25 de abril de 2012, p.76 

• http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Esportes&newsID
=a2066950.htm 

 

QUESTÃO 34 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão tomou como base uma reportagem especial do Portal UOL, a Constituição Federal de 
1988 e a Lei 1579/52 que regulam as CPIs no Brasil. Quando se afirmava no item III que as 
CPIs “nascem a partir do requerimento de um congressista” estávamos nos remetendo a sua 
origem, ao princípio de sua formação que deve ser por um requerimento e que deve vir de um 
congressista ou mais de um, como podemos verificar nesta reportagem especial divulgada no 
Portal UOL de Notícias no dia 26 de abril de 2012, às 05h06: 
As CPIs nascem a partir do requerimento de um congressista, em geral a partir de denúncias 

ou clamor público, e dependem da assinatura de um terço dos membros da Câmara ou do 

Senado (dependendo de onde são instauradas; CPIs mistas precisam de um terço de ambas as 

Casas) (www.uol.com.br). 

Nem a constituição, nem a Lei 1579/52 que regem as Comissões Parlamentares de Inquérito no 
Brasil não negam esta informação, portanto, está afirmação contida no Portal UOL poderia estar 
correta. No entanto, nos regulamentos internos, tanto do Senado, quanto da Câmara, há a 
prerrogativa que torna esta afirmação incorreta. O regimento Interno do Senado  diz no Art. 145 
que “a criação de comissão parlamentar de inquérito será feita mediante requerimento de um 
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terço dos membros do Senado Federal”. Já na Câmara Federal, o regimento interno diz no Art. 
35 que “a Câmara dos Deputados, a requerimento de um terço de seus membros, instituirá 
Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual 
terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei 
e neste Regimento”. Desta forma, a afirmativa discutida não pode ser considerada verdadeira, 
como acreditava esta banca, com base nos fundamentos apresentados acima. Não havendo outra 
opção possível, fica anulada esta questão. 
Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2012/04/26/um-quarto-das-cpis-nao-
produz-relatorio-final-no-brasil.htm. Constituição Federal 1988 do Brasil. Lei nº 1572/52. 
Regimento Interno da Câmara Federal e do Senado 
 

QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
Como há incorreções graves no nome e sobrenome da presidente da Índia que deveria ser 
Pratibha Devisingh Patil e não Pratibba Devisingh Oatuk como foi digitado na alternativa “e” a 
questão torna-se inconsistente, já que passa a ter duas alternativas incorretas, já que o comando 
da questão solicitava que se marcasse àquele que não ocupa o cargo de presidente em seu país e 
Angela Merkel ocupa o cargo de chanceler, estando no cargo de presidente da Alemanha 
Joachim Gauck. 
Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/03/parlamento-elege-joachim-gauck-novo-
presidente-da-alemanha.html 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 14 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa A. 
A opção correta é a letra A e não a letra E, pois os saberes dos alunos não podem ser 
descartados. E ainda, todas as questões foram elaboradas com base nos conteúdos publicados no 
Edital para estudo. 
Fonte: Conhecimento Didático Pedagógico, Tópicos - (Conhecimentos da Prática de Ensino, 
PCNs (todos os conteúdos), Lei Federal nº 11.274/06) 

 
QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
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afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 
 
QUESTÃO 14 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa A. 
A opção correta é a letra A e não a letra E, pois os saberes dos alunos não podem ser 
descartados. E ainda, todas as questões foram elaboradas com base nos conteúdos publicados no 
Edital para estudo. 
Fonte: Conhecimento Didático Pedagógico, Tópicos - (Conhecimentos da Prática de Ensino, 
PCNs (todos os conteúdos), Lei Federal nº 11.274/06) 

 
QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE ESPANHOL 
 

QUESTÃO 01 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O texto trata-se de um artigo de opinião. O texto tem início com uma impressão pessoal acerca 
da ciência que é transformada em senso comum: “Durante milênios convivemos com a 
convicção de que não haveria limites para a atividade humana, seja quanto ao uso de recursos e 
serviços naturais, seja de energia, de praticamente tudo.” A partir desta introdução, pode ser 
observada a intenção do articulista em buscar a adesão dos leitores à ideia exposta. O artigo de 
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opinião é um gênero no qual o autor pretende convencer, persuadir o outro sobre determinada 
ideia. Vale-se de um processo de argumentação que busca seduzir, influenciar e transformar os 
valores do leitor a favor de determinada posição assumida pelo produtor do texto.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2010. 
 

QUESTÃO 13 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todo portador de Necessidades Especiais não poderá apenas ser enturmado numa sala de aula, 
ele deverá ser instigado, estimulado a participar de todas as atividades que os outros alunos 
estão realizando. Se assim não for, ele estará sendo excluído dentro da INCLUSÃO. Ele deverá 
se sentir parte integrante do processo de aprendizagem com todos os outros alunos que com ele 
cooperarão estimulados pelo professor. As atividades então deverão ser sabiamente preparadas 
pelo professor, onde todos sem distinção poderão opinar, participar, colaborar, interferir de 
acordo com suas possibilidades. Tendo o professor, esta atitude, ele estará cumprindo o que as 
legislações afirmam sobre a Inclusão. 
Fonte: Legislações sobre Portadores de Necessidades Especiais/MEC - CEE/MG 
 
QUESTÃO 14 
RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa A. 
A opção correta é a letra A e não a letra E, pois os saberes dos alunos não podem ser 
descartados. E ainda, todas as questões foram elaboradas com base nos conteúdos publicados no 
Edital para estudo. 
Fonte: Conhecimento Didático Pedagógico, Tópicos - (Conhecimentos da Prática de Ensino, 
PCNs (todos os conteúdos), Lei Federal nº 11.274/06) 
 

QUESTÃO 32 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso diz respeito à questão 33. A questão trata de uma das realizações mais controversas 
do governo federal que é a obra de construção da Usina de Belo Monte onde estão sendo 
destinados um dos maiores investimentos públicos atuais em obras no Brasil. A Usina está 
sendo construída em região de Floresta Amazônica e promete ser a terceira maior do planeta. 
Portanto, trata-se de uma obra que, se concretizada, será gigantesca, mas que pode gerar 
grandes prejuízos ambientais numa região onde se encontra a maior floresta equatorial do 
mundo. A grandiosidade do fato e de suas implicações vem gerando grandes debates e 
manifestações, chamando a atenção de diversas autoridades e personalidades internacionais, 
como o diretor de cinema de Hollywood (maior indústria cinematográfica do planeta) James 
Cameron (do filme "Avatar") que defendeu em Brasília que o governo brasileiro devesse buscar 
alternativas para a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu (PA). Cameron 
participou de manifestação contra a obra, acompanhado da atriz Sigourney Weaver, de vários 
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filmes de grande sucesso em todo o planeta. Ambos estavam no Brasil para o lançamento do 
DVD e do Blu-ray do filme Avatar, de 2009. Representantes do MAB (Movimento dos 
Atingidos por Barragens) e de organizações indígenas organizaram a manifestação que 
aconteceu na frente do prédio da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). A questão trata 
do envolvimento de uma realização pública no Brasil com diversas camadas sociais e culturais 
não só do Brasil, mas de todo o planeta.  
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u719616.shtml 

 
QUESTÃO 35 
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 
A questão possui uma inconsistência no enunciado onde faltou solicitar a marcação de uma 
afirmativa que NÃO condizia com as demais afirmações referentes ao final do século XX, ou 
seja, uma afirmativa que NÃO se adequava a este. E, embora venha registrando altos índices de 
crescimentos anuais desde as últimas décadas do século XX, a China só conseguiu chegar à 
segunda posição entre as nações mais ricas do planeta atualmente (em 2011), portanto, a 
afirmativa não pode ser considerada verdadeira como as demais que são oriundas das últimas 
décadas do século XX. As demais afirmações estavam corretas, portanto, o candidato possuía 
quatro opções corretas a serem marcadas e apenas uma inadequada. A ausência de uma 
referência a exceção no enunciado, tornou a questão inviável, por isso, deve ser anulada. 
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 359, 383, 429 e 580) 
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III 
DAS CONCLUSÕES 

 
 
 
 

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