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      Município de Nepumuceno  

Estado de Minas Gerais 
 

DECISÃO DOS RECURSOS 
(INFRARRELACIONADOS) 

 
I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, 

que insurgem contra a publicação do Gabarito Oficial, conforme disposto no EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 

Nº. 001/2013 DO MUNICÍPIO DE NEPOMUCENO - MG. 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 
 

Inscrição  Nome Cargo 

332000473 Jaquelini Aparecida De Paula Agente Social 

332000583 Rebeka Alvarez Castellar Agente Social 

332000822 Adriana Aparecida Monteiro Agente Social 

332001378 Lívia De Carvalho Agente Social 

332002135 Lucimara Da Silva Pereira Agente Social 

332004133 Luiz Paulo De Souza Marquez Agente Social 

332000167 Janete Chaves De Carvalho Analista Técnico de Políticas Públicas I 

332003636 Regiane Liberato Da Costa Analista Técnico de Políticas Públicas I 

332004399 Jaqueline De Paula Souza Atendente de Farmácia Básica 

332000075 Andreia De Jesus Pedroso Auxiliar de Biblioteca 

332000145 Wilhan Rodrigo De Carvalho Auxiliar de Biblioteca 

332000823 Adriana Aparecida Monteiro Auxiliar de Biblioteca 

332003496 Lucia Marta Da Silva Auxiliar de Biblioteca 

332003821 Marta Estevao De Paula E Souza Auxiliar de Biblioteca 

332002751 Tatiele De Fátima Esteves Monteiro Auxiliar de Secretaria 

332000846 Abgail Evangelista Gastorino Auxiliar Serviço Educacional 

332000384 Mayra Marcovig Veiga Cirurgião Dentista 

332001834 Laura Lopes Araújo Enfermeiro 

332000044 Andiara Priscila Caselato Enfermeiro de Saúde da Família 

332000439 Ana Clélia De Souza Mendonça Enfermeiro de Saúde da Família 

332000440 Marcelo Lopes Pereira Enfermeiro de Saúde da Família 

332001657 Francislaine Dos Santos Lara Enfermeiro de Saúde da Família 

332001679 Joana Darc Santana Enfermeiro de Saúde da Família 

332002285 Ana Cristina Da Silva Enfermeiro de Saúde da Família 

332001541 Daniela Da Silva Urbano Farmacêutico - Bioquímico 
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332000321 Marco Estevao De Paula Fiscal de Posturas e Obras 

332000178 Ednaldo Bougleux Da Silva Andrade Médico Ortopedista 

332002116 Daniela Oliveira Mendes Médico Pediatra 

332001038 Marlene Flávia Batista Da Silva Monitor de Creche 

332001050 Taciana Aparecida Pereira De Souza Petrini Monitor de Creche 

332001201 Riane Cristina Azarias Monitor de Creche 

332002053 Marli Vita Aparecida De Almeida Monitor de Creche 

332002287 Edna Cristina Dos Santos Moreira Monitor de Creche 

332002754 Tatiele De Fátima Esteves Monteiro Monitor de Creche 

332000389 Mariah Oliveira Abreu De Figueiredo Nutricionista 

332001628 Fernanda Botrel Oliveira 
Nutricionista do Grupo Operacional Administrativo da 
Educação 

332000033 Ricardo Reis Carvalho Do Nascimento Oficial de Administração 

332000068 Douglas Henrique Dos Santos Oficial de Administração 

332000471 Jaquelini Aparecida De Paula Oficial de Administração 

332000519 Vanusa Maria Sales Bernardes Oficial de Administração 

332000580 Rebeka Alvarez Castellar Oficial de Administração 

332000652 Vanice De Cássia Batista Da Silva Oficial de Administração 

332000972 Flavia Maria Rodrigues Oficial de Administração 

332001379 Lívia De Carvalho Oficial de Administração 

332001414 Luciana Maria Diniz Oficial de Administração 

332001893 Vanessa Christina Sales Aguiar Oficial de Administração 

332002016 Wagner Penha Garcia Oficial de Administração 

332002115 Suellen Fagundes Da Silva Oficial de Administração 

332002137 Lucimara Da Silva Pereira Oficial de Administração 

332002323 Lucas Nery De Santana Oficial de Administração 

332002561 Luís Paulo Campomori Oficial de Administração 

332003073 Danielle Nunes Valadão Oficial de Administração 

332003093 Deivisson Carlos Mathias Oficial de Administração 

332003379 Aparecida Augusto Francisco Oficial de Administração 

332003624 Juliano José Rodrigues Oficial de Administração 

332003816 Bruna Cândida Lima Souza Oficial de Administração 

332003892 Vander Lúcio Da Silva Oficial de Administração 

332004167 Natália Belchior De Souza Oficial de Administração 

332000139 Francine Morato Caputo Procurador Municipal 

332000489 Erika Millani Procurador Municipal 

332000767 Guilherme Natalino Fróis Procurador Municipal 

332000828 André Acayaba De Rezende Procurador Municipal 

332002256 Ana Thereza De Carvalho Colen Procurador Municipal 

332002730 Marcelo Miranda Ferreira Procurador Municipal 

332000946 Marlene Flávia Batista Da Silva Professor Educação Infantil e Ensino Fundamental PEB I 

332001025 Taciana Aparecida Pereira De Souza Petrini Professor Educação Infantil e Ensino Fundamental PEB I 

332002205 Cristina Aparecida Pereira Professor Educação Infantil e Ensino Fundamental PEB I 

332003203 Jaqueline De Paula Souza Professor Educação Infantil e Ensino Fundamental PEB I 

332003526 Sandra Helena Eugênio Professor Educação Infantil e Ensino Fundamental PEB I 

332003572 Giselle Rodrigues Souza Professor Educação Infantil e Ensino Fundamental PEB I 

332004072 Rosane Cristina Belo Professor Educação Infantil e Ensino Fundamental PEB I 

332000382 Mayara Pacheco Coelho Psicólogo 
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332000322 Marco Estevao De Paula Servente de Obras 

332002213 Maria Estela Ferreira De Araújo Supervisor Educacional 

332002552 Marcia Denise Marcelino Supervisor Educacional 

332003135 Luciana Aparecida Piva De Souza Supervisor Educacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 processo seletivo 

quando da utilização dos mesmos conteúdos programáticos. 
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

Cargo: Agente Social 

 

 

Questão: 14 

Recurso Procedente: Questão Anulada. 

Houve erro material na formulação da questão, o número 3 da frase “comédia foi 3 vezes maior que o número 

dos que preferiram a mistura de todos os gêneros;”, Foi trocado por 6, impossibilitando a resolução da 

questão. 

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

 

Questão: 15 

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

Se ela faz 18 anos em 2013, então ela nasceu em 1995, e assim passou por: 

5 anos bissextos: 1996, 2000, 2004, 2008 e 2012. 

Sabendo que a cada ano “normal” ela faz aniversário um dia da semana depois do que ela faz no ano anterior, 

e nos anos bissexto ela faz dois dias depois, então: 

13+5(2)=23 

Então o dia da semana em que ela faz aniversário em 2013 é segunda-feira pois 23/7=3 e sobram 2. Se ela 

nasceu no sábado, então seria sábado +2= segunda, mas como pede-se que dia ela fará em 2014, seria um dia 

depois do que ela fez em 2013, que é terça. 

Gabarito: d) terça-feira 

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

 

 

Cargo: Agente de Desenvolvimento 

 

Questão: 14 

Recurso Procedente: Questão Anulada. 

Houve erro material na formulação da questão, o número 3 da frase “comédia foi 3 vezes maior que o número 

dos que preferiram a mistura de todos os gêneros;”, Foi trocado por 6, impossibilitando a resolução da 

questão. 

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

 

 

Cargo: Agente de Saúde 

 

Questão: 14 

Recurso Procedente: Questão Anulada. 

Houve erro material na formulação da questão, o número 3 da frase “comédia foi 3 vezes maior que o número 

dos que preferiram a mistura de todos os gêneros;”, Foi trocado por 6, impossibilitando a resolução da 

questão. 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
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Cargo: Analista Técnico de Políticas Públicas I 

 

Questão: 10 

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

“Conotação é constituída pelos elementos subjetivos que variam segundo o contexto.” Nessa alternativa a 

narradora não “saiu pensando” ou seja não foi para lugar algum. Ela apenas refletiu sobre o assunto que 

estava sendo discorrido no texto. 

Fonte: Othon M. Garcia – Comunicação em prosa moderna – Editora FGV 

 

Questão: 27 

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

Ao contrário do alegado nas razões recursais, não há divergência doutrinária sobre o tema. Nos termos do art. 

22 da Lei 8.666/93, são modalidades de licitação: a Concorrência, a Tomada de Preços, o Leilão, o Concurso e 

o Convite. A carta-convite é o instrumento convocatório da modalidade Convite, e com ela não se confunde, 

do mesmo modo que o edital em relação às demais modalidades de licitação. Nesse sentido leciona a 

professora Fernanda Marinela: “Como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao instrumento 

convocatório. Tal instrumento é, em regra, o edital, exceto no convite, que é a carta-convite”. 

Confirmando o exposto, as palavras do eminente administrativista professor José dos Santos Carvalho Filho ao 

se referir a modalidade convite: “Nessa modalidade, não há edital. O instrumento convocatório denomina-se 

carta-convite, e é nesta que são colocadas, sucintamente, as regras da licitação. 

Fonte:  

• CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 18. ed., Rio de Janeiro: Lumen 

Júris, 2007. 

• MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 4ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2010. 

 

 

 

Cargo: Atendente de Farmácia Básica 

 

Questão: 14 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

Houve erro material na formulação da questão, o número 3 da frase “comédia foi 3 vezes maior que o número 

dos que preferiram a mistura de todos os gêneros;”, Foi trocado por 6, impossibilitando a resolução da 

questão. 

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

 

Questão: 33 

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

A resolução ANVISA n° 71 de 22 de dezembro de 2009, que estabelece regras para a rotulagem de 

medicamentos, o logotipo do medicamento genérico consiste em uma letra "G" estilizada e as palavras 

"Medicamento Genérico" escritas na cor AZUL (pantone 276C), inseridas em um retângulo amarelo (pantone 

116C), como pode ser visto na transcrição dos artigos da referida resolução. 
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“Art. 46. Na faixa amarela, deve ser utilizada a referência de cor amarela PANTONE 116C, que pode ser obtida 

através da mistura de pigmentos de qualquer fabricante de tintas, com variações máximas e mínimas 

aceitáveis para este tom, e ser aplicado um verniz sobre ela. 

§1° É proibida a utilização da cor amarela PANTONE 116C fora da faixa amarela e em embalagens de 

medicamentos que não sejam genéricos. 

§2° É proibida a utilização de cores nos rótulos que possam causar confusão ou erro na identificação da faixa 

amarela. 

Art. 47. O logotipo do medicamento genérico consiste em uma letra "G" estilizada e as palavras "Medicamento 

Genérico" escritas na cor azul PANTONE 276C, inseridas em um retângulo amarelo PANTONE 116C. 

§1° As palavras "Medicamento Genérico" devem ser escritas com a letra tipo "Frutiger Bold Condensed". 

§2° A palavra "Medicamento" deve ter o mesmo comprimento da palavra "Genérico", ou seja, a letra "M" deve 

iniciar no mesmo ponto da letra "G" e as letras "o" devem terminar nos mesmos pontos. 

§3° O logotipo pode ser disposto na versão horizontal e deve ser composto pelas palavras "Medicamento" 

escrito logo acima da palavra "Genérico", precedido pela letra "G", conforme modelo no Anexo I desta 

Resolução. 

§4° O logotipo pode ser disposto na versão vertical e deve ser composto pela letra "G", pela palavra 

"Medicamento", escrita logo abaixo e pela palavra "Genérico" logo abaixo desta, conforme modelo no Anexo I 

desta Resolução”. 

Fonte: ANVISA - http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2009/res0071_22_12_2009.html 

 

 

Cargo: Auxiliar de Enfermagem de Saúde da Família 

 

Questão: 14 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

Houve erro material na formulação da questão, o número 3 da frase “comédia foi 3 vezes maior que o número 

dos que preferiram a mistura de todos os gêneros;”, Foi trocado por 6, impossibilitando a resolução da 

questão. 

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

 

 

Cargo: Auxiliar de Enfermagem  

 

Questão: 14 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

Houve erro material na formulação da questão, o número 3 da frase “comédia foi 3 vezes maior que o número 

dos que preferiram a mistura de todos os gêneros;”, Foi trocado por 6, impossibilitando a resolução da 

questão. 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
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Cargo: Auxiliar de Programas Sociais 

 

Questão: 14 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

Houve erro material na formulação da questão, o número 3 da frase “comédia foi 3 vezes maior que o número 

dos que preferiram a mistura de todos os gêneros;”, Foi trocado por 6, impossibilitando a resolução da 

questão. 

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

 

 

Cargo: Auxiliar de Programas Esportivos  

 

Questão: 14 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

Houve erro material na formulação da questão, o número 3 da frase “comédia foi 3 vezes maior que o número 

dos que preferiram a mistura de todos os gêneros;”, Foi trocado por 6, impossibilitando a resolução da 

questão. 

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

 
 

Cargo: Auxiliar Odontológico  

 

Questão: 14 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

Houve erro material na formulação da questão, o número 3 da frase “comédia foi 3 vezes maior que o número 

dos que preferiram a mistura de todos os gêneros;”, Foi trocado por 6, impossibilitando a resolução da 

questão. 

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

 
 

Cargo: Fiscal de Tributação 
 

Questão: 14 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

Houve erro material na formulação da questão, o número 3 da frase “comédia foi 3 vezes maior que o número 

dos que preferiram a mistura de todos os gêneros;”, Foi trocado por 6, impossibilitando a resolução da 

questão. 

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

 

Questão: 01 

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

A crônica é o resultado da visão pessoal, subjetiva, do cronista diante de um fato qualquer, colhido no 

noticiário do jornal ou cotidiano com o objetivo de chamar a atenção dos leitores para o fato, convidando-os a 

refletir sobre ele e a tirar suas próprias conclusões. Portanto, a alternativa correta é a letra D. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português Linguagens. 5ª ed. São Paulo: Atual 

Editora. 

 

Questão: 02 

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

Os textos que apresentam uma estrutura predominantemente do discurso da narrativa pertencem aos 

gêneros conto e novela. A Crônica é mais livre, não tem organização muito definida: até certo ponto pode 

assumir a estrutura de um conto, de uma novela, de uma notícia, de um relato, etc. E caracteriza-se pela fusão 

de narrativa com expressão de opiniões e ideias.  A crônica é o resultado da visão pessoal, subjetiva, do 

cronista diante de um fato qualquer, colhido no noticiário do jornal ou cotidiano.  Portanto a resposta correta 

é a letra A 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português Linguagens. 5ª ed. São Paulo: Atual 

Editora, 2005. p. 70-73 

 

Questão: 05 

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

A alternativa em que o candidato sugere que também esteja correta expressa um fato como o próprio texto 

afirma em “Pense no Gato de Botas, senhor coordenador, aquele felino bem-humorado, tão humano que 

chegava a se vestir com apuro (as botas que o digam). Pense no espirituoso Garfield. Pense até no Tom -sim, 

no Tom, eterna vítima do pérfido Jerry.” E em uma narrativa, o foco do narrador pode estar na 1ª pessoa 

quando participa da história ou em 3ª pessoa quando trata-se de um narrador onisciente. 

Fonte: 

• Texto “Gato família” Folha de São Paulo, São Paulo, 26 jan.2009. Cotidiano. Disponível em 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2601200901.htm. Acesso em 16 jul.2013 

• http://www.brasilescola.com/redacao/narrador.htm 

 

Questão: 06 

Recurso procedente: Gabarito Alterado para Alternativa A. 

Segundo MATTOS (2010, P.79 – ver nojento, P. 518) asqueroso significa nojento e este, por sua vez, que dizer 

repugnante. Portanto, correta a alternativa A. 

Fonte: MATTOS, Geraldo. Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: FTD, 2010. 
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Questão: 07 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

O verbo entrar é classificado como intransitivo, portanto, não necessita de complemento. Sendo assim, um 

rato é classificado como sujeito da oração. 

Fonte 

• http://www.dicio.com.br/entrar/ 

• Novíssima Gramática - Pascal Cegalla 

 

Questão: 14 

Recurso procedente: Gabarito Alterado para Alternativa A 

1º: 43                     2º: 43+2=45         3º: 45.2=90            4º: 90-2=88           5º: 88:2=44 

6º: 44+2=46          7º: 46.2=92          8º: 92-2=90            9º: 90:2=45           10º: 45+2=47 

11º: 47.2=94         12º: 94-2=92       13º: 92:2=46          14º: 46+2=48        15º: 48.2=96 

16º: 96-2=94         17º: 94:2=47       18º: 47+2=49         19º: 49.2=98         20º: 98-2=96 

21º: 96:2=48         22º: 48+2=50      23º: 50.2=100        24º: 100-2=98      25º: 98:2=49 

26º: 49+2=51        27º: 51.2=102     28º: 102-2=100     29º: 100:2=50           

RESPOSTA: A 

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

 

 

Cargo: Auxiliar de Secretaria 

 

Questão: 06 

Recurso procedente: Gabarito Alterado para Alternativa A 

Segundo MATTOS (2010, P.79 – ver nojento, P. 518) asqueroso significa nojento e este, por sua vez, que dizer 

repugnante. Portanto, correta a alternativa A. 

Fonte: MATTOS, Geraldo. Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: FTD, 2010. 

 

Questão: 07 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

O verbo entrar é classificado como intransitivo, portanto, não necessita de complemento. Sendo assim, um 

rato é classificado como sujeito da oração. 

Fonte: 

• http://www.dicio.com.br/entrar/ 

• Novíssima Gramática - Pascal Cegalla 
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Questão: 14 

Recurso procedente: Gabarito Alterado para Alternativa A. 

1º: 43                    2º: 43+2=45           3º: 45.2=90               4º: 90-2=88           5º: 88:2=44 

6º: 44+2=46         7º: 46.2=92            8º: 92-2=90               9º: 90:2=45           10º: 45+2=47 

11º: 47.2=94        12º: 94-2=92          13º: 92:2=46            14º: 46+2=48        15º: 48.2=96 

16º: 96-2=94        17º: 94:2=47          18º: 47+2=49           19º: 49.2=98         20º: 98-2=96 

21º: 96:2=48        22º: 48+2=50         23º: 50.2=100          24º: 100-2=98       25º: 98:2=49 

26º: 49+2=51       27º: 51.2=102        28º: 102-2=100       29º: 100:2=50           

RESPOSTA: A 

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

 

Cargo: Auxiliar Serviço Educacional 

 

Questão: 28 

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

A questão solicita que marque a alternativa que não representa um espaço da escola de Educação Infantil  

cuidadosamente preparado para receber as crianças.  Espaços fechados nas salas de aprendizagem  que 

impossibilitem a visibilidade do espaço exterior para que as crianças não dispersem sua atenção, não significa 

um ambiente cuidadoso para a criança na Educação Infantil, pois o espaço na instituição de Educação Infantil 

deve propiciar condições para que as crianças possam usufruí-lo em benefício do seu desenvolvimento e 

aprendizagem. Para tanto, é preciso que o espaço seja versátil e permeável à sua ação, sujeito às modificações 

propostas pelas crianças e pelos professores em função das ações desenvolvidas. Deve ser pensado e 

rearranjado, considerando as diferentes necessidades de cada faixa etária, assim como os diferentes projetos 

e atividades que estão sendo desenvolvidos. Particularmente, as crianças na Educação Infantil, necessitam de 

um espaço especialmente preparado onde possam realizar muitas atividades. 

Fonte: Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI, V 1.  
 

Questão: 32 

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

A questão trata dos  problemas de aprendizagem da criança, pois apresentam um comportamento 

diferenciado das outras. Existem diferentes tipos de problemas de aprendizagem. No caso dessa questão, 

solicita-se  que marque um problema que se apresenta diferente do PROBLEMA FÍSICO. Sendo que, das 

alternativas apresentadas na questão, à única que não é um problema físico é o desequilíbrio emocional. 

Fonte: Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI, V 1.  
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Cargo: Auxiliar de Laboratório 

 

Questão: 14 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

Houve erro material na formulação da questão, o número 3 da frase “comédia foi 3 vezes maior que o número 

dos que preferiram a mistura de todos os gêneros;”, Foi trocado por 6, impossibilitando a resolução da 

questão. 

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

 

 

Cargo: Cirurgião Dentista 
 

Questão: 22 

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

Os mesários (eleições) e os jurados (Tribunal do Júri) são típicos exemplos dos chamados particulares em 

colaboração, que, conforme disposto no item III da questão em análise, são os agentes públicos que exercem 

uma função pública, sem perder a qualidade de particulares. 

Fonte: MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 4ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2010. 
 

Questão: 27 

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

Ao contrário do alegado nas razões recursais, não há divergência doutrinária sobre o tema. Nos termos do art. 

22 da Lei 8.666/93, são modalidades de licitação: a Concorrência, a Tomada de Preços, o Leilão, o Concurso e 

o Convite. A carta-convite é o instrumento convocatório da modalidade Convite, e com ela não se confunde, 

do mesmo modo que o edital em relação às demais modalidades de licitação. Nesse sentido leciona a 

professora Fernanda Marinela: “Como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao instrumento 

convocatório. Tal instrumento é, em regra, o edital, exceto no convite, que é a carta-convite”. 

Confirmando o exposto, as palavras do eminente administrativista professor José dos Santos Carvalho Filho ao 

se referir a modalidade convite: “Nessa modalidade, não há edital. O instrumento convocatório denomina-se 

carta-convite, e é nesta que são colocadas, sucintamente, as regras da licitação. 

Fonte: 

• CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 18. ed., Rio de Janeiro: Lumen 

Júris, 2007. 

• MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 4ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2010. 
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Cargo: Enfermeiro 

 

Questão: 27 

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

Ao contrário do alegado nas razões recursais, não há divergência doutrinária sobre o tema. Nos termos do art. 

22 da Lei 8.666/93, são modalidades de licitação: a Concorrência, a Tomada de Preços, o Leilão, o Concurso e 

o Convite. A carta-convite é o instrumento convocatório da modalidade Convite, e com ela não se confunde, 

do mesmo modo que o edital em relação às demais modalidades de licitação. Nesse sentido leciona a 

professora Fernanda Marinela: “Como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao instrumento 

convocatório. Tal instrumento é, em regra, o edital, exceto no convite, que é a carta-convite”. 

Confirmando o exposto, as palavras do eminente administrativista professor José dos Santos Carvalho Filho ao 

se referir a modalidade convite: “Nessa modalidade, não há edital. O instrumento convocatório denomina-se 

carta-convite, e é nesta que são colocadas, sucintamente, as regras da licitação. 

Fonte: 

• CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 18. ed., Rio de Janeiro: Lumen 

Júris, 2007. 

• MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 4ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2010. 

 

 

Cargo: Enfermeiro de Saúde da Família 

 

Questão: 07 

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

Na alternativa A, o pronome relativo “quem” (“... quem tem um sopro...) é denominado “relativo indefinido” 

quando aparece sem nome antecedente. Nesse caso pode ser decomposto em “aquele que”, funcionando 

como “sujeito”. 

Na alternativa E, o verbo “haver” (Antigamente havia as doenças secretas) foi empregado no sentido de 

existir, sendo, portando, impessoal. É transitivo direto e a expressão “as doenças secretas é objeto direto. 

Fonte: Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática. Editora Atual. 

 

Questão: 21 

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

Segundo José do Santos Carvalho Filho, além dos princípios expressos, existem os denominados princípios 

reconhecidos, dos quais é exemplo o princípio da autotutela, o qual consagra o poder/dever da administração 

pública de anular seus atos, quando eivados de ilegalidade, ou revogá-los, por questões de conveniência e 

oportunidade. 

Fonte: CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 18. ed., Rio de Janeiro: Lumen 

Júris, 2007. 
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Questão: 25 

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

A alternativa D é incorreta, vez que no Brasil, nos termos do art. 37 da CRFB, a regra é a impossibilidade de 

acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, o que é permitido, excepcionalmente, nos 

casos e condições previstas na Lei Maior. 

“Art. 37 (...) VI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 

compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI (...).” 

Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

 

Questão: 26 

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

A alternativa B é incorreta, na medida em que, no que se refere à formação dos atos administrativos, a 

doutrina classifica-os em atos simples, atos compostos ou atos complexos. 

Fonte: MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 4ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2010 

 

Questão: 27 

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

Ao contrário do alegado nas razões recursais, não há divergência doutrinária sobre o tema. Nos termos do art. 

22 da Lei 8.666/93, são modalidades de licitação: a Concorrência, a Tomada de Preços, o Leilão, o Concurso e 

o Convite. A carta-convite é o instrumento convocatório da modalidade Convite, e com ela não se confunde, 

do mesmo modo que o edital em relação às demais modalidades de licitação. Nesse sentido leciona a 

professora Fernanda Marinela: “Como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao instrumento 

convocatório. Tal instrumento é, em regra, o edital, exceto no convite, que é a carta-convite”. 

Confirmando o exposto, as palavras do eminente administrativista professor José dos Santos Carvalho Filho ao 

se referir a modalidade convite: “Nessa modalidade, não há edital. O instrumento convocatório denomina-se 

carta-convite, e é nesta que são colocadas, sucintamente, as regras da licitação. 

Fonte: CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 18. ed., Rio de Janeiro: Lumen 

Júris, 2007. 

 

Questão: 29 

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

Segundo Fernanda Marinela os serviços sociais autônomos, as entidades de apoio, as organizações sociais e as 

organizações da sociedade civil de interesse público são entes de cooperação ou entidades paraestatais, que 

não integram a administração pública, direta ou indireta, mas atuam ao seu lado, colaborando ou cooperando 

com o Estado em atividades de interesse coletivo. 

Fonte: MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 4ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2010. 
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Questão: 32 

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

De acordo com POTTER & PERRY, 2009, escoliose é o desvio que causa uma curvatura lateral da coluna; cifose 

ou corcunda é um exagero da curvatura posterior da coluna torácica, sendo esta anormalidade postural 

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

conforme publicado no gabarito preliminar (Gabarito Ratificado). 

Fonte: POTTER, PA; PERRY, AG. Fundamentos de enfermagem. [tradução de Maria Inês Corrêa Nascimento... 

et al.]. – Rio de Janeiro: Elservier, 2009. 

 

 

 

Cargo: Farmacêutico - Bioquímico 

 

Questão: 27 

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

Ao contrário do alegado nas razões recursais, não há divergência doutrinária sobre o tema. Nos termos do art. 

22 da Lei 8.666/93, são modalidades de licitação: a Concorrência, a Tomada de Preços, o Leilão, o Concurso e 

o Convite. A carta-convite é o instrumento convocatório da modalidade Convite, e com ela não se confunde, 

do mesmo modo que o edital em relação às demais modalidades de licitação. Nesse sentido leciona a 

professora Fernanda Marinela: “Como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao instrumento 

convocatório. Tal instrumento é, em regra, o edital, exceto no convite, que é a carta-convite”. 

Confirmando o exposto, as palavras do eminente administrativista professor José dos Santos Carvalho Filho ao 

se referir a modalidade convite: “Nessa modalidade, não há edital. O instrumento convocatório denomina-se 

carta-convite, e é nesta que são colocadas, sucintamente, as regras da licitação. 

Fonte: 

• CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 18. ed., Rio de Janeiro: Lumen 

Júris, 2007. 

• MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 4ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2010. 

 

 

 

Cargo: Fiscal de Posturas e Obras 
 

 

Questão: 06 

Recurso procedente: Gabarito Alterado para Alternativa A. 

Segundo MATTOS (2010, P.79 – ver nojento, P. 518) asqueroso significa nojento e este, por sua vez, que dizer 

repugnante. Portanto, correta a alternativa A. 

Fonte: MATTOS, Geraldo. Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: FTD, 2010. 
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Questão: 07 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

O verbo entrar é classificado como intransitivo, portanto, não necessita de complemento. Sendo assim, um 

rato é classificado como sujeito da oração. 

Fonte 

• http://www.dicio.com.br/entrar/ 

• Novíssima Gramática - Pascal Cegalla. 

 

Questão: 14 

Recurso procedente: Gabarito Alterado para Alternativa A. 

1º: 43                    2º: 43+2=45          3º: 45.2=90             4º: 90-2=88           5º: 88:2=44 

6º: 44+2=46         7º: 46.2=92           8º: 92-2=90             9º: 90:2=45           10º: 45+2=47 

11º: 47.2=94        12º: 94-2=92        13º: 92:2=46           14º: 46+2=48        15º: 48.2=96 

16º: 96-2=94        17º: 94:2=47        18º: 47+2=49          19º: 49.2=98         20º: 98-2=96 

21º: 96:2=48        22º: 48+2=50       23º: 50.2=100         24º: 100-2=98      25º: 98:2=49 

26º: 49+2=51       27º: 51.2=102      28º: 102-2=100      29º: 100:2=50           

RESPOSTA: A 

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

 

 

 

 

Cargo: Fiscal de Transporte Escolar 

 

Questão: 06 

Recurso procedente: Gabarito Alterado para Alternativa A. 

Segundo MATTOS (2010, P.79 – ver nojento, P. 518) asqueroso significa nojento e este, por sua vez, que dizer 

repugnante. Portanto, correta a alternativa A 

Fonte: MATTOS, Geraldo. Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: FTD, 2010. 

 

Questão: 07 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

O verbo entrar é classificado como intransitivo, portanto, não necessita de complemento. Sendo assim, um 

rato é classificado como sujeito da oração. 

Fonte 

• http://www.dicio.com.br/entrar/ 

• Novíssima Gramática - Pascal Cegalla 

 

Questão: 14 

Recurso procedente: Gabarito Alterado para Alternativa A. 

1º: 43                     2º: 43+2=45           3º: 45.2=90             4º: 90-2=88            5º: 88:2=44 

6º: 44+2=46          7º: 46.2=92            8º: 92-2=90             9º: 90:2=45            10º: 45+2=47 

11º: 47.2=94         12º: 94-2=92         13º: 92:2=46           14º: 46+2=48         15º: 48.2=96 

16º: 96-2=94         17º: 94:2=47         18º: 47+2=49          19º: 49.2=98          20º: 98-2=96 
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21º: 96:2=48         22º: 48+2=50        23º: 50.2=100         24º: 100-2=98       25º: 98:2=49 

26º: 49+2=51        27º: 51.2=102       28º: 102-2=100      29º: 100:2=50           

RESPOSTA: A 

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

 

 

 

Cargo: Instrutor de Programas Social 

 

Questão: 06 

Recurso procedente: Gabarito Alterado para Alternativa A. 

Segundo MATTOS (2010, P.79 – ver nojento, P. 518) asqueroso significa nojento e este, por sua vez, que dizer 

repugnante. Portanto, correta a alternativa A 

Fonte: MATTOS, Geraldo. Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: FTD, 2010. 

 

Questão: 07 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

O verbo entrar é classificado como intransitivo, portanto, não necessita de complemento. Sendo assim, um 

rato é classificado como sujeito da oração. 

Fonte 

• http://www.dicio.com.br/entrar/ 

• Novíssima Gramática - Pascal Cegalla 

 

Questão: 14 

Recurso procedente: Gabarito Alterado para Alternativa A. 

1º: 43                     2º: 43+2=45          3º: 45.2=90             4º: 90-2=88           5º: 88:2=44 

6º: 44+2=46          7º: 46.2=92           8º: 92-2=90             9º: 90:2=45           10º: 45+2=47 

11º: 47.2=94         12º: 94-2=92        13º: 92:2=46           14º: 46+2=48        15º: 48.2=96 

16º: 96-2=94         17º: 94:2=47        18º: 47+2=49          19º: 49.2=98         20º: 98-2=96 

21º: 96:2=48         22º: 48+2=50       23º: 50.2=100         24º: 100-2=98      25º: 98:2=49 

26º: 49+2=51        27º: 51.2=102      28º: 102-2=100      29º: 100:2=50           

RESPOSTA: A 

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

 

 

Cargo: Médico Ortopedista 

 

Questão: 34 

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

O enunciado da questão solicita que indique os fatores de riscos comportamentais e ambientais relacionados 

à alteração dos valores da densitometria óssea devido à perda de massa óssea, sendo citado: I. raça branca;II. 

alcoolismo;III. menopausa precoce. 

A menopausa precoce não é risco comportamental, e sim, um  fator genético e biológico. 
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Cargo: Médico Pediatra 

 

Questão: 39 

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

O enunciado da questão solicita que indique uma das alternativas dadas que não seja (EXCETO) a causa da 

inflamação da parede brônquica. 

Sendo que a alternativa A Inflamatórias: asma, de acordo com o enunciado é a correta.  

As razões recursais, que se referem à bactéria  (Bordetella Pertussis, Chlamydia e Ureaplasma) e não vírus, não 

alteram o gabarito da questão. 

 
 

Cargo: Monitor de Creche 

 

Questão: 14 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

Houve um erro de digitação na formulação da questão, o número 3 da frase “comédia foi 3 vezes maior que o 

número dos que preferiram a mistura de todos os gêneros;”, Foi trocado por 6, impossibilitando a resolução 

da questão. 

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

 

Questão: 15 

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

Se ela faz 18 anos em 2013, então ela nasceu em 1995, então ela passou por: 

5 anos bissextos: 1996, 2000, 2004, 2008 e 2012. 

Sabendo que a cada ano “normal” ela faz aniversário um dia da semana depois do que ela faz no ano anterior, 

e nos anos bissexto ela faz dois dias depois então: 

13+5(2)=23 

Então o dia da semana em que ela faz aniversário em 2013 é segunda-feira, pois, 23/7=3 e sobra 2, se ela 

nasceu no sábado, então seria sábado +2= segunda, mas como pede-se que dia ela fará em 2014, seria um dia 

depois do que ela fez em 2013, que é terça. 

Gabarito: d) terça-feira 

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

 

Questão: 35 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

Conforme o enunciado a alternativa (B) e (E) estão em desacordo com a LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 

1996. 

Alternativa (B) divergência artigo 24   

A carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de 

efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver; 

Resposta (E) divergência artigo 62 
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A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de 

graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima 

para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, e a 

oferecida em nível médio na modalidade normal. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013). 

Fonte: Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI, V 1  

 

 

Cargo: Nutricionista 

 

Questão: 23 

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

Não procedem as razões recursais, vez que a alternativa “A” dispõe que os cargos, empregos e funções 

públicas seriam acessíveis apenas aos brasileiros, natos ou naturalizados, quando o art. 37, I, da CRFB, estende 

tal acesso aos estrangeiros na forma da lei. 

Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

 

Questão: 27 

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

Ao contrário do alegado nas razões recursais, não há divergência doutrinária sobre o tema. Nos termos do art. 

22 da Lei 8.666/93, são modalidades de licitação: a Concorrência, a Tomada de Preços, o Leilão, o Concurso e 

o Convite. A carta-convite é o instrumento convocatório da modalidade Convite, e com ela não se confunde, 

do mesmo modo que o edital em relação às demais modalidades de licitação. Nesse sentido leciona a 

professora Fernanda Marinela: “Como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao instrumento 

convocatório. Tal instrumento é, em regra, o edital, exceto no convite, que é a carta-convite”. 

Confirmando o exposto, as palavras do eminente administrativista professor José dos Santos Carvalho Filho ao 

se referir a modalidade convite: “Nessa modalidade, não há edital. O instrumento convocatório denomina-se 

carta-convite, e é nesta que são colocadas, sucintamente, as regras da licitação. 

Fonte: 

• CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 18. ed., Rio de Janeiro: Lumen 

Júris, 2007. 

• MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 4ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2010. 
 

Questão: 36 

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

As razões recursais sustentam que a alternativa C estaria correta, pois a diminuição de ferro é um dos fatores 

fisiológicos que interferem na alimentação do idoso.  De fato, a ingestão do ferro é um dos fatores de 

interferência, todavia, o enunciado da questão exige seja assinalada a EXCEÇÃO, ou seja, a alternativa que não 

descreve um desses fatores. Logo, apenas a alternativa A atende ao solicitado no enunciado. 

Fonte: MENDONÇA, R. T. Nutrição: um guia completo de alimentação, práticas de higiene, cardápios, doenças, 

dietas e gestão. Editora Rideel. São Paulo – SP. 2010, 448p.  
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Cargo: Nutricionista do Grupo Operacional Administrativo da Educação 

 

Questão: 02 

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

A oração “... contanto que a diferença não se veja.”, é uma oração subordinada adverbial condicional. A 

expressão que a inicia “contanto que” é uma conjunção subordinativa condicional que pode ser substituída 

por “desde que”, “a menos que”, “com a condição de que”. 

Fonte: PASQUALE & ULISSES – Gramática da Língua Portuguesa – Editora Scipione. 

 

Questão: 27 

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

Ao contrário do alegado nas razões recursais, não há divergência doutrinária sobre o tema. Nos termos do art. 

22 da Lei 8.666/93, são modalidades de licitação: a Concorrência, a Tomada de Preços, o Leilão, o Concurso e 

o Convite. A carta-convite é o instrumento convocatório da modalidade Convite, e com ela não se confunde, 

do mesmo modo que o edital em relação às demais modalidades de licitação. Nesse sentido leciona a 

professora Fernanda Marinela: “Como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao instrumento 

convocatório. Tal instrumento é, em regra, o edital, exceto no convite, que é a carta-convite”. 

Confirmando o exposto, as palavras do eminente administrativista professor José dos Santos Carvalho Filho ao 

se referir a modalidade convite: “Nessa modalidade, não há edital. O instrumento convocatório denomina-se 

carta-convite, e é nesta que são colocadas, sucintamente, as regras da licitação. 

Fonte: 

• CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 18. ed., Rio de Janeiro: Lumen 

Júris, 2007. 

• MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 4ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2010. 

 

Questão: 34 

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

A questão pede para marcar a alternativa que não condiz com o sistema de distribuição de refeições. O 
recorrente tem razão em dizer que a cozinha de montagem é uma resposta correta, contudo, a alternativa a 
ser marcada é a de letra “E”, onde a resposta é porcionamento integral e montado. Não existe porcionamento 
integral e montado em sistemas de distribuição de refeições, e sim serviço de porcionamento controlado. Esse 
serviço é semelhante aos serviços de pratos prontos, mas o funcionário da cozinha serve o prato na frente do 
cliente de acordo com sua solicitação. 
Fonte: MENDONÇA, R. T. Nutrição: um guia completo de alimentação, práticas de higiene, cardápios, doenças, 

dietas e gestão. Editora Rideel. São Paulo – SP. 2010, 448p. 

 

 

Cargo: Oficial de Administração 

 

Questão: 01 

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

A crônica é o resultado da visão pessoal, subjetiva, do cronista diante de um fato qualquer, colhido no 

noticiário do jornal ou cotidiano e o texto “Gato família” baseia-se nas fraudes encontradas no programa Bolsa 
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Família. O objetivo do autor é de chamar a atenção dos leitores para o fato, convidando-os a refletir sobre ele 

e a tirar suas próprias conclusões.  Portanto, a alternativa correta é a letra D. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português Linguagens. 5ª ed. São Paulo: Atual 

Editora, 2005. p. 70-73 

 

Questão: 02 

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

Os textos que apresentam uma estrutura predominantemente do discurso da narrativa pertencem aos 

gêneros conto e novela. A Crônica é mais livre, não tem organização muito definida: até certo ponto pode 

assumir a estrutura de um conto, de uma novela, de uma notícia, de um relato, etc. E caracteriza-se pela fusão 

de narrativa com expressão de opiniões e ideias.  A crônica é o resultado da visão pessoal, subjetiva, do 

cronista diante de um fato qualquer, colhido no noticiário do jornal ou cotidiano, sendo assim, vinculada ao 

jornalismo.  Portanto a resposta correta é a letra A. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português Linguagens. 5ª ed. São Paulo: Atual 

Edtora, 2005. p. 70-73. 

 

Questão: 05 

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

A alternativa E está correta porque refere-se a opinião do enunciador que, no caso, deixa transparecer o seu 

“desafeto” com os ratos.”  

Fonte:   

• Texto “Gato Família” 

• Folha de São Paulo, São Paulo, 26 jan.2009. Cotidiano. Disponível em 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2601200901.htm. Acesso em 16 jul.2013 

 

Questão: 06 

Recurso procedente: Gabarito Alterado para Alternativa A. 

Segundo MATTOS (2010, P.79 – ver nojento, P. 518) asqueroso significa nojento e este, por sua vez, que dizer 

repugnante. Portanto, seria a alternativa A. 

Fonte: MATTOS, Geraldo. Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: FTD, 2010. 

 

Questão: 07 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

O verbo entrar é classificado como intransitivo, portanto, não necessita de complemento. Sendo assim, um 

rato é classificado como sujeito da oração. 

Fonte: 

• http://www.dicio.com.br/entrar/ 

• Novíssima Gramática - Pascal Cegalla 

 

Questão: 14 

Recurso procedente: Gabarito Alterado para Alternativa A. 

1º: 43                    2º: 43+2=45          3º: 45.2=90             4º: 90-2=88            5º: 88:2=44 

6º: 44+2=46         7º: 46.2=92           8º: 92-2=90             9º: 90:2=45            10º: 45+2=47 

11º: 47.2=94        12º: 94-2=92        13º: 92:2=46           14º: 46+2=48         15º: 48.2=96 
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16º: 96-2=94        17º: 94:2=47        18º: 47+2=49          19º: 49.2=98          20º: 98-2=96 

21º: 96:2=48        22º: 48+2=50       23º: 50.2=100         24º: 100-2=98       25º: 98:2=49 

26º: 49+2=51       27º: 51.2=102      28º: 102-2=100      29º: 100:2=50           

RESPOSTA: A 

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

 

Questão: 16 

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

Ano bissexto começando num domingo.  

Domingos do ano considerado: 

1, 8, 15, 22, 29, 36, 43,..., 365 

1=0.7+1 

8=1.7+1 

15=2.7+1 

............ 

365=52.7+1 

Assim temos a sequência: 0, 1, 2, 3, 4, 5,..., 52 (total 53 domingos) 

Obs.: mesmo se o ano não fosse bissexto tem-se 53 domingos. 

Ano não bissexto começando numa segunda.  

Domingos do ano considerado: 

7, 14, 21, 28, 35, 42,..., 364 (364/7=52 domingos) 

Obs.: mesmo se o ano fosse bissexto tem-se 52 domingos. 

RESPOSTA: C 

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

 

Questão: 17 

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

O maior número ímpar formados por 4 algarismos distintos é: 9875 

Menor número de 4 algarismos distintos todos pares: 2046 

Então: 

9875-2046= 7829 

Resposta: A 

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

 

Questão: 18 

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

(v1). (tempo) + (v2). (tempo) = 120 

v.(2/3) + (v/3). (2/3) =120                                                                                                                               

2 v/3+2v/9=120 

(6 v+2v)/9=120 

8 v=1080 

v1=135km/h 

v2=135/3=45km/h 
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45+135=180 km/h 

Resposta: C 

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

 

Questão: 22 

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

Segundo o suporte ao usuário da ferramenta em questão, disponibilizado pelo fabricante do produto 

(Microsoft), o procedimento para preencher a célula ativa com o conteúdo da célula adjacente é: “Na guia 

Página Inicial, no grupo Edição, clique em Preencher e, em seguida clique em Abaixo, À Direita, Acima ou À 

Esquerda”. O recurso é improcedente. 

Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/preencher-dados-automaticamente-nas-celulas-da-

planilha-HP001216366.aspx#BMautorepeat 

 

Questão: 23 

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

Dentre as opções apresentadas como alternativas de resposta, a única que representa uma opção válida para 

organização de ícones na área de trabalho é a opção: Tamanho. 

Segundo o fabricante do Sistema Operacional em questão (Microsoft): “Para organizar ícones por nome, tipo, 

data ou tamanho, clique em uma área em branco na área de trabalho e, em seguida, clique em Organizar 

ícones”. O recurso é improcedente. 

Fonte: http://support.microsoft.com/kb/289587/pt-br. 

 

Questão: 27 

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

Haja vista que o conteúdo programático é claro ao indicar que dentre os temas poderão ser cobrados 

conhecimentos acerca dos princípios constitucionais. Apenas a Constituição Federal trouxe para a 

Administração os pilares nos quais o agente público deve se pautar.  

Fonte: CRFB, art.37.  

 

Questão: 29 

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

Haja vista que na contabilidade pública as despesas de água e esgoto são conhecidas desde o início da 

execução orçamentária, contudo, não podem ser mensuradas de forma exata porque podem no decorrer do 

exercício sofrer variações. Por isso, o seu empenho deve ser por estimativa, conforme preconiza a Lei Federal 

nº 4.320/64. Ratifica-se, portanto o gabarito original. 

Fonte: Lei Federal nº 4.320/64, art. 60, § 2º.  

 

Questão: 33 

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

Toda contratação de obra ou serviço, bem como aquisição de bens ou materiais requer o processo licitatório. 

A dispensa e a inexigibilidade são exceções que requerem formalidades específicas. A motivação da escolha é 

um requisito fundamental, sem o qual os processos de dispensa/inexigibilidade ficam prejudicados e/ou 

inválidos. Isto está claro na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Ratifica-se, portanto o 

gabarito original. 
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Fonte: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, art. 26, parágrafo único, inciso II.  

 

Questão: 35 

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

Uma vez que dentre as vedações estabelecidas pela Lei 8.1112/90 está: 

Art. 117.  Ao servidor é proibido: (Vide Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001): 

X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer 

o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário; (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 

2008 

Está claro que a vedação, no que tange aos recursos em comento, se restringe a exercer o comércio ou a 

participar de gerência ou administração de sociedade privada. Não há vedação para a participação no quadro 

societário, como indica a alternativa da questão indicada no gabarito. Não ainda obscuridade na questão, uma 

vez que participar do quadro societário significa ser cotista.  

Fonte: Lei Federal nº 8.112/90 e suas alterações posteriores, art. 117, inciso X.  

 

 

 

Cargo: Porteiro 

 

Questão: 06 

Recurso procedente: Gabarito Alterado para Alternativa A. 

Segundo MATTOS (2010, P.79 – ver nojento, P. 518) asqueroso significa nojento e este, por sua vez, que dizer 

repugnante. Portanto, seria a alternativa A. 

Fonte: MATTOS, Geraldo. Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: FTD, 2010 

 

Questão: 07 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

O verbo entrar é classificado como intransitivo, portanto, não necessita de complemento. Sendo assim, um 

rato é classificado como sujeito da oração. 

Fonte 

• http://www.dicio.com.br/entrar/ 

• Novíssima Gramática - Pascal Cegalla 

 

Questão: 14 

Recurso procedente: Gabarito Alterado para Alternativa A. 

1º: 43                    2º: 43+2=45          3º: 45.2=90              4º: 90-2=88            5º: 88:2=44 

6º: 44+2=46         7º: 46.2=92           8º: 92-2=90              9º: 90:2=45            10º: 45+2=47 

11º: 47.2=94        12º: 94-2=92        13º: 92:2=46            14º: 46+2=48         15º: 48.2=96 

16º: 96-2=94        17º: 94:2=47        18º: 47+2=49           19º: 49.2=98          20º: 98-2=96 

21º: 96:2=48        22º: 48+2=50       23º: 50.2=100          24º: 100-2=98       25º: 98:2=49 

26º: 49+2=51       27º: 51.2=102      28º: 102-2=100       29º: 100:2=50           

RESPOSTA: A 

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

 

Questão: 22 

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

Sustenta o recurso que o enunciado da questão versa sobre modalidade de responsabilidade objetiva do 

Estado e, portanto, a opção correta seria a alternativa “C”. Contudo, o enunciado descreve uma conduta 

omissiva por parte do ente estatal, o que afasta a teoria da responsabilidade objetiva. A teoria da 

responsabilidade objetiva aplica-se tão somente às condutas comissivas do ente estatal. Quando a 

responsabilidade do Estado derivar de condutas omissivas ela só ocorrerá quando estiverem presentes os 

elementos que caracterizam a culpa. Assim, o enunciado trata de situação que envolve responsabilidade 

subjetiva do ente estatal e, por conseqüência, a opção correta é a assinalada no gabarito. 

Fonte: CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2010. p. 436. 

 

Questão: 23 

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

Sustenta o recurso que não haveria opção correta dentre aquelas descritas, contudo a opção “C” está correta. 

O artigo 19 da Lei 12.016/09 dispõe que “a sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem 

decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos 

efeitos patrimoniais”. Assim, tal disposição legal expressa à possibilidade de se utilizar a via ordinária quando 

no mandado de segurança não tiver havido análise do mérito, estando correta a opção assinalada no gabarito.  

Já a opção “B” tida como correta por outro recorrente não encontra amparo legal quando analisada à luz da 

Lei 12.016/09. A combinação dos artigos 7º, §2º e 14, §3º da citada lei demonstram que a opção “B” está 

incorreta. O enunciado versa sobre propositura de mandado de segurança visando à compensação de créditos 

tributários, assim, na forma do artigo 7º, §2º da mencionada lei, há vedação expressa à concessão de liminar 

em tais casos. Se não existe a possibilidade da concessão da liminar, não há da mesma forma, a possibilidade 

de execução provisória da decisão, conforme prescrevem os artigos declinados. 

Fonte: Artigos 7º, §2º combinado com artigo 14, §3º e artigo 19, todos da Lei 12.016/09.  

 

Questão: 26 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

Sustenta o recurso que não haveria resposta correta. De fato, a descrição contida na opção “A” não está 

correta. Isto porque o artigo 1.371 do Código Civil Brasileiro prescreve que o superficiário responderá pelos 

encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel, não havendo margem para que o contrato disponha tal 

situação de forma diversa. A possibilidade de realizar pactuação de maneira diversa vem expressa apenas no 

estatuto da cidade. Assim, nenhuma opção encontra-se correta. 

Fonte: Artigos 1.369 a 1.377 do Código Civil Brasileiro. 

 

Questão: 36 

Recurso procedente: Gabarito Alterado para Alternativa A. 

Há uma incorreção no gabarito divulgado já que a resposta a ser marcada é a de letra “A”, onde se afirma 

INCORRETAMENTE que “Confirmando a média dos países desenvolvidos, os Estados Unidos, cresceu menos 

que o Brasil, obtendo 0,2%”. Segundo estimativa do FMI (Fundo Monetário Internacional), em 2012, os 
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Estados Unidos cresceram 2,2%. A Alemanha, maior economia da zona do euro, teve o mesmo resultado que o 

Brasil (0,9%), por isso, a afirmativa D está correta. Já Grã-Bretanha (-0,2%), França (0,2%), Itália (-2,1%) e 

Espanha (-1,4%), entre outras nações europeias, tiveram resultados ainda piores que o brasileiro, segundo o 

FMI, o que valida a afirmativa B. Além de ficar atrás do crescimento médio das 35 economias que o FMI 

considera avançadas, de 1,3%, a expansão da economia brasileira -- que havia sido de 2,7% em 2011 -- foi em 

2012 inferior à média das economias emergentes (5,1%) e à média mundial (3,2%), confirmando a afirmativa 

E. Ficou, ainda, abaixo do resultado de todos os outros países dos Brics – Rússia (3,6%), China (7,8%), Índia 

(4,5%) e África do Sul (4,5%), como se afirma corretamente na afirmativa C. Por tudo isso, a afirmativa 

incorreta, portanto, a que deve ser marcada no gabarito é a “A”. 

Fonte: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/03/130301_pib_brasil_ru.shtml 

 

 

 

Cargo: Professor Educação Infantil e Ensino Fundamental PEB I 
 

Questão: 12 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

As razões recursais dispõem não haver uma resposta correta dentre as alternativas apresentadas. 

Desenvolvendo-se a questão, verifica-se: 

Probabilidade de o número ser múltiplo de 5: 

P1= 6/6 x 6/6 x 1/6 (aqui só pode sair o 5; os dois primeiros dados são irrelevantes) => P1= 1/6. 

Probabilidade de o número ser par: 

P2 = 6/6 x 6/6 x 1/2 (aqui só pode ser 2, 4 ou 6; os dois primeiros são irrelevantes) => P2 = 1/2. 

Logo, como se deseja saber a probabilidade de o número ser par “ou” múltiplo de 5, soma-se (se fosse “e”, 

deveria multiplicar-se) as probabilidade de cada evento independente: 

P = P1 + P2=> P = 1/6 + 1/2 => P = 4/6 =>P = 2/3. 

Assim, de fato, não foi apresentada uma correta, e, portanto, a questão está ANULADA. 

Fonte: Paiva, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 

 

Questão: 15 

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

(X+Y+Z+W)÷4=1, 8 

(X+X+0, 1+Y+0, 1+Z+0, 3)÷4=1, 8 

X+X+0, 1+Y+0, 1+Z+0, 3=7, 2 

2X+0, 5+Y+Z=7, 2 

2X+Y+Z=6, 7 

2X+X+0, 1+Y+0, 1=6, 7 

3X+Y+0, 2=6, 7 

3X+X+0, 1+0, 2=6, 7 

4X=6, 4 

X=1,6g/cm3 

Y=1,7g/cm3 

Z=1,8g/cm3 

W=2,1g/cm3 
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A) A substância X tem densidade menor que 1,6 g/ cm3. (1,6=1,6) FALSA. 

B) A mistura das substâncias Y e W em igual quantidade têm densidade igual a da substância Z. (1,9>1,8) 

FALSA. 

C) A substância W é a de menor densidade. (W tem a maior densidade) FALSA. 

D) A mistura das substâncias X e Z em igual quantidade têm densidade igual a 1,7 g/ cm3. (1,7 é a média 

de 1,6 e 1,8) OK! 

E) A soma das densidades das substâncias X e Y são igual ao dobro da densidade da substância Z. 

(1,6+1,7=3,3≠4,2) FALSA. 

Resposta: D 

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

 

Questão: 17 

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

Observa-se que cada sequência obedece a uma regra envolvendo um deslocamento com ângulo: 

Variação do ângulo na primeira linha de figuras na horizontal: 45° 

Variação do ângulo na segunda linha de figuras na horizontal: 90° 

Variação do ângulo na terceira linha de figuras na horizontal: 60°  

Girando em 60° a primeira figura da terceira linha de figuras obtém-se a figura da alternativa C. 

Resposta: C 

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

 

Questão: 20 

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

A figura apresenta dois eixos de simetria, passando pelas diagonais do quadrado no interior da mesma. 

Resposta: B 

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

 

Questão: 28 

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

Segundo o fabricante da ferramenta em questão (Microsoft), o procedimento para adicionar a quebra de linha 

em um documento é: “clicar no local que deseja iniciar uma nova página e na guia Inserir, no grupo Páginas 

clicar em Quebra de Página”. 

O comando “na guia Layout no grupo Configurações, clicar em Adicionar Quebra de Página”, é inexistente na 

ferramenta em questão, de modo que não é capaz de solucionar o que é proposto na questão. O recurso é 

improcedente. 

Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/inserir-uma-quebra-de-pagina-HA010031062.aspx#BM1 

 

Questão: 36 

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

A questão foi elaborada de acordo com a bibliografia citada. A afirmativa (alternativa E) é incorreta, pois, o 

aprendizado da escrita não se resume ao domínio do padrão culto, porque circulam na sociedade textos 

escritos também em outras variedades linguísticas. Aprender a escrever inclui saber escolher a variedade 

adequada ao gênero de texto que se está produzindo, aos objetivos que se quer cumprir com o texto, aos 

conhecimentos e interesses dos leitores previstos, ao suporte em que o texto vai ser difundido. 
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Com relação à alternativa D da referida questão, está correta, pois se refere a usar a variedade linguística 

apropriada à situação de produção e de circulação, fazendo escolhas adequadas, quanto ao vocabulário e à 

gramática. 

Fonte: Ciclo Inicial de Alfabetização / Caderno 2 / Governo de Minas Gerais 

 

Questão: 40 

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

O Art. 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), não sofreu alteração; este artigo 

reproduz, de maneira simplificada, o que está escrito no Art. 205 da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988. 

O Artigo 11 e Artigo 26 - A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) foram alterados. 

Art. 11. Os municípios incumbir-se-ão de: 

VI – assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. (Incluído pela Lei nº10.709, de 31/7/2003). 

Art. 26 –A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se 

obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 

2008). 

Fonte: LDB – Passo a Passo, Carlos da Fonseca Brandão - AVERCAMP Editora / 2010. 

 

 

 

Cargo: Psicólogo 
 

Questão: 40 

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

O recurso não procede, pois, dentro do conteúdo programático deste concurso foi mencionado “As 

entrevistas psicológicas”. O profissional de psicologia ao realizar uma entrevista psicológica e 

consequentemente uma avaliação psicológica, observará diversos aspectos, como por exemplo, à Atenção e 

suas possíveis anormalidades. De acordo com o autor (Dalgalarrondo 2008 apud Sullivan) o domínio da técnica 

de realizar entrevistas é o que qualifica especificamente o profissional habilidoso. Portanto a entrevista 

psicológica e importante dentro da psicologia em todas as áreas.  

Ressaltando que a atenção pode sim ser observada dentro da entrevista psicológica, uma vez que a entrevista 

está no conteúdo programático do concurso.  

Fonte: DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais.  2ª Ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2008 p.105-106. 

 

 
 

Cargo: Servente de Obras 
 

 

Questão: 27 

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

Apesar de o efeito estufa ser figurado como algo ruim, trata-se de um evento natural que favorece a 

proliferação da vida no planeta Terra. O efeito estufa tem como finalidade impedir que a Terra esfrie demais, 
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pois se a Terra tivesse a temperatura muito baixa, certamente não existiriam tantas variedades de vida. 

Contudo, recentemente, estudos realizados por pesquisadores e cientistas, principalmente no século XX, têm 

indicado que as ações antrópicas (ações do homem) têm agravado esse processo por meio de emissão de 

gases na atmosfera, especialmente o CO2. 

Fonte: http://www.brasilescola.com/geografia/efeito-estufa.htm 
 

 

 

Cargo: Supervisor Educacional 

 

Questão: 12 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

As razões recursais dispõem não haver uma resposta correta dentre as alternativas apresentadas. 

Desenvolvendo-se a questão, verifica-se: 

Probabilidade de o número ser múltiplo de 5: 

P1= 6/6 x 6/6 x 1/6 (aqui só pode sair o 5; os dois primeiros dados são irrelevantes) => P1= 1/6. 

Probabilidade de o número ser par: 

P2 = 6/6 x 6/6 x 1/2 (aqui só pode ser 2, 4 ou 6; os dois primeiros são irrelevantes) => P2 = 1/2. 

Logo, como se deseja saber a probabilidade de o número ser par “ou” múltiplo de 5, soma-se (se fosse “e”, 

deveria multiplicar-se) as probabilidade de cada evento independente: 

P = P1 + P2=> P = 1/6 + 1/2 => P = 4/6 =>P = 2/3. 

Assim, de fato, não foi apresentada uma alternativa correta, e, portanto, a questão está ANULADA. 

Fonte: Paiva, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 

 

Questão: 15 

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

(X+Y+Z+W)÷4=1, 8 

(X+X+0, 1+Y+0, 1+Z+0, 3)÷4=1, 8 

X+X+0, 1+Y+0, 1+Z+0, 3=7, 2 

2X+0, 5+Y+Z=7, 2 

2X+Y+Z=6, 7 

2X+X+0, 1+Y+0, 1=6, 7 

3X+Y+0, 2=6, 7 

3X+X+0, 1+0, 2=6, 7 

4X=6, 4 

X=1,6g/cm3 

Y=1,7g/cm3 

Z=1,8g/cm3 

W=2,1g/cm3 

A) A substância X tem densidade menor que 1,6 g/ cm3. (1,6=1,6) FALSA. 

B) A mistura das substâncias Y e W em igual quantidade têm densidade igual a da substância Z. (1,9>1,8) 

FALSA. 

C) A substância W é a de menor densidade. (W tem a maior densidade) FALSA. 
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D) A mistura das substâncias X e Z em igual quantidade têm densidade igual a 1,7 g/ cm3. (1,7 é a média 

de 1,6 e 1,8) OK! 

E) A soma das densidades das substâncias X e Y é igual ao dobro da densidade da substância Z. 

(1,6+1,7=3,3≠4,2) FALSA. 

Resposta: D 

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

 

Questão: 28 

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

Segundo o fabricante da ferramenta em questão (Microsoft), o procedimento para adicionar a quebra de linha 

em um documento é: “clicar no local que deseja iniciar uma nova página e na guia Inserir, no grupo Páginas 

clicar em Quebra de Página”. 

O comando “na guia Layout no grupo Configurações, clicar em Adicionar Quebra de Página”, é inexistente na 

ferramenta em questão, de modo que não é capaz de solucionar o que é proposto na questão. O recurso é 

improcedente. 

Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/inserir-uma-quebra-de-pagina-HA010031062.aspx#BM1 

 

 

 

Cargo: Professor Educação Física PEB I  

 

Questão: 12 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

As razões recursais dispõem não haver uma resposta correta dentre as alternativas apresentadas. 

Desenvolvendo-se a questão, verifica-se: 

Probabilidade de o número ser múltiplo de 5: 

P1= 6/6 x 6/6 x 1/6 (aqui só pode sair o 5; os dois primeiros dados são irrelevantes) => P1= 1/6. 

Probabilidade de o número ser par: 

P2 = 6/6 x 6/6 x 1/2 (aqui só pode ser 2, 4 ou 6; os dois primeiros são irrelevantes) => P2 = 1/2. 

Logo, como se deseja saber a probabilidade de o número ser par “ou” múltiplo de 5, soma-se (se fosse “e”, 

deveria multiplicar-se) as probabilidade de cada evento independente: 

P = P1 + P2=> P = 1/6 + 1/2 => P = 4/6 =>P = 2/3. 

Assim, de fato, não foi apresentada uma correta, e, portanto, a questão está ANULADA. 

Fonte: Paiva, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 
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Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho 

 

Questão: 14 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

Houve um erro de digitação na formulação da questão, o número 3 da frase “comédia foi 3 vezes maior que o 

número dos que preferiram a mistura de todos os gêneros;”, Foi trocado por 6, impossibilitando a resolução 

da questão. 

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

 

 

 
 

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

fundamentações supraelencadas. 

 

  

Publique-se, 

 

12 de novembro 2013 

 

 

 

CONSULPLAN 

 
 
 
 
 
 


