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MUNICÍPIO DE JUATUBA 

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 preliminar, conforme disposto no EDITAL 001/2015 DO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA - MG. 

 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição  Nome Cargo 

567013541 Wigberto Lopes Oliveira Junior Agente de Controle de Zoonoses 

567002218 Maria Auxiliadora Fernandes Agente de Serviços Escolares 

567000923 Ane Cassia Brito Almeida Martins Assistente Social 

567001061 Girlene Gomes Lacerda Soares Assistente Social 

567001337 Grazielle Caroline Veloso Rezende Assistente Social 

567002172 Gleidson Cândido Felix Costa Assistente Social 

567006416 Marisa Aparecida Antunes Alves Assistente Social 

567008301 Mateus Levi Albino Ferreira Assistente Social 

567008951 Edvane Fernanda Da Silva Ferreira Assistente Social 

567000218 Lídia Maria Elias Auxiliar de Administração 

567000368 Vagner Sergio Teixeira Rodrigues Auxiliar de Administração 

567000572 Cleiton Marcelino Lima Auxiliar de Administração 

567000652 Deisiane Graça Carvalho Auxiliar de Administração 

567001080 David Meireles Miranda Auxiliar de Administração 

567001382 Amanda Antônia Da Silva Dias Auxiliar de Administração 

567001640 Ariel De Jesus Moreira Barros Auxiliar de Administração 

567002000 Pablo Miranda Batista Auxiliar de Administração 

567002014 Jessica De Alfenas Ambrosio Auxiliar de Administração 

567002849 Jamir Gomes Viana Auxiliar de Administração 

567002891 Claudete De Jesus Ferreira Auxiliar de Administração 

567003319 Aline Fernanda Dos Santos Auxiliar de Administração 

567003475 Lucimar De Fatima Nogueira Auxiliar de Administração 

567005285 Marinete Monica Dos Santos Reis Auxiliar de Administração 

567005371 Kamila De Souza Alves Auxiliar de Administração 
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567005946 Beatriz Vieira Pimenta Gonçalves Auxiliar de Administração 

567006008 Bernardo Tavares Toto Auxiliar de Administração 

567007298 Silvana De Souza Silva Auxiliar de Administração 

567007340 Jéssica Aparecida Dias Paixão Auxiliar de Administração 

567007503 Mariza Rodrigues Da Silva Auxiliar de Administração 

567007852 Rafael Diniz Maia Auxiliar de Administração 

567008372 Priscila Costa De Oliveira Auxiliar de Administração 

567009576 Maria Marcilene Da Cruz Auxiliar de Administração 

567009925 Igor Augusto Lourenco Falcao Auxiliar de Administração 

567009991 Albert De Souza Cruz Auxiliar de Administração 

567010115 Maria Aparecida Alves Soares Auxiliar de Administração 

567010193 Maria Da Conceicao Dias Mendes Auxiliar de Administração 

567010489 Poliana Cristina Almeida Duarte Auxiliar de Administração 

567010529 Julyanna Lopes Morais Auxiliar de Administração 

567011010 Gerciara Grasiele Teixeira Auxiliar de Administração 

567012112 Rosana Da Silva Santos Auxiliar de Administração 

567012578 Danielle Alves Da Silva Auxiliar de Administração 

567013157 Marisilma Gomes Duarte Auxiliar de Administração 

567013188 Amanda Aparecida Gontijo Auxiliar de Administração 

567013905 Bruno Rogério Nascimento De Faria Auxiliar de Administração 

567012260 Silvana Maria Ferreira Auxiliar de Serviços Gerais 

567001552 Nayara Luiza Vaz Xavier Pereira Engenheiro Civil 

567002061 Alexandre Martins De Melo Santana Engenheiro Civil 

567002239 Natan Oliveira De Rezende Engenheiro Civil 

567004613 Gilmar Camargos Soares Engenheiro Civil 

567005044 Cláudia Oliveira Da Silva Engenheiro Civil 

567005062 Haroldo Antônio Carlos Martins Dias Engenheiro Civil 

567005393 Rafael Moreira Alves E Silva Engenheiro Civil 

567005803 Paula Rogéria Da Silva Engenheiro Civil 

567006540 Ariana Betszi Dos Santos Costa Engenheiro Civil 

567007363 Jones Henrique Munhoz Cicilino Engenheiro Civil 

567007551 Juliana Dias Viana Silva Engenheiro Civil 

567007883 Mateus Franco Sabadini Engenheiro Civil 

567008283 Victor Gomes Maranha Engenheiro Civil 

567009251 Idione Barbosa Moreira Engenheiro Civil 

567009266 Marcelo Aparecido Sousa Silva Engenheiro Civil 

567009383 Luiz Adriano Torres Vieira Engenheiro Civil 

567009655 Allison Sérgio Ribeiro Engenheiro Civil 

567011531 Luciana Rodrigues Santos Engenheiro Civil 

567012110 Felipe Marinho Passos Engenheiro Civil 

567012974 Leandro Carlos Alves Engenheiro Civil 

567013995 Tiago Henrique Freira Engenheiro Civil 

567014191 Miriale Carmo Silva Engenheiro Civil 

567014637 Vinícius Marcus Fonseca Barbosa Engenheiro Civil 

567000876 Pablo Junio Moura Moises Fiscal Sanitário - Nível Médio 

567004996 Mateus Silva Oliveira Fiscal Sanitário - Nível Médio 
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567000485 Cristiano Martins Da Cruz Fiscal Sanitário - Nível Superior 

567002301 Cynara Kaliny Ribeiro Braz Fiscal Sanitário - Nível Superior 

567005340 Eldon Carlos Queres Gomes Fiscal Sanitário - Nível Superior 

567005953 Lais Emanuelle Braga E Silva Fiscal Sanitário - Nível Superior 

567000627 Gislaine De Fátima Carvalho Médico Veterinário 

567002126 Juliana Marques Bicalho Médico Veterinário 

567011143 Mayara Gomes Correa Médico Veterinário 

567013090 Eduardo Lara Ribeiro Médico Veterinário 

567014639 João Heleno Moreira Pimentel Médico Veterinário 

567008668 Silviane Geralda Lopes Monitor 

567000192 Douglas Delgado Motorista 

567000233 Samuel Wesley Ávila Carneiro Motorista 

567001520 Sandra Teixeira Torres Motorista 

567002398 Denilson De Sousa Andrade Motorista 

567007203 José Henrique Cardoso Motorista 

567011682 Felipe Rodrigo Vieira Lima Motorista 

567006156 Maisa Maria Rodrigues Ferreira Nutricionista 

567006164 Matheus De Oliveira Vieira Vilaça Nutricionista 

567009242 Tatiane Rodrigues De Souza Ramos Nutricionista 

567010004 Clarissa Alencar Sales Nutricionista 

567010448 Ana Paula Abreu Magalhães Nutricionista 

567000807 Wallace Alfaz De Carvalho Oficial de Administração 

567002903 Isis Cristina Costa Oficial de Administração 

567002914 Danielle De Mello Caldeira Oficial de Administração 

567003325 Jéssica Laís De Oliveira Alves Oficial de Administração 

567004284 Neli Da Silva Alves Oficial de Administração 

567004424 Fabricio Thadeu Sollar De Brito Oficial de Administração 

567005534 Clécio Wagner Braz Oficial de Administração 

567006147 Ludimila Gomes Silva Oficial de Administração 

567009005 Gleison Antônio Carvalho Oficial de Administração 

567009270 Welbert Martins De Almeida Oficial de Administração 

567010265 Adriano Mariano Dos Santos Oficial de Administração 

567014755 Juliana Oliveira Morato Rodrigues Oficial de Administração 

567000657 Camila Martins Maciel De Oliveira Pedagogo 

567001980 Marilza Bonifácio De Oliveira Pedagogo 

567004161 Felipe Soares Da Silva Pedagogo 

567007720 Italo Josue Romulo De Oliveira Pedagogo 

567007735 Sônia Araujo Da Silva Pedagogo 

567007776 Tatiana Monteiro Dias Pedagogo 

567009563 Aldeni De Paula Ferreira Pedagogo 

567013944 Danielle Alves Cirilo Dos Santos Pedagogo 

567014241 Fabiana Bonfioli Pedagogo 

567007454 Claudio Pereira Da Silva Pedreiro 

567000076 Aline Daniele De Oliveira Patrocinio Professor de Educação Básica - PI 

567000778 Milene Lopes Teixeira Siqueira Professor de Educação Básica - PI 

567001109 Valdirene Aparecida Maria Pinto Professor de Educação Básica - PI 
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567001472 Jade Marielle De Oliveira Borges Professor de Educação Básica - PI 

567002612 

Sebastiana Leopoldina Martins Da Costa 

Barbosa Professor de Educação Básica - PI 

567003075 Elizabeth Geralda Teixeira Professor de Educação Básica - PI 

567003483 Janaína Rocha Silva De Almeida Professor de Educação Básica - PI 

567004429 Josenice Costa Murta Dias Professor de Educação Básica - PI 

567004738 Márcia Suely Nardy Silveira Professor de Educação Básica - PI 

567005001 

Ariadne Cássia De Alencar Penido 

Pimenta Professor de Educação Básica - PI 

567006006 Dineia Lopes Caldeira Professor de Educação Básica - PI 

567006213 Elizete Dos Santos Silva Professor de Educação Básica - PI 

567006281 Yasmim Silva Garcia Professor de Educação Básica - PI 

567007010 Adenilce Custódia De Resende Professor de Educação Básica - PI 

567007523 Katia Maria Alves Benevenuto Professor de Educação Básica - PI 

567007777 Tatiana Monteiro Dias Professor de Educação Básica - PI 

567008064 Franklim Fernandes Guimaraes Professor de Educação Básica - PI 

567008113 Janaina Luciana De Oliveira Professor de Educação Básica - PI 

567008140 Julio Cesar Moreira Lopes Professor de Educação Básica - PI 

567008308 Rejane Das Mercês Fernandes Professor de Educação Básica - PI 

567008588 Lucimar Alves Do Nascimento Professor de Educação Básica - PI 

567008954 Wilma Ramalho Dos Santos Professor de Educação Básica - PI 

567009134 Fábia Conceição Rezende Menezes Professor de Educação Básica - PI 

567009141 Joice Mara Nunes Florença Professor de Educação Básica - PI 

567009662 Carla Joseane De Freitas Carvalho Professor de Educação Básica - PI 

567009705 Lilian Gonçalves Dos Santos Professor de Educação Básica - PI 

567010023 Cíntia Sandra Ferreira Professor de Educação Básica - PI 

567011017 Fernanda Aparecida Martins Silva Professor de Educação Básica - PI 

567011288 Maria Aparecida Neri Oliveira De Abreu Professor de Educação Básica - PI 

567011375 Carla Da Silva Leite Professor de Educação Básica - PI 

567011421 Melizandra Xavier Diniz Silva Professor de Educação Básica - PI 

567012007 Elisângela Januáro Ferreira Professor de Educação Básica - PI 

567012549 Dulcilene Martins Da Silva Professor de Educação Básica - PI 

567012836 Andrélia Vilela E Silva Ferreira Professor de Educação Básica - PI 

567013019 Clélia Cristina Silva Pinheiro Professor de Educação Básica - PI 

567013509 Simone De Paula Fernandes Professor de Educação Básica - PI 

567014798 Waldenia Do Nascimento Ca Professor de Educação Básica - PI 

567001258 Rosemeire De Oliveira Prado Paixão Professor de Educação Básica - PII 

567001364 Patrícia Angela Do Carmo Professor de Educação Básica - PII 

567002609 

Sebastiana Leopoldina Martins Da Costa 

Barbosa Professor de Educação Básica - PII 

567002990 Juliana Cristina De Oliveira Moreira Professor de Educação Básica - PII 

567003485 Janaína Rocha Silva De Almeida Professor de Educação Básica - PII 

567003698 

Maria Aparecida De Souza Rodrigues 

Gomes Professor de Educação Básica - PII 

567004430 Josenice Costa Murta Dias Professor de Educação Básica - PII 

567004994 

Ariadne Cássia De Alencar Penido 

Pimenta Professor de Educação Básica - PII 
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567008492 Jéssica Da Silva Rodrigues Professor de Educação Básica - PII 

567008670 Silviane Geralda Lopes Professor de Educação Básica - PII 

567009707 Lilian Gonçalves Dos Santos Professor de Educação Básica - PII 

567009920 Vanessa De Souza Freitas Professor de Educação Básica - PII 

567010292 Márcia Suely Nardy Silveira Professor de Educação Básica - PII 

567010531 Márcia Aparecida De Avelar Almeida Professor de Educação Básica - PII 

567011307 Erica Dias Berigo Professor de Educação Básica - PII 

567011498 Aparecida Batista Dos Santos Lacerda Professor de Educação Básica - PII 

567012516 Amália Henriques De Almeida Goes Professor de Educação Básica - PII 

567013020 Clélia Cristina Silva Pinheiro Professor de Educação Básica - PII 

567014880 Lucilene Vilaça De Oliveira Professor de Educação Básica - PII 

567001489 Silvia De Bastos Professor de Educação Básica - PIII - Artes 

567003957 Tatiana Araujo Pereira Professor de Educação Básica - PIII - Artes 

567014938 Lincoln De Sales Bicalho Junior Professor de Educação Básica - PIII - Artes 

567000289 Jean Santos Machado Professor de Educação Básica - PIII - Educação Física 

567002911 Karina Costa Alcântara Professor de Educação Básica - PIII - Educação Física 

567002912 Fernanda Malta Quirino Professor de Educação Básica - PIII - Educação Física 

567004321 Filipe Ferreira Vaz Professor de Educação Básica - PIII - Educação Física 

567007071 Patrick Stevão Bicalho Alves Professor de Educação Básica - PIII - Educação Física 

567010778 Geraldo Rodrigues De Souza Professor de Educação Básica - PIII - Educação Física 

567000503 Joao Bosco Reis Professor de Educação Básica - PIII - Geografia 

567001886 Acássio Lucas De Almeida Professor de Educação Básica - PIII - Geografia 

567002452 Diego De Sousa Ribeiro Fonseca Professor de Educação Básica - PIII - Geografia 

567008683 Rafael Gomes Soares Professor de Educação Básica - PIII - Geografia 

567010445 Adriana Corrêa Da Costa Borges Leal Professor de Educação Básica - PIII - Geografia 

567011446 Fabiano Couto Milagres Professor de Educação Básica - PIII - Geografia 

567013914 Camila Figueredo Oliveira Professor de Educação Básica - PIII - Geografia 

567000208 Carla Rejane Santana Lopes Professor de Educação Básica - PIII - Inglês 

567000452 Fernanda Eulália De Morais Professor de Educação Básica - PIII - Matemática 

567000556 Valter Inácio Santos Professor de Educação Básica - PIII - Matemática 

567000593 Ronan Augusto Da Cruz Professor de Educação Básica - PIII - Matemática 

567000993 Luciana De Souza Franca Professor de Educação Básica - PIII - Matemática 

567002623 Silviane Soares Da Silva Araújo Professor de Educação Básica - PIII - Matemática 

567003680 Carlos Eustáquio Pinto Professor de Educação Básica - PIII - Matemática 

567004188 Honorio Gabriel Pinto Professor de Educação Básica - PIII - Matemática 

567007757 Patrícia Carolina Fernandes Da Silva Professor de Educação Básica - PIII - Matemática 

567007844 Marcelo Henrique Guimarães Bueno Professor de Educação Básica - PIII - Matemática 

567008132 Julio Cesar Moreira Lopes Professor de Educação Básica - PIII - Matemática 

567009670 Rosilaine De Menezes Vianei Professor de Educação Básica - PIII - Matemática 

567010516 Rodrigo Almeida Da Silva Professor de Educação Básica - PIII - Matemática 

567010524 Cristiane Ferreira Barbosa Professor de Educação Básica - PIII - Matemática 

567000561 Mayra Da Silva Brito Psicólogo 

567001076 Henrique Gomes Godinho Psicólogo 

567001591 Lucivânia De Sousa Campos Psicólogo 

567004794 Rodrigo Martins Canuto Rocha Psicólogo 

567005059 Ariane Domingos Da Silva Psicólogo 



 

6 

 

567002411 Beatriz Vieira Coelho Técnico de Análises Clínicas 

567007693 Claudia Vicentina Da Silva Técnico de Análises Clínicas 

567004668 Cristiane Alves Rodrigues Técnico em Radiologia 

567000784 Thais Da Silva Campos Terapeuta Ocupacional 

567002228 Paola Rayanne Victoriano De Souza Terapeuta Ocupacional 

567007818 Juliana Pantuza Vilar Ribeiro Terapeuta Ocupacional 

567013789 Wagner Júnior Amaral 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 processo seletivo quando da utilização 

dos mesmos conteúdos programáticos. 

 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

Cargo: Agente de Controle de Zoonoses 

 

Questão: 19 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa A. 

A resposta correta seria a letra A, 3, sendo assim nota-se que houve um erro quanto a resposta correta e a 

mesma deve ser alterada.  

x/9=12,5/37,5 x=112,5/37,5 x=3 GABARITO LETRA A 

Fonte: Matemática Fundamental - Uma Nova Abordagem - Vol. Único; José Ruy Giovane Jr., José Ruy Giovani 

 

Questão: 29 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 

O livro O Diário de um Mago, escrito pelo brasileiro Paulo Coelho, foi lançado em 1987 e traduzido para 21 

idiomas. 

O livro conta a jornada de três meses de Paulo Coelho em peregrinação pelos quase setecentos quilômetros 

que separam o sul da França, onde teve o início da caminhada, da cidade de Santiago de Compostela, 

na Galiza. 

Fonte: 

  http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=233 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Coelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galiza
http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=233
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  http://paulocoelhopt.blogspot.com.br/ 

 

 

Cargo: Agente de Serviços Escolares 

 

Questão: 13 

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

A questão aborda o tema “Raciocínio sequencial (sequências lógicas envolvendo números, letras e figuras)”, 

que se encontra no conteúdo programático.  

 

Questão: 21 

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

A China e os Estados Unidos são os dois principais emissores de gases intensificadores do efeito estufa no 

mundo. Portanto a única alternativa que atende ao que foi pedido no enunciado é a letra “D” (China e Estados 

Unidos), conforme publicado no Gabarito Preliminar. 

Fonte: http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-12/china-e-eua-fazem-acordo-para-reduzir-emissao-

de-gases-poluentes.html 

 

 

Cargo: Assistente Social 

 

Questão: 07 

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

“Qualquer palavra, grupo de palavras, oração ou texto podem substantivar-se, isto é, passar a substantivo...” 

(Evanildo Bechara – Moderna Gramática Portuguesa – Editora Lucerna). Na alternativa “d”, a palavra “algo” foi 

empregada como substantivo, significando “quantidade de bens, haveres”. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Ed. Objetiva. 

 

Questão: 10 

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

Muitas vezes é sutil a diferença entre um complemento nominal e um adjunto adnominal. Na alternativa “a”, 

a locução adjetiva “de filhos” especifica de quem é a ajuda. O adjunto adnominal é ativo em relação ao termo 

que modifica. 

Nas demais alternativas, as expressões “de amor”, “de informação” e “de crescimento” completam o sentido 

das palavras “relações, falta e desejo”. O complemento nominal é passivo em relação ao termo que completa. 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed Atual. 

 

Questão: 13 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Comando da questão informa quantitativo incorreto de peças. O correto seria: 24 peças, das quais 8 de cada 

tipo. A questão foi anulada. 

A resolução com os dados da questão: 

Abaixo, cada tabela representa as 6 peças de cada tipo. Com os dados da questão, é possível preencher da 

seguinte forma (exceto para Pedrinho e, de forma incompleta, sobre Luizinho): 

http://paulocoelhopt.blogspot.com.br/
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Por III, se Marcelinho ficou com um círculo e um quadrado, logo, as outras duas foram dois triângulos. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A    M A   

Faltam, agora, somente Luizinho e Pedrinho: 

Pedro não ficou com círculo; logo, os dois círculos restantes ficaram com Luizinho. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A    M A L L 

Em seguida, falta completar mais duas peças para Luizinho. Como ele ficou apenas com um quadrado (que já 

foi considerado anteriormente), então ele ficou com dois triângulos. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A L L  M A L L 

Por fim, as três peças restantes (dois quadrados e um triângulo) ficaram com Pedrinho. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A P P A L L P M A L L 

Analisando-se as alternativas e o quadro formado, a alternativa correta é “Luizinho e Fabinho ficaram com a 

mesma quantidade de círculos”. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 18 

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

250 moedas * 4/10 = 100 moedas = 100 reais. 

Assim, 250 – 100 = 150 moedas x 0,50 = 75 reais. 

Total no cofre, em R$: 100,00 + 75,00 = 175,00. 

Por fim, 175,00 – 128,00 = 47,00 x 2 (cada 1 real = 2 moedas de 0,50) = 94 moedas. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 19 

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

Após frita, sem óleo (sem acréscimo calórico), a batata, por perder 70% de seu peso, passará a ter 77 calorias 

por 30 gramas, ao invés de 77 calorias por 100 gramas. Assim: 

77/x = 30/100 

Logo, 770 = 3x, donde x = 256,66, isto é, aproximadamente, 256 calorias. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 31 

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

O grupo 5+1, integrado pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (Estados 

Unidos, Grã-Bretanha, Rússia, China, França) e a Alemanha, concordou com o Irã que a capacidade nuclear 

deste país será limitada, segundo anunciou Federica Mogherini, chefe da diplomacia europeia. As alternativas 

não se repetem. O enunciado da questão solicitava que fosse marcada a opção que apresentasse correta e 
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sequencialmente o complemento da afirmativa apresentada no enunciado. Portanto, se a China é o quinto 

país integrante do Conselho de Segurança da ONU, esta deve ser a primeira e, consequentemente, a 

Alemanha, que faz parte do 5+1 e não integra o Conselho de Segurança da ONU deve ser a segunda. Por isso, a 

alternativa correta é a D. 

Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/04/potencias-e-ira-definem-diminuicao-de-capacidade-

nuclear-diz-agencia.html 

 

Questão: 34 

Recurso Procedente. Questão da Anulada. 

O enunciado da questão tornou-se desatualizado, já que esta tratava do Marco Regulatório da Biodiversidade, 

que, no período de elaboração da questão encontrava-se “no Congresso Nacional para aprovações do texto e 

possíveis modificações...” mas, há cerca de uma semana da aplicação, no dia 20 de maio de 2015, foi 

sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Portanto, quando da aplicação da prova, o Projeto já havia se 

consolidado como Lei, com a denominação de Marco Legal da Biodiversidade.  

Fonte: 

 http://noticias.terra.com.br/brasil/senado-aprova-texto-do-marco-regulatorio-da-

biodiversidade,165fe874f9a9c410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-05/dilma-sanciona-lei-que-regulamenta-acesso-

biodiversidade 

 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/05/150520_marco_biodiversidade_pesquisa_ms_rb 

 

Questão: 38 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

 Há uma incorreção na alternativa A, onde deveria estar a palavra “étnica” foi digitado “ética” deixando a 

afirmação sem sentido (já que ambas têm significação distintas) e invalidando a afirmativa que era para estar 

correta. 

Fonte: 

 Almanaque Abril 2015. São Paulo: Editora Abril, 2016, p.131 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm (capitulo VIII) 

 

Questão: 40 

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

São verdadeiras a primeira e a terceira afirmativas. Angola e Moçambique, localizadas na África Subsaariana 

são, segundo o Banco Mundial, as nações que mais crescem e continuarão a crescer nesta região.  China e 

Índia, as duas nações mais populosas do planeta continuam em processo de crescimento econômico. A 

segunda afirmativa é falsa, pois não se pode afirmar que Brasil e Rússia encontram-se na mesma situação, já 

que um enfrenta problemas econômicos e o outro tem sua economia estagnada. Não podemos dizer que trata 

de uma mesma situação, pois estar estagnado significa ausência de crescimento, o que não pode ser 

caracterizado quando se fala em problemas econômicos. Neste último caso a um leque muito mais extenso de 

situações que podem estar acometendo o país que não sejam necessariamente uma estagnação.  

Fonte: 

 http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/04/recuperacao-global-continua-mas-brasil-esta-

estagnando-diz-fmi.html 

 http://www.verdade.co.mz/economia/43273-mocambique-e-angola-entre-os-que-mais-crescem 
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 Almanaque Abril 2015. São Paulo: Editora Abril, 2015, p.352 

 

 

Cargo: Auxiliar de Administração 

 

Questão: 01 

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

Infere-se, segundo o quarto parágrafo do texto, que: “Muitos reconhecem que o Brasil é um dos países 

emergentes que estão melhorando, a duras penas, a sua distribuição de renda. Mas, para que este processo 

de melhoria do bem‐estar da população seja sustentável, há que se conseguir um aumento da produtividade 

do trabalho, que permita também o aumento da parcela da renda destinada à poupança, que vai sustentar os 

investimentos indispensáveis”. Dessa forma, a única informação coerente ao questionamento trata-se da 

opção B. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 03 

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

No trecho “No entanto, não se pode pensar que a sua deficiência depende somente das autoridades.” (4º§),  

a expressão destacada liga orações, expressando ideia de contraste ou compensação.  

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

Paulo: Atual, 2009. 

 

Questão: 04 

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

O questionamento abordado não se refere à questão 04. 

 

Questão: 06 

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

De acordo com o contexto em que se encontra empregado, o termo “prioritária” pode ser substituído, sem 

alteração de sentido, pelo vocábulo “emergente”. As demais opções de resposta não são adequadas ao 

questionamento e ao trecho em questão. 

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

Paulo: Atual, 2009. 

 

Questão: 08 

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

A palavra “simplesmente” empregada no trecho “Ela começa com os próprios pais, que não podem 

simplesmente terceirizar esta responsabilidade.” (4º§) exprime circunstância de modo.   

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

Paulo: Atual, 2009. 

 

 

 

Questão: 10 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com o Edital de Concurso Público nº 001/2015 da Prefeitura Municipal de Juatuba/MG, verifica-se 

no Anexo I – Conteúdo Programático da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha (Língua Portuguesa – nível 

fundamental incompleto) o item “emprego das classes de palavras”. A questão que aborda acerca da forma 

verbal “seria” encontra-se coerente com o conteúdo programático em questão. Ressalta-se, ainda, que o 

futuro do pretérito simples enuncia um fato que pode ocorrer posteriormente a um determinado fato 

passado. 

Fonte: GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 

27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

 

Questão: 11 

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

O conteúdo programático referente ao conteúdo cobrado na prova de raciocínio lógico estava especificado no 

Edital do Concurso. 

Fonte: Matemática Fundamental - Uma Nova Abordagem - Vol. Único; José Ruy Giovane Jr., José Ruy Giovani 

 

Questão: 14 

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

O conteúdo programático referente ao conteúdo cobrado na prova de raciocínio lógico estava especificado no 

Edital do Concurso. 

Fonte: Matemática Fundamental - Uma Nova Abordagem - Vol. Único; José Ruy Giovane Jr., José Ruy Giovani 

 

Questão: 19 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa A. 

A resposta correta seria a letra A, 3, sendo assim nota-se que houve um erro quanto a resposta correta e a 

mesma deve ser alterada.  

x/9=12,5/37,5 x=112,5/37,5 x=3 GABARITO LETRA A 

Fonte: Matemática Fundamental - Uma Nova Abordagem - Vol. Único; José Ruy Giovane Jr., José Ruy Giovani 

 

Questão: 20 

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

A questão está com o gabarito correto: 

20/1,80=5/x x = 0,45m ou 45 cm 

Fonte: Matemática Fundamental - Uma Nova Abordagem - Vol. Único; José Ruy Giovane Jr., José Ruy Giovani 

 

Questão: 21 

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

O gabarito deve ser mantido, estando a questão correta.  

Há 121 anos, em Vladivostok, foram lançadas as bases da mais extensa ferrovia do mundo. Essa linha 

ferroviária atravessa dois continentes (Europa e Ásia), além de 12 regiões e 87 cidades russas. 

Fonte: 

http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/transiberiana_a_mais_longa_ferrovia_do_mundo.html 

 

Questão: 29 

http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/transiberiana_a_mais_longa_ferrovia_do_mundo.html
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 

O livro O Diário de um Mago, escrito pelo brasileiro Paulo Coelho, foi lançado em 1987 e traduzido para 21 

idiomas. 

O livro conta a jornada de três meses de Paulo Coelho em peregrinação pelos quase setecentos quilômetros 

que separam o sul da França, onde teve início a caminhada, da cidade de Santiago de Compostela, na Galiza. 

Fonte:  

 http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=233 

 http://paulocoelhopt.blogspot.com.br/ 

 

 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 

 

Questão: 26 

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

A única alternativa que atende ao que foi pedido no enunciado é a letra “D” (Agnosticismo). 

Agnosticismo: Doutrina segundo a qual não é possível ter certeza sobre as questões religiosas – como a 

existência ou não de Deus –, já que elas não podem ser confirmadas nem negadas cientificamente. 

Ateísmo: Doutrina que nega a existência de qualquer divindade e a ideia de uma justificativa divina para a 

vida. O ateísmo acredita em uma concepção de mundo materialista, racional, centrada na figura humana e nas 

explicações científicas.  

Fonte: Almanaque Abril, 2013. p. 129 

 

 

Cargo: Bombeiro 

 

Questão: 19 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa A. 

A resposta correta seria a letra A, 3, sendo assim nota-se que houve um erro quanto a resposta correta e a 

mesma deve ser alterada.  

x/9=12,5/37,5 x=112,5/37,5 x=3 GABARITO LETRA A 

Fonte: Matemática Fundamental - Uma Nova Abordagem - Vol. Único; José Ruy Giovane Jr., José Ruy Giovani 

 

Questão: 29 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 

O livro O Diário de um Mago, escrito pelo brasileiro Paulo Coelho, foi lançado em 1987 e traduzido para 21 

idiomas. 

O livro conta a jornada de três meses de Paulo Coelho em peregrinação pelos quase setecentos quilômetros 

que separam o sul da França, onde teve início a caminhada, da cidade de Santiago de Compostela, na Galiza. 

Fonte: 

  http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=233 

  http://paulocoelhopt.blogspot.com.br/ 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Coelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galiza
http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=233
http://paulocoelhopt.blogspot.com.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Coelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galiza
http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=233
http://paulocoelhopt.blogspot.com.br/
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Cargo: Eletricista 

 

Questão: 19 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa A. 

A resposta correta seria a letra A, 3, sendo assim nota-se que houve um erro quanto a resposta correta e a 

mesma deve ser alterada.  

x/9=12,5/37,5 x=112,5/37,5 x=3 GABARITO LETRA A 

Fonte: Matemática Fundamental - Uma Nova Abordagem - Vol. Único; José Ruy Giovane Jr., José Ruy Giovani 

 

Questão: 29 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 

O livro O Diário de um Mago, escrito pelo brasileiro Paulo Coelho, foi lançado em 1987 e traduzido para 21 

idiomas. 

O livro conta a jornada de três meses de Paulo Coelho em peregrinação pelos quase setecentos quilômetros 

que separam o sul da França, onde teve início a caminhada, da cidade de Santiago de Compostela, na Galiza. 

Fonte: 

  http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=233 

  http://paulocoelhopt.blogspot.com.br/ 

 

 

Cargo: Engenheiro Civil 

 

Questão: 02 

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

Da forma como a frase, “A educação deve ser prioridade à vida de todos”, foi construída a palavra 

“prioridade” rege a preposição “a” e a palavra “vida” admite o artigo “a”, sendo necessário, portanto, o 

acento indicativo de crase. 

Fonte: LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Nominal – Ed. Ática. 

 

Questão: 07 

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

“Qualquer palavra, grupo de palavras, oração ou texto podem substantivar-se, isto é, passar a substantivo...” 

(Evanildo Bechara – Moderna Gramática Portuguesa – Editora Lucerna). Na alternativa “d”, a palavra “algo” foi 

empregada como substantivo, significando “quantidade de bens, haveres”. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Ed. Objetiva. 

 

Questão: 10 

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

Muitas vezes é sutil a diferença entre um complemento nominal e um adjunto adnominal. Na alternativa “a”, 

a locução adjetiva “de filhos” especifica de quem é a ajuda. O adjunto adnominal é ativo em relação ao termo 

que modifica. 

Nas demais alternativas, as expressões “de amor”, “de informação” e “de crescimento” completam o sentido 

das palavras “relações, falta e desejo”. O complemento nominal é passivo em relação ao termo que completa. 

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

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Coelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galiza
http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=233
http://paulocoelhopt.blogspot.com.br/
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Questão: 13 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Comando da questão informa quantitativo incorreto de peças. O correto seria: 24 peças, das quais 8 de cada 

tipo. Questão anulada. 

A resolução segundo os dados da questão: 

Abaixo, cada tabela representa as 6 peças de cada tipo. Com os dados da questão, é possível preencher da 

seguinte forma (exceto para Pedrinho e, de forma incompleta, sobre Luizinho): 

Por III, se Marcelinho ficou com um círculo e um quadrado, logo, as outras duas foram dois triângulos. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A    M A   

Faltam, agora, somente Luizinho e Pedrinho: 

Pedro não ficou com círculo; logo, os dois círculos restantes ficaram com Luizinho. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A    M A L L 

Em seguida, falta completar mais duas peças para Luizinho. Como ele ficou apenas com um quadrado (que já 

foi considerado anteriormente), então ele ficou com dois triângulos. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A L L  M A L L 

Por fim, as três peças restantes (dois quadrados e um triângulo) ficaram com Pedrinho. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A P P A L L P M A L L 

Analisando-se as alternativas e o quadro formado, a alternativa correta é “Luizinho e Fabinho ficaram com a 

mesma quantidade de círculos”. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 14 

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

Sabendo-se que “Tomás não assiste filme em sua casa” é Verdadeiro, pode-se elaborar o seguinte quadro: 

Tomás assiste filme em sua casa Falso 

Tomás come pipoca Falso (por p1) 

Ana bebe refrigerante Falso (por p3) 

Tomás bebe refrigerante Falso (por p2) 

Logo, a alternativa correta é “Nem Ana bebe refrigerante, nem Tomás come pipoca”. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Questão: 17 

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

Perceber que a lógica da sequência é: “subtrai 2; multiplica por 2”. 

Prosseguindo-se dessa forma, o sétimo termo será: 5,(-2) 3,(x2) 6,(-2) 4,(x2) 8,(-2) 6, (x2) = 12. 

Outra possibilidade de resolução não sem encontra entre as alternativas apresentadas. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 19 

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

Por perder 70% de seu peso no processo de fritura, 100 gramas de batata, passarão a pesar, após a fritura, 30 

gramas. Como não houve acréscimo calórico, esses 30 gramas passarão a ter 77 calorias. Logo, basta verificar, 

nessa condição, quantas calorias têm 100 gramas da batata (ao invés dos 30 gramas): 

Assim, após frita, sem óleo (sem acréscimo calórico), a batata, por perder 70% de seu peso, passará a ter 77 

calorias por 30 gramas, ao invés de 77 calorias por 100 gramas. Logo, 77/x = 30/100 

Por fim, 770 = 3x, donde x = 256,66, isto é, aproximadamente, 256 calorias. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 21 

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

A questão 21 aborda o tema sobre instalações hidráulicas prediais, onde a mesma exigiu do candidato o 

conhecimento do funcionamento de uma válvula acionada por botão. A questão não apresenta qualquer tipo 

de irregularidade que prejudique o seu entendimento.  

 
Os itens são respectivamente a válvula de fechamento, válvula e Parafuso de regulagem. 

Fonte: Archibald, Manual de Instalações Hidraulicas. Pág 87 

 

Questão: 22 

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

Segundo RIPPER, em muros com o nível freático baixo basta um dreno no pé do muro, com várias saídas 

através do muro, distantes, entre si, conforme a quantidade de agua do terreno. Logo, o recurso é 

improcedente, haja vista que a questão não apresentou qualquer tipo de anormalidade que viesse a 

prejudicar a sua resolução. 

Fonte: RIPPER, Manual pratico de materiais de construção, Pág 265 
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Questão: 23 

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

A questão 23, não apresenta qualquer inconformidade que possa prejudicar a sua resolução. A área da seção 

transversal do elemento comprimido e o momento de inercia 

A = 375 mm² 

4
3

25,7031
12

´ mm
hb

I y   

mm
A

Iy
ry 330,4  

1,150
yr

L
 

Fonte: PHILPOT, Mecânica dos Materiais. 2ª Ed. LTC Pág 605 

 

Questão: 24 

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

A questão 24 apresenta todas as informações necessárias para a resolução da mesma. E o conteúdo abordado 

é elementar e se faz presente no conteúdo programático abordado.  

  3

max 700,2153032 mmxxQ   

MPa
tI

VQ

z

31,15max

max   

Fonte: PHILPOT, Mecânica dos Materiais. 2ª Ed. LTC Pág 329 

 

Questão: 27 

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

As assertivas da questão 27 apresentam um único erro segundo RIPPER, os tijolos devem ter como 

características arestas vivas e cantos resistentes, absorção de agua não maior que 18 a 20%, massa 

homogênea, sem fendas trincas, cavidades ou impurezas e facilidade de corte com GRÃOS FINOS e coloração 

uniforme.  

Logo, o recurso é improcedente, haja vista que a questão não apresentou qualquer tipo de inconformidade 

que viesse a prejudicar a sua resolução. 

Fonte: RIPPER, Manual prático de materiais de construção, Pág 70. 

 

Questão: 29 

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

O alto grau de conhecimento do empreendimento permite detecção de situações desfavoráveis, criação de 

dados históricos, agilidade de dados históricos o conhecimento total e parcial, não só o conhecimento parcial 

da obra. Logo, o recurso apresentado é improcedente. 

Fonte: MATTOS, Planejamento e Controle de Obras, 3ª ed. (pág. 23) 
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Questão: 30 

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

O conteúdo abordado na questão 30 faz parte do conteúdo programático e a mesma não apresenta qualquer 

tipo de inconformidade que venha prejudicar o seu entendimento.  

kPaxvo 1735,5   

kPaxvf 27)205,0(17   

08,0
17log

27log

6,4

16,0
11 








  

Fonte: ORTIGÃO, Introdução à Mecânica dos Solos dos Estados Críticos. 3ª Ed. Pág. 158. 

 

Questão: 34 

Recurso Procedente. Questão da Anulada. 

O enunciado da questão tornou-se desatualizado, já que esta tratava do Marco Regulatório da Biodiversidade, 

que, no período de elaboração da questão encontrava-se “no Congresso Nacional para aprovações do texto e 

possíveis modificações...” mas, há cerca de uma semana da aplicação, no dia 20 de maio de 2015, foi 

sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Portanto, quando da aplicação da prova, o Projeto já havia se 

consolidado como Lei, com a denominação de Marco Legal da Biodiversidade.  

Fonte: 

 http://noticias.terra.com.br/brasil/senado-aprova-texto-do-marco-regulatorio-da-

biodiversidade,165fe874f9a9c410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-05/dilma-sanciona-lei-que-regulamenta-acesso-

biodiversidade 

 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/05/150520_marco_biodiversidade_pesquisa_ms_rb 

 

Questão: 37 

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

O recurso não se refere à questão indicada. 

 

Questão: 38 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

 Há uma incorreção na alternativa A, onde deveria estar a palavra “étnica” foi digitado “ética” deixando a 

afirmação sem sentido (já que ambas têm significação distintas) e invalidando a afirmativa que era para estar 

correta. 

Fonte: 

 Almanaque Abril 2015. São Paulo: Editora Abril, 2016, p.131 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm (capitulo VIII) 
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Cargo: Fiscal Sanitário - Nível Médio 

 

Questão: 07 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Não há alternativa correta para essa questão. A palavra “nutricionista” possui 6 sílabas. 

Fonte: Dicionário da Língua Portuguesa (com separação silábica dos verbetes). Ed. Melhoramento. 

 

Questão: 13 

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

420 alunos usam internet no smartphone independente de usarem em outros meios, ou seja, nesse grupo 

estão incluídos aqueles que usam apenas no smartphone e os que usam no smartphone e no computador. O 

mesmo acontece com a segunda afirmação, assim tem-se alunos com: 

Acesso no computador: C =420 

Acesso no Smartphone: S = 330 

Acesso ao computador e no Smartphone: T  

Acesso apenas no computador: C-T 

Acesso apenas no smartphone: S-T 

Sem acesso: AS = 25 

C-T+S-T+T+AS =500 

420-t+330-t+t+25=500 

775-T=500 

T=275 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano, p. 102-105. 

 

Questão: 22 

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

Código Sanitário – conjunto de normas legais e regulamentares destinado à promoção, preservação e 

recuperação da saúde no âmbito municipal, estadual ou federal. 

Controle Sanitário – as ações exercidas sobre os estabelecimentos, locais, produtos e outros espaços sob 

vigilância sanitária. 

Fiscalização Sanitária – verificação, pela autoridade e/ou fiscal sanitário, da conformidade com os requisitos 

técnicos e documentais estabelecidos em normas legais e regulamentares e a adoção de medidas cabíveis 

para impor o cumprimento desses requisitos, esta ação pode ser desenvolvida na sede do órgão e/ou no local 

de funcionamento da empresa. 

Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/ 

 

Questão: 24 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A questão possui mais de uma alternativa corretas sendo as respostas: 

     A) Lavar os copos manualmente. 

C) Reformar o banheiro para atender homens e mulheres. 

Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/ 

 

 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/eb49a800474595779d6ddd3fbc4c6735/Instrumentos+Legais+de+Vigilancia+Sanitaria.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/eb49a800474595779d6ddd3fbc4c6735/Instrumentos+Legais+de+Vigilancia+Sanitaria.pdf?MOD=AJPERES
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Cargo: Fiscal Sanitário - Nível Superior 

 

Questão: 11 

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

Na questão informa-se que no ano (tempo) foram notificados 300 casos de tuberculose (notificados = casos 

novos = INCIDÊNCIA), não se infere casos antigos (em tratamento), não se infere óbitos ou curas, o que 

contemplaria o “total de casos da doença”, dessa forma não há como calcular a prevalência. 

Fonte: ROUQUAYROL MZ. Almeida Filho, N. Epidemiologia e Saúde. 8ªedição. Editora Medsi.  

 

Questão: 17 

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

Apesar do vírus da dengue ser da família Flaviviridae, onde existem vários vírus que tem transmissão 

zoonótica e epizoótica, o vírus da dengue só tem os seres humanos como reservatórios naturais. Estudos 

inviabilizam essa possibilidade, descrito no trecho a seguir: Primatas de várias espécies mostraram-se 

susceptíveis à infecção experimental por DEN-1 e DEN-2, não atingindo viremia suficiente para infectar 

mosquitos por via oral (Fonte: MARCONDES, Carlos Brisola  and  TAUIL, Pedro Luiz. Dengue silvestre: devemos 

nos preocupar?. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. [online]. 2011, vol.44, n.2). Infelizmente a fonte citada pelo 

candidato não tem conotação cientifica e não cita suas bases de pesquisa, autores ou qualquer outro dado 

que confirme a situação contrária. 

Fonte MARCONDES, Carlos Brisola and  TAUIL, Pedro Luiz. Dengue silvestre: devemos nos preocupar?. Rev. 

Soc. Bras. Med. Trop. [online]. 2011, vol.44, n.2 

 

Questão: 20 

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

 A Constituição definiu que, quando por insuficiência do setor público, for necessária a contratação de serviços 

privados, isso deve se dar sob três condições, as quais foram compiladas nos itens a serem respondidos de 

forma VERDADEIRA, já que traduzem o descrito no artigo 199 da Constituição e pode ser visto na publicação 

do Ministério da Saúde: ABC do SUS-Doutrinas e Princípios, disponível em 

http://www.foa.unesp.br/include/arquivos/foa/pos/files/abc-do-sus-doutrinas-e-principios.pdf (página 6). 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde: ABC do SUS-Doutrinas e Princípios, Brasilia, 1990. 

 

Questão 24 

Recurso Procedente. Questão da Anulada. 

O enunciado da questão tornou-se desatualizado, já que esta tratava do Marco Regulatório da Biodiversidade, 

que, no período de elaboração da questão encontrava-se “no Congresso Nacional para aprovações do texto e 

possíveis modificações...”mas, há cerca de uma semana da aplicação, no dia 20 de maio de 2015, foi 

sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Portanto, quando da aplicação da prova, o Projeto já havia se 

consolidado como Lei, com a denominação de Marco Legal da Biodiversidade.  

Fonte: 

 http://noticias.terra.com.br/brasil/senado-aprova-texto-do-marco-regulatorio-da-

biodiversidade,165fe874f9a9c410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-05/dilma-sanciona-lei-que-regulamenta-acesso-

biodiversidade 

 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/05/150520_marco_biodiversidade_pesquisa_ms_rb 

http://www.foa.unesp.br/include/arquivos/foa/pos/files/abc-do-sus-doutrinas-e-principios.pdf
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Questão: 28 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

 Há uma incorreção na alternativa A, onde deveria estar a palavra “étnica” foi digitado “ética” deixando a 

afirmação sem sentido (já que ambas têm significação distintas) e invalidando a afirmativa que era para estar 

correta. 

Fontes: 

 Almanaque Abril 2015. São Paulo: Editora Abril, 2016, p.131 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm (capitulo VIII) 

 

Questão: 38 

Recurso procedente. Questão Anulada. 

Verifica-se incompatibilidade nas respostas da devida questão, portanto, a questão foi ANULADA. 

Fonte: Lei nº 425/2000 - O Código de Posturas do Município de Juatuba, o artigo 27, II. 

 

Questão: 39 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A resposta que atenderia ao enunciado seria a (letra A), todavia faltam informações crucias para a validação 

da resposta. Portanto, a questão foi ANULADA. 

Fonte: Lei nº 426/2000 - O Código de Posturas do Município de Juatuba, o artigo 12, II. 

 

Questão: 40 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A questão contém mais de uma alternativa que atenda o enunciado. Portanto, a questão foi ANULADA. 

Fonte: Constituição federal 1988.  

 

 

Cargo: Médico Especialista - Psiquiatra 

 

Questão 24 

Recurso Procedente. Questão da Anulada. 

O enunciado da questão tornou-se desatualizado, já que esta tratava do Marco Regulatório da Biodiversidade, 

que, no período de elaboração da questão encontrava-se “no Congresso Nacional para aprovações do texto e 

possíveis modificações...” mas, há cerca de uma semana da aplicação, no dia 20 de maio de 2015, foi 

sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Portanto, quando da aplicação da prova, o Projeto já havia se 

consolidado como Lei, com a denominação de Marco Legal da Biodiversidade.  

Fonte: 

 http://noticias.terra.com.br/brasil/senado-aprova-texto-do-marco-regulatorio-da-

biodiversidade,165fe874f9a9c410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-05/dilma-sanciona-lei-que-regulamenta-acesso-

biodiversidade 

 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/05/150520_marco_biodiversidade_pesquisa_ms_rb 
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Questão: 28 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

 Há uma incorreção na alternativa A, onde deveria estar a palavra “étnica” foi digitado “ética” deixando a 

afirmação sem sentido (já que ambas têm significação distintas) e invalidando a afirmativa que era para estar 

correta. 

Fontes: 

 Almanaque Abril 2015. São Paulo: Editora Abril, 2016, p.131 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm (capitulo VIII) 

 

 

Cargo: Médico Veterinário 

 

Questão: 07 

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

“Qualquer palavra, grupo de palavras, oração ou texto podem substantivar-se, isto é, passar a substantivo...” 

(Evanildo Bechara – Moderna Gramática Portuguesa – Editora Lucerna). Na alternativa “d”, a palavra “algo” foi 

empregada como substantivo, significando “quantidade de bens, haveres”. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Ed. Objetiva. 
 

Questão: 10 

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

Muitas vezes é sutil a diferença entre um complemento nominal e um adjunto adnominal. Na alternativa “a”, 

a locução adjetiva “de filhos” especifica de quem é a ajuda. O adjunto adnominal é ativo em relação ao termo 

que modifica. 

Nas demais alternativas, as expressões “de amor”, “de informação” e “de crescimento” completam o sentido 

das palavras “relações, falta e desejo”. O complemento nominal é passivo em relação ao termo que completa. 

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

 

Questão: 13 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Comando da questão informa quantitativo incorreto de peças. O correto seria: 24 peças, das quais 8 de cada 

tipo. Questão anulada. 

A resolução segundo os dados da questão: 

Abaixo, cada tabela representa as 6 peças de cada tipo. Com os dados da questão, é possível preencher da 

seguinte forma (exceto para Pedrinho e de forma incompleta, sobre Luizinho): 

Por III, se Marcelinho ficou com um círculo e um quadrado, logo, as outras duas foram dois triângulos. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A    M A   

Faltam, agora, somente Luizinho e Pedrinho: 
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Pedro não ficou com círculo; logo, os dois círculos restantes ficaram com Luizinho. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A    M A L L 

Em seguida, falta completar mais duas peças para Luizinho. Como ele ficou apenas com um quadrado (que já 

foi considerado anteriormente), então ele ficou com dois triângulos. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A L L  M A L L 

Por fim, as três peças restantes (dois quadrados e um triângulo) ficaram com Pedrinho. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A P P A L L P M A L L 

Analisando-se as alternativas e o quadro formado, a alternativa correta é “Luizinho e Fabinho ficaram com a 

mesma quantidade de círculos”. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

 

Questão: 21 

Recurso Procedente.  Questão Anulada. 

Segundo publicações do Ministério da Saúde, percebe-se que a variação no tempo de manifestação de 

sintomas é grande e depende de diversos fatores e, portanto, a questão deve ser ANULADA. 

“...Os sintomas e períodos de incubação podem variar de acordo com o grupo de consumidores expostos 

(estado de saúde, faixa etária, estado nutricional, etc.), o numero ou quantidade do agente de DTA especifico, 

a quantidade ingerida e virulência/patogenicidade do agente. Alguns agentes causam sintomas que podem ser 

enquadrados em mais de uma categoria, assim como o período de incubação.”... 

Fonte: Manual Integrado de Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças Transmitidas por Alimentos - 

MINISTÉRIO DA SAÚDE Brasília – DF 2010  

 

 

Questão: 28 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A questão solicita que seja marcado a alternativa incorreta, porém, existem 3 alternativas incorretas e uma 

correta. A alternativa correta é embasada no RIISPOA conforme transcrito abaixo: 

Art. 517 - Entende-se por pasteurização o emprego conveniente do calor, com o fim de destruir totalmente a 

flora microbiana patogênica sem alteração sensível da constituição física e do equilíbrio do leite, sem prejuízo 

dos seus elementos bioquímicos, assim como de suas propriedades organolépticas normais. 

§ 1º - Permitem-se os seguintes processos de pasteurização: 

1 - Pasteurização lenta, que consiste no aquecimento do leite a 62 - 65 ºC (sessenta e dois a sessenta e cinco 

graus centígrados) por 30 (trinta) minutos, mantendo-se o leite em grande volume sob agitação mecânica, 

lenta, em aparelhagem própria; 

2 - Pasteurização de curta duração, que consiste no aquecimento do leite em camada laminar a 72 a 75 ºC 

(setenta e dois a setenta e cinco graus centígrados) por 15 a 20 (quinze a vinte) segundos, em aparelhagem 

própria. 

Atualizado em 14/07/2015 

Atualizado em 14/07/2015 
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§ 2º - Imediatamente após o aquecimento, o leite será refrigerado entre 2ºC e 5ºC (dois e cinco graus 

centígrados) e em seguida envasado. 

 

Fonte: Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA – Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 1952 

 

Questão 34 

Recurso Procedente. Questão da Anulada. 

O enunciado da questão tornou-se desatualizado, já que esta tratava do Marco Regulatório da Biodiversidade, 

que, no período de elaboração da questão encontrava-se “no Congresso Nacional para aprovações do texto e 

possíveis modificações...” mas, há cerca de uma semana da aplicação, no dia 20 de maio de 2015, foi 

sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Portanto, quando da aplicação da prova, o Projeto já havia se 

consolidado como Lei, com a denominação de Marco Legal da Biodiversidade.  

Fonte: 

 http://noticias.terra.com.br/brasil/senado-aprova-texto-do-marco-regulatorio-da-

biodiversidade,165fe874f9a9c410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-05/dilma-sanciona-lei-que-regulamenta-acesso-

biodiversidade 

 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/05/150520_marco_biodiversidade_pesquisa_ms_rb 

 

Questão: 38 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

 Há uma incorreção na alternativa A, onde deveria estar a palavra “étnica” foi digitado “ética” deixando a 

afirmação sem sentido (já que ambas têm significação distintas) e invalidando a afirmativa que era para estar 

correta. 

Fontes: 

 Almanaque Abril 2015. São Paulo: Editora Abril, 2016, p.131 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm (capitulo VIII) 

 

 

Cargo: Monitor 

 

Questão: 06 

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

“A alfabetização – a aquisição da tecnologia da escrita – não precede nem é pré-requisito para o letramento, 

isto é, para a participação em práticas sociais de escrita, tanto assim que analfabetos podem ter certo nível de 

letramento: não tendo adquirido a tecnologia da escrita, utilizando-se de quem a tem para fazer uso da leitura 

e da escrita; além disso, na concepção psicogenética de alfabetização que vigora atualmente, a tecnologia da 

escrita é aprendida, não como em concepções anteriores, com textos construídos artificialmente para a 

aquisição das técnicas de leitura e de escrita, mas através de atividades de letramento, isto é, de leitura e 

produção de textos reais, de práticas sociais de leitura e escrita.” (SOARES, 2008, p.92).  

Fonte: A importância da Literatura Infantil no processo de Alfabetização e Letramento. Andreza Gonçalves de 

Freitas.    Periódicos. Uesb. Br. 
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Questão: 12 

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

Sucos com 1 tipo de fruta: 8 

Sucos com dois tipos de frutas: C8,2= =  = 4.7 = 28 

Sucos com três tipos de frutas: C8,3= =  = 8.7 = 56 

Total = 8 + 28 + 56 = 92 sabores de sucos distintos 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano, p. 102-105. 

 

Questão: 18 

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

_preço das balas: b 

_preço das gomas: c 

Utilizando-se o Preço pago por Mario e Otavio, pode-se encontrar o valor de cada produto: 

 
Usando a soma de equações, tem-se: 

 
c=0,35 

4b+5*0,35=2,35 

4b+1,75=2,35 

4b=0,6 

b=0,15 

Logo, o preço da bala é R$0,15 e a da goma de mascar é R$$0,35. Assim: 

3*0,15+2*0,35=R$1,15 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano, p. 102-105. 

 

 

Cargo: Motorista 

 

Questão: 19 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa A. 

A resposta correta seria a letra A, 3, sendo assim nota-se que houve um erro quanto a resposta correta e a 

mesma deve ser alterada.  

x/9=12,5/37,5 x=112,5/37,5 x=3 GABARITO LETRA A 

Fonte: Matemática Fundamental - Uma Nova Abordagem - Vol. Único; José Ruy Giovane Jr., José Ruy Giovani 

 

Questão: 29 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 

O livro O Diário de um Mago, escrito pelo brasileiro Paulo Coelho, foi lançado em 1987 e traduzido para 21 

idiomas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Coelho
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O livro conta a jornada de três meses de Paulo Coelho em peregrinação pelos quase setecentos quilômetros 

que separam o sul da França, onde teve início a caminhada, da cidade de Santiago de Compostela, na Galiza. 

Fonte:  

 http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=233 

 http://paulocoelhopt.blogspot.com.br/ 

 

 

Cargo: Nutricionista 

 

Questão: 03 

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

A palavra “alienado”, nessa frase, foi empregada no sentido “daquele que sofre de alienação, que vive sem 

conhecer ou compreender os fatores sociais, políticos e culturais que o condicionam e os impulsos íntimos que 

o levam a agir da maneira que age”. Portanto, a palavra “maluco” não se aplica a essa frase. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Editora Objetiva 

 

Questão: 07 

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

“Qualquer palavra, grupo de palavras, oração ou texto podem substantivar-se, isto é, passar a substantivo...” 

(Evanildo Bechara – Moderna Gramática Portuguesa – Editora Lucerna). Na alternativa “d”, a palavra “algo” foi 

empregada como substantivo, significando “quantidade de bens, haveres”. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Ed. Objetiva. 

 

Questão 24 

Recurso Procedente. Questão da Anulada. 

O enunciado da questão tornou-se desatualizado, já que esta tratava do Marco Regulatório da Biodiversidade, 

que, no período de elaboração da questão encontrava-se “no Congresso Nacional para aprovações do texto e 

possíveis modificações...” mas, há cerca de uma semana da aplicação, no dia 20 de maio de 2015, foi 

sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Portanto, quando da aplicação da prova, o Projeto já havia se 

consolidado como Lei, com a denominação de Marco Legal da Biodiversidade.  

Fonte: 

 http://noticias.terra.com.br/brasil/senado-aprova-texto-do-marco-regulatorio-da-

biodiversidade,165fe874f9a9c410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-05/dilma-sanciona-lei-que-regulamenta-acesso-

biodiversidade 

 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/05/150520_marco_biodiversidade_pesquisa_ms_rb 

 

Questão: 28 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

 Há uma incorreção na alternativa A, onde deveria estar a palavra “étnica” foi digitado “ética” deixando a 

afirmação sem sentido (já que ambas têm significação distintas) e invalidando a afirmativa que era para estar 

correta. 

Fontes:  

 Almanaque Abril 2015. São Paulo: Editora Abril, 2016, p.131 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galiza
http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=233
http://paulocoelhopt.blogspot.com.br/
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 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm (capitulo VIII) 

 

Questão: 33 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A questão foi anulada em virtude da verificação de erro na digitação. A questão era sobre as recomendações 

nutricionais da nutriz. Assim na letra B, deveria estar escrito lactante e não lactente, o que difere muito nas 

necessidades nutricionais de ferro e o que prejudica a letra B. 

Fonte: 

 LOPEZ, F.A.; BRASIL, A.L.D. Nutrição e Dietética em Clínica Pediátrica. São Paulo: Editora Atheneu, 

2004. 

 VITOLO, M. R. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. Rio de Janeiro: Rubio, 2008 

 

 

Cargo: Oficial de Administração 

 

Questão: 05 

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

A palavra “barulho”, no enunciado da questão, funciona como sujeito da frase. Na alternativa “a” a palavra 

“jovens” também está exercendo a função de sujeito da frase. 

Fonte: Pasquale e Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Scipione. 

 

Questão: 07 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Não há alternativa correta para essa questão. A palavra “nutricionista” possui 6 sílabas. 

FONTE: Dicionário da Língua Portuguesa (com separação silábica dos verbetes). Ed. Melhoramento. 

 

Questão: 09 

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

A Nomenclatura Gramatical (NGB) distribui as palavras por dez classes: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, 

pronome, verbo (classe flexionáveis), advérbios, preposição, conjunção e interjeição (classes não flexionáveis). 

O enunciando da questão pede que se identifique a correspondência correta entre a palavra sublinhada e a 

classe gramatical a que pertence. 

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

 

Questão: 10 

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

A equipe disciplinar “deve ser composta por, pelo menos, um psiquiatra, um psicólogo e um nutricionista”. 
Portanto a palavra “ela” retoma, no texto, “equipe disciplinar”. 
Fonte: O próprio texto. 
 

Questão: 11 

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

Sabe-se que a diferença entre as idades do mais novo para o mais velho é de 16 anos e que se trata de uma 

progressão aritmética, logo: 
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a5-a1=16 

a5=a1+4r 

(a1+4r)-a1=16 

4r=16 

r=4 

Sabe-se que a soma das idades dos irmãos é 95, logo: 

S5=(a1+a5)5/2=95 

(a1+a1+4r)5=190 

(2a1+16)5=190 

10a1+80=190 

10a1=110 

a1=11 

A idade do irmão mais novo é 11 anos, assim a idade do irmão mais novo após o caçula é 11+4 = 15 anos 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano, p. 102-105. 

 

Questão: 12 

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

Sucos com 1 tipo de fruta: 8 

Sucos com dois tipos de frutas: C8,2= =  = 4.7 = 28 

Sucos com três tipos de frutas: C8,3= =  = 8.7 = 56 

Total = 8 + 28 + 56 = 92 sabores de sucos distintos 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano, p. 102-105. 

 

Questão: 13 

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

420 alunos usam internet no smartphone independente de usarem em outros meios, ou seja, nesse grupo 

estão incluídos aqueles que usam apenas no smartphone e os que usam no smartphone e no computador. O 

mesmo acontece com a segunda afirmação, assim têm-se alunos com: 

Acesso no computador: C =420 

Acesso no Smartphone: S = 330 

Acesso ao computador e no Smartphone: T  

Acesso apenas no computador:  C-T 

Acesso apenas no smartphone: S-T 

Sem acesso: AS = 25 

C-T+S-T+T+AS =500 

420-t+330-t+t+25=500 

775-T=500 

T=275 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano, p. 102-105. 

 

Questão: 18 

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

Preço das balas: b 
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Preço das gomas: c 

Utilizando-se o Preço pago por Mario e Otavio, pode-se encontrar o valor de cada produto: 

 
Usando a soma de equações, tem-se: 

 
c=0,35 

4b+5*0,35=2,35 

4b+1,75=2,35 

4b=0,6 

b=0,15 

Logo, o preço da bala é R$0,15 e a da goma de mascar é R$$0,35. Assim: 

3*0,15+2*0,35=R$1,15 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano, p. 102-105. 

 

Questão: 21 

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

No serviço público não se podia, até pouco tempo atrás, falar em unidade nos padrões de correspondência 

relacionadas aos atos administrativos oficiais.  

No entanto em 1991, foi criada pela Presidência da República uma comissão para uniformizar e simplificar as 

normas de redação de atos e comunicações oficiais. A partir do trabalho desta comissão, foi elaborado, em 

1992, o Manual de Redação da Presidência da República. Segundo este documento, o endereço do 

destinatário deve figurar abaixo do local e data do documento, alinhado à margem esquerda. 

Assim sendo, a alternativa C apresenta-se como incorreta, e o recurso, portanto, improcedente.  

Fontes: 

 Redação Empresarial. GOLD, Miriam. 4ª edição. São Paulo, 2010. Editora Pearson. Páginas 173 e 174.  

 Manual de redação da Presidência da República / Gilmar Ferreira Mendes e Nestor 

 José Forster Júnior. – 2. ed. rev. e atual. – Brasília : Presidência da República, 2002. Página 13.  

 

Questão: 22 

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

A Conservação de documentos compreende os cuidados prestados aos documentos e, consequentemente, ao 

local de sua guarda.  

Para a construção de um arquivo, o ideal é um local elevado, com o mínimo de umidade, em área isolada, com 

previsão de ampliação futura e precaução contra fogo. O Material a ser empregado na construção do arquivo, 

tanto quanto seja possível, deve ser não inflamável, utilizando-se pedra, ferro, concreto e vidro.  

O recurso cita que a orientação para que se construa um arquivo em local livre de inundação, ou seja, um local 

elevado estaria indo contra o princípio de facilidade de acesso orientado pela CONARQ, autoridade nacional 

em arquivologia.  

No entanto, a construção de arquivo em local elevado não implica inacessibilidade ao público e aos 

funcionários. Pelo contrário, a acessibilidade, em qualquer edificação sede de um arquivo, é garantida por 

rampas, elevadores e várias outras facilidades que possibilitam o acesso aos diversos interessados e não pelo 

posicionamento geográfico de suas instalações.  



 

29 

 

Fonte: Arquivo, Teoria e prática. PAES, Marilena Leite. 3ª edição. Rio de Janeiro. Editora FGV. Páginas 141, 142 

e 143.  

Questão: 25 

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

A referida questão versa sobre o pleonasmo, o qual consiste na repetição de termos que, em certos casos, têm 

emprego legítimo, para conferir à expressão mais força, mais vigor, ou mesmo por questão de clareza. Por 

exemplo, na frase “Conheça-te a ti mesmo”, atribuída a Sócrates, a redundância “te = a ti” produz inegável 

efeito retórico. À exceção desses casos, o pleonasmo constitui vício de linguagem, inadequado em textos 

dissertativos.  

A alternativa B traz a expressão “criar empregos novos”. Se os referidos empregos já existissem e fossem 

velhos, não poderiam ser criados. Criar empregos já implica dizer que sejam novos empregos. Essa é, 

portanto, uma expressão redundante; pleonasmo.  

Analisando a assertiva disposta na alternativa B, que apresenta a expressão “nem tampouco”. O termo 

tampouco já tem sentido negativo e equivale a também não. O emprego da segunda negativa (nem) é, 

portanto, redundante.  

A alternativa D também é exemplo de texto que apresenta pleonasmo. Encarar é derivação parassintética - 

foram acrescentados um prefixo (en) e um sufixo (ar) ao radical cara. A cara fica na porção frontal do corpo, 

portanto não é possível encarar alguém a não ser de frente.  

Portanto a única alternativa que não apresenta termos redundantes é a alternativa A, estando correto e 

mantido o gabarito divulgado para a questão.  

Fontes: 

 Redação Empresarial sem mistérios. BOTELHO, Joaquim Maria. São Paulo: Editora Gente, 2010. Página 

98 

 Redação Discursiva e Oficial. PAIVA, Marcelo. Brasília. Alumnus, 2012. Páginas 25 e 26. 

 

Questão: 26 

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

 Na ferramenta Microsoft Office Word 2007 a barra apresentada na imagem da questão, é denominada "barra 

de status" e é utilizada para exibir algumas informações sobre o documento aberto, como: número de 

páginas, caracteres, idioma e zoom. O recurso é improcedente. 

Fonte: http://www.tecmundo.com.br/3019-office-2007-como-configurar-a-barra-de-status.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tecmundo.com.br/3019-office-2007-como-configurar-a-barra-de-status.htm
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Questão: 27 

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

O comando da questão especifica que deve ser considerada a versão Microsoft Office Word 2007 do editor de 

textos, logo, a fabricante do produto (MICROSOFT) não utiliza nessa versão, a antiga barra de menu existente 

nas versões anteriores do aplicativo que continha o "menu arquivo" onde era possível acessar as opções para 

abrir e criar novos documentos. O novo layout disponibiliza as opções através de guias e grupos dispostos em 

uma faixa de opções.  

A única alternativa que atende ao que é solicitado no enunciado da questão é clicar no botão do office, (O 

menu arquivo e o botão arquivo não existem na versão 2007)  para se ter acesso aos comandos para criar ou 

abrir documentos. (Ver figura abaixo) 

 
O recurso é improcedente. 

 

Questão: 30 

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

O candidato não apresentou nenhum questionamento pertinente à questão informada. 

 

Questão: 32 

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

Nas eleições realizadas em 1989, Fernando Collor de Melo saiu vitorioso e a primeira ação do seu governo foi 

o lançamento de um plano econômico –conhecido como Plano Collor- que tinha o objetivo de acabar com a 

inflação. Criou-se uma nova moeda (substituição da moeda Cruzado pelo Cruzeiro) e todos os depósitos 

bancários foram congelados por 18 meses. 

Fonte:  

 Livro História: Uma abordagem Integrada. Ens. Médio, Vol. Único. Nicolina Luiza de Petta, Eduardo 

Aparicio Baez Ojeda e Luciano Delfini. 1ª edição, São Paulo 2005. Ed. Moderna. Página 330 

 http://www.infoescola.com/politica/governo-collor/ 

 

 

 

 

 

http://www.infoescola.com/politica/governo-collor/
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Cargo: Pedagogo 

 

Questão: 07 

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

O argumento do candidato não se refere a essa questão. 

Fonte: O próprio recurso 

 

Questão: 13 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Comando da questão informa quantitativo incorreto de peças. O correto seria: 24 peças, das quais 8 de cada 

tipo. Questão anulada. 

A resolução segundo os dados da questão: 

Abaixo, cada tabela representa as 6 peças de cada tipo. Com os dados da questão, é possível preencher da 

seguinte forma (exceto para Pedrinho e de forma incompleta, sobre Luizinho): 

Por III, se Marcelinho ficou com um círculo e um quadrado, logo, as outras duas foram dois triângulos. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A    M A   

Faltam, agora, somente Luizinho e Pedrinho: 

Pedro não ficou com círculo; logo, os dois círculos restantes ficaram com Luizinho. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A    M A L L 

Em seguida, falta completar mais duas peças para Luizinho. Como ele ficou apenas com um quadrado (que já 

foi considerado anteriormente), então ele ficou com dois triângulos. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A L L  M A L L 

Por fim, as três peças restantes (dois quadrados e um triângulo) ficaram com Pedrinho. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A P P A L L P M A L L 

Analisando-se as alternativas e o quadro formado, a alternativa correta é “Luizinho e Fabinho ficaram com a 

mesma quantidade de círculos”. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 17 

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

Perceber que a lógica da sequência é: “subtrai 2; multiplica por 2”. 

Prosseguindo-se dessa forma, o sétimo termo será: 5,(-2) 3,(x2) 6,(-2) 4,(x2) 8,(-2) 6, (x2) = 12. 

Outra possibilidade de resolução não se encontra entre as alternativas apresentadas. 
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Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 20 

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

Trata-se do produto de duas permutações, pois as três pessoas, que formam um subconjunto do total de 

pessoas, devem ficar sempre juntas, mas permutam entre si. Esse conjunto permuta com as 7 – 3 = 4 pessoas 

restantes para formar a fileira. Logo, P3 x P5 = 6 x 120 = 720. 

Fonte: MARCONDES; GENTIL; SERGIO. Matemática para o Ensino Médio. Volume Único. 2. Ed. São Paulo: 

Ática, 1999. 

 

Questão 34 

Recurso Procedente. Questão da Anulada. 

O enunciado da questão tornou-se desatualizado, já que esta tratava do Marco Regulatório da Biodiversidade, 

que, no período de elaboração da questão encontrava-se “no Congresso Nacional para aprovações do texto e 

possíveis modificações...” mas, há cerca de uma semana da aplicação, no dia 20 de maio de 2015, foi 

sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Portanto, quando da aplicação da prova, o Projeto já havia se 

consolidado como Lei, com a denominação de Marco Legal da Biodiversidade.  

Fonte: 

 http://noticias.terra.com.br/brasil/senado-aprova-texto-do-marco-regulatorio-da-

biodiversidade,165fe874f9a9c410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-05/dilma-sanciona-lei-que-regulamenta-acesso-

biodiversidade 

 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/05/150520_marco_biodiversidade_pesquisa_ms_rb 

 

Questão: 35 

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

A questão não discute a existência ou não da “cura gay”. Ela solicita que seja marcada uma alternativa que 

complementa corretamente seu comando (“... qual foi a resposta de Barack Obama, que foi amplamente 

divulgada e discutida em todo o Planeta?). O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, condenou 

publicamente terapias psiquiátricas criadas para "curar" jovens gays, lésbicas e transgêneros. A declaração de 

Obama foi uma resposta a uma petição on-line que pede a proibição destas chamadas terapias de conversão. 

Em apenas três meses o abaixo-assinado conseguiu 120 mil assinaturas. A mobilização foi inspirada pelo caso 

de Leelah Alcorn, uma adolescente transgênero de 17 anos que cometeu suicídio em dezembro. Em uma carta 

postada no Tumblr, Alcorn, nascido homem, afirmou que se matou depois de anos de dificuldades com os 

pais, cristãos rigorosos que se recusavam a aceitar a identidade que ela acreditava ter, feminina. 

Fonte: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2015/04/150409_obama_fim_cura_gay_fn 

 

Questão: 38 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Há uma incorreção na alternativa A, onde deveria estar a palavra “étnica” foi digitado “ética” deixando a 

afirmação sem sentido (já que ambas têm significação distintas) e invalidando a afirmativa que era para estar 

correta. 

Fontes: 

 Almanaque Abril 2015. São Paulo: Editora Abril, 2016, p.131 
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 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm (capitulo VIII) 

 

Cargo: Pedreiro 

 

Questão: 19 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa A. 

A resposta correta seria a letra A, 3, sendo assim nota-se que houve um erro quanto a resposta correta e a 

mesma deve ser alterada.  

x/9=12,5/37,5 x=112,5/37,5 x=3 GABARITO LETRA A 

Fonte: Matemática Fundamental - Uma Nova Abordagem - Vol. Único; José Ruy Giovane Jr., José Ruy Giovani 

 

Questão: 29 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 

O livro O Diário de um Mago, escrito pelo brasileiro Paulo Coelho, foi lançado em 1987 e traduzido para 21 

idiomas. 

O livro conta a jornada de três meses de Paulo Coelho em peregrinação pelos quase setecentos quilômetros 

que separam o sul da França, onde teve início a caminhada, da cidade de Santiago de Compostela, na Galiza. 

Fonte:  

 http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=233 

 http://paulocoelhopt.blogspot.com.br/ 

 

 

Cargo: Pintor 

 

Questão: 19 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa A. 

A resposta correta seria a letra A, 3, sendo assim nota-se que houve um erro quanto a resposta correta e a 

mesma deve ser alterada.  

x/9=12,5/37,5 x=112,5/37,5 x=3 GABARITO LETRA A 

Fonte: Matemática Fundamental - Uma Nova Abordagem - Vol. Único; José Ruy Giovane Jr., José Ruy Giovani 

 

Questão: 29 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 

O livro O Diário de um Mago, escrito pelo brasileiro Paulo Coelho, foi lançado em 1987 e traduzido para 21 

idiomas. 

O livro conta a jornada de três meses de Paulo Coelho em peregrinação pelos quase setecentos quilômetros 

que separam o sul da França, onde teve início a caminhada, da cidade de Santiago de Compostela, na Galiza. 

Fonte: 

  http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=233 

  http://paulocoelhopt.blogspot.com.br/ 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Coelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galiza
http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=233
http://paulocoelhopt.blogspot.com.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Coelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galiza
http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=233
http://paulocoelhopt.blogspot.com.br/
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Cargo: Professor de Educação Básica - PI 

 

Questão: 01 

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

Um texto é tematicamente orientado; quer dizer, desenvolve-se a partir de um determinado tema, o que lhe 

dá unidade e coerência.  

A identificação desse tema é fundamental, pois só assim é possível apreender o sentido global do texto, 

discernir entre suas partes, principais e outras secundárias, parafraseá-lo, dar-lhe um título coerente ou 

resumi-lo.  

Em um texto argumentativo, como é o caso do texto 1, as ideias principais, sem dúvida, são aquelas que mais 

diretamente convergem para o tema central do texto.  

O candidato deve ser capaz de identificar do que trata o texto, com base na compreensão do seu sentido 

global, estabelecido pelas múltiplas relações entre as partes que o compõem. Isso é feito ao relacionarem-se 

diferentes informações para construir o sentido completo do texto. Sendo assim, para que o candidato 

compreenda o texto, é necessário que este identifique que seu autor elegeu como temática central a distinção 

entre dois termos que geralmente são tidos como sinônimos: “norma culta e norma padrão”. Essa informação 

também pode ser confirmada pela análise do título: “Norma culta ou norma padrão?” Portanto, a resposta 

correta é letra A. 

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

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

 

Questão: 02 

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

Um texto, em geral, traz informações que se situam na sua superfície – e são, assim, explícitas – ou traz 

informações apenas implícitas ou subentendidas. A habilidade prevista nesse subtópico concerne à 

capacidade do candidato para localizar, no percurso do texto, uma informação que, explicitamente, consta na 

sua superfície. Como se vê, corresponde a uma habilidade bastante elementar.  

Assim, espera-se que o leitor seja capaz de identificar uma determinada informação entre várias outras 

expressas no texto. 

No texto em análise, fica evidente, no 1º parágrafo, que a norma culta diz respeito aos usos formais e efetivos, 

reais, da linguagem escrita. Já o termo norma padrão se refere às regras impostas pelas gramáticas 

tradicionais.  

Deve-se atentar para um detalhe: no 1º parágrafo do texto, primeiramente, é conceituado o termo “norma 

padrão” e, em seguida, o termo “norma culta”, exatamente nessa ordem. Já no comando da questão 2, dá-se 

o contrário: primeiro, menciona-se o termo “norma culta” para, em seguida, mencionar-se o termo “norma 

padrão”. O comando da questão, entretanto, exige que se considerem os conceitos “norma culta” e “norma 

padrão”, nesta ordem (“respectivamente”): primeiro, “norma culta”; segundo, “norma padrão”. Em seguida, 

ao utilizar o termo “esta”, o comando faz outra exigência: que seja analisado, para se chegar à resposta 

correta da questão, primeiramente,  o termo “norma padrão” (“esta”) e, em seguida, o termo “norma culta” 

(“aquela”). Portanto, não há qualquer equívoco no comando da questão. Dessa forma, a resposta correta é 

letra D. 

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

matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 
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Questão: 03 

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

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

por meio de informações implícitas. Ou seja, a compreensão se dá pela mobilização de um modelo cognitivo, 

que integra as informações expressas com os conhecimentos prévios do leitor ou com elementos 

pressupostos no texto.  

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

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

texto (sentidos não explicitados pelo autor). Tais articulações só são possíveis, no entanto, a partir da 

identificação de pressupostos ou de processos inferenciais, ou seja, de processos de busca dos “vazios do 

texto”, isto é, do que não está “dado” explicitamente no texto.  

Nessa questão, é imprescindível que se faça uma leitura atenta do texto e se perceba que, no fragmento 

destacado, ao afirmar que a gramática é mais “reativa do que pró-ativa”, o autor está dizendo que a gramática 

não acompanha contemporaneamente as transformações provocadas pela evolução da linguagem escrita, 

uma vez que a gramática só registra as mudanças após décadas ou séculos, pois é conservadora e refratária a 

qualquer inovação. Portanto, a alternativa correta é letra D. 

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

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

 

Questão: 04 

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

Entre os recursos que contribuem para a construção de sentidos no texto, estão os sinais de pontuação. Além 

de estarem vinculados intimamente à coerência do texto, esses sinais podem acumular outras funções 

discursivas, como aquelas ligadas à ênfase, à reformulação ou à justificação de certos segmentos. Nessa 

perspectiva, a pontuação tem de ser vista muito mais além; isto é, não são simples sinais para separar ou 

marcar segmentos da superfície do texto.  

Sendo assim, no trecho em destaque, o uso do ponto de exclamação tem a função de expressar a admiração 

por parte do autor ao afirmar que as pessoas erram mais pelo excesso de concordância do que pela sua falta. 

As alternativas A), C) e D) não justificam o uso da exclamação, já que não há traços de ironia (contrário do que 

se quer dizer) ou de crítica diante do fenômeno identificado. Além disso, o autor também não demonstra 

insatisfação perante um desvio frequentemente cometido em relação à norma padrão escrita e tampouco 

aparenta entusiasmo mediante o fenômeno identificado. Assim, a resposta correta é letra B. 

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

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

 

Questão: 07 

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

Em todo texto de maior extensão, aparecem expressões conectoras – sejam conjunções, preposições, 

advérbios e respectivas locuções – que criam e sinalizam relações semânticas de diferentes naturezas. Entre as 

mais comuns, podemos citar as relações de causalidade, de comparação, de concessão, de tempo, de 

condição, de adição, de oposição etc. Reconhecer o tipo de relação semântica estabelecida por esses 

elementos de conexão é uma habilidade fundamental para a apreensão da coerência do texto.  
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No trecho “...nosso padrão está de há muito desatualizado, e, para parcela significativa de seus cultores 

(principalmente gramáticos e professores de português, mas também cidadãos comuns que se arvoram em 

defensores do vernáculo)” (4º§), a expressão destacada estabelece relação semântica de adição, soma e pode 

ser substituída pela conjunção e. Portanto, a resposta correta é letra A. 

Precisa-se estar atento e não se deixar enganar pelo “mas” que integra a locução conjuntiva “mas também”. A 

conjunção “mas”, sozinha, estabelece relação semântica de oposição, contraste. Entretanto, a locução 

conjuntiva “mas também” introduz ideia de adição, soma. 

Fonte: 

 TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 1996. 

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

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

 SACCONI, Luiz Antônio. Nossa gramática. Teoria e prática. 25ª Ed. São Paulo: Atual, 1999.  

 

Questão: 08 

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

De acordo com Sacconi (1999, p. 284), a língua portuguesa “possui dois infinitivos: o pessoal ou conjugável e o 

impessoal ou não conjugável. 

O infinitivo pessoal não existia em latim, por isso nunca houve uniformidade quanto ao seu emprego. Usa-se 

mormente para desfazer ambiguidades de sujeito.  

O infinitivo impessoal expressa o processo verbal de modo vago, geral: É proibido colar cartazes. / Fumar 

prejudica a saúde.”. 

Em relação à questão em análise, as alternativas A), B) e D) utilizam o infinitivo impessoal de acordo com as 

regras gramaticais. Em A), B) e D), o infinitivo impessoal foi utilizado por não haver nenhuma dúvida acerca do 

sujeito do infinitivo. Entretanto, em C), o uso do infinitivo pessoal ou conjugável está em desacordo com as 

normas gramaticais, uma vez que não há dúvidas a respeito do sujeito do infinitivo. Dessa forma, o mais 

adequado seria não flexionar a forma verbal “permanecerem”, mas deixa-la no infinitivo “permanecer”: “A 

forte neblina obrigou os aviões a permanecer no aeroporto.”  

Portanto, a resposta correta é letra C. 

Fonte: SACCONI, Luiz Antônio. Nossa gramática. Teoria e prática. 25ª Ed. São Paulo: Atual, 1999.  

 

Questão: 09 

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

Segundo Sacconi (1999, p. 478), “o pronome oblíquo átono pode ocupar três posições em relação ao verbo: 

antes (próclise), no meio (mesóclise) e depois (ênclise).” Exemplos: 

 Próclise: Nunca o vi antes. 

 Mesóclise: Vê-lo-ei amanhã. 

 Ênclise: Vejo-o amanhã. 

Em relação às sentenças da questão em análise, o candidato deve atentar para o fato de que, na mesma 

alternativa, uma frase pode estar com o emprego adequado do pronome oblíquo e na outra frase não, uma 

vez que o comando exige que se encontre a alternativa em que as duas frases, simultaneamente, estejam com 

o uso inadequado da próclise e da ênclise. 

Na letra A), na frase “Nunca se esqueça de mim.”, o se foi adequadamente empregado, uma vez que o 

“nunca” é considerado fator de próclise. Já na frase “As crianças tinham queixado-se do frio.”, a ênclise não 
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deve ser utilizada depois de particípio. Dessa forma, o adequado seria “As crianças tinham se queixado do 

frio.”  

Já em B), na frase: “Quem chamou-te para entrar?”, o te foi incorretamente utilizado, uma vez que em 

qualquer interrogativa direta, usa-se a próclise. Assim, o ideal seria: “Quem te chamou para entrar?” Na 

segunda frase: “Daria-te uma recompensa se me fizesse um favor.”, não se usa a ênclise com o futuro, mas sim 

a mesóclise: “Dar-te-ia uma recompensa se me fizesse um favor.” 

Na letra em C), na frase “Era necessário mostrar-lhe a verdade.”, o lhe foi adequadamente empregado, pois 

usa-se apenas a ênclise nas orações reduzidas de infinitivo. Na segunda frase “Ela chegou, entregou-lhe a 

encomenda e saiu.”, o lhe também foi adequadamente empregado, já que, depois da vírgula, há certa 

preferência pela ênclise. 

Por fim, em D), na frase “Tudo me incomoda nesse lugar.”, o “tudo” também é considerado fator de próclise. 

Assim, o me foi adequadamente empregado. Por outro lado, na segunda frase, “Tenho deliciado-me com a 

leitura de Machado de Assis.”, a ênclise não deve ser utilizada depois de particípio. Dessa forma, o adequado 

seria “Tenho me deliciado com a leitura de Machado de Assis.” 

Assim, a única alternativa que apresenta uma frase com o uso inadequado da próclise e outra com o uso 

inadequado da ênclise é a letra B. 

Fonte: SACCONI, Luiz Antônio. Nossa gramática. Teoria e prática. 25ª Ed. São Paulo: Atual, 1999.  

 

Questão: 10 

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

Segundo Pasquale e Ulisses (3003, p. 510), “crase é palavra de origem grega e significa ‘mistura’, ‘fusão’. Nos 

estudos de língua portuguesa, é o nome que se dá à fusão de duas vogais idênticas.” Para se usar 

adequadamente a crase, é necessário verificar a ocorrência simultânea de uma preposição e um artigo ou 

pronome. 

Na questão em análise, as alternativas A, B e C apresentam o uso da crase em função de os verbos apegar, 

pertencer e obedecer serem transitivos indiretos, ou seja, exigirem a presença da preposição a. Seus objetos 

indiretos são constituídos por palavras femininas, que, por isso, admitem a anteposição do artigo feminino a. 

Dessa forma, a presença da crase nas alternativas A, B e C se justifica pela regra geral de uso da crase: “haverá 

crase sempre que o termo anterior exigir a preposição a e o termo posterior admitir o artigo a ou as”. 

Já na letra D, a crase se justifica por uma regra diferente da anterior: “o acento indicativo de crase é usado nas 

expressões adverbiais de que participam palavras femininas”. Por isso, o “as” do termo “às vezes”, como 

expressão adverbial de tempo, deve vir com o acento indicador de crase. Assim, a resposta correta é letra D. 

Fonte: PASQUALE & ULISSES. Gramática da língua portuguesa. São Paulo: Scipione, 2003 

 

Questão: 11 

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

Justificativa: 

 . =  

 Sábado Domingo 

Presunto 500 400 

Queijo 1100 1050 

 No domingo foram utilizadas mais de 1000 fatias de queijo. 
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Resposta: A 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

Questão: 12 

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

500ml = 0,5litro 

Número de garrafas de 0,5 litro = n 

Número de garrafas de 0,75ml = n - 20 

n.0,5=(n-20).0,75 

0,5n=0,75n-15 

0,25n=15 

n=60  

60.0,5=30 litros 

Resposta: C 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 13 

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

 
x+30=70% do total 

x+30=0,7.(x+48) 

x+30=0,7x+33,6 

0,3x=3,6 

x=12 

Total de automóveis: 48+12=60 (divisível por 6)     

Resposta: A                          

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 16 

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

V=A.h 

432=  r2.h 

432=3.42.h 

432=48h 

h=9cm 

Resposta: C 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 17 

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

Função do 2°grau: 

 y=ax2+bx+c 
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O gráfico intercepta o eixo y no ponto de ordenada -14. 

Assim c=-14 

y=ax2+bx-14 

_raízes -2 e 7 

0=a(-2)2+b(-2)-14 

0=4a-2b-14 

4a-2b=14 

2a-b=7 

 

0=a(7)2+b(7)-14 

0=49a+7b-14 

0=7a+b-2 

7a+b=2 

 

 
9a=9 

a=1 

 

2.1-b=7 

2-7=b 

b=-5 

 

Assim a equação é: 

y=x2-5x-14 

Soma dos coeficientes=1-5-14=-18 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 19 

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

V1=120 degraus/3 minutos=40 degraus/minuto 

V2=40+8=48 degraus/minuto 

Velocidade Tempo 

       40                3 min 

       48                    x 

Velocidade e tempo: as grandezas são inversamente proporcionais. 

48x=40.3 

48x=120 

x=2,5 minutos 

3-2,5=0,5 minuto=30 segundos. 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Questão: 22 

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

O recurso não se refere à questão.  

 

Questão: 23 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B. 

Art. 29.  A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade.     (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 

II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. 

II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.  (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 

2013) 

Art. 31.  A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (Redação dada pela 

Lei nº 12.796, de 2013) 

II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de 

trabalho educacional;  (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas para 

a jornada integral;  (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)  

Fonte: LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 

 

Questão: 27 

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

O currículo formal ou prescrito se constitui em documentos que irão orientar o desenvolvimento da educação 

em determinado ambiente, porém não a determinará. Exemplos disso são as Diretrizes Curriculares para a 

Educação de Jovens e Adultos, elas direcionam o ensino para este determinado público, mas não determinam 

de fato como ele será realizado na prática. Outros exemplos são os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

Projeto Político Pedagógico (PPP) de alguma jurisprudência ou instituição, a proposta curricular dos 

estabelecimentos de ensino, planos de aula. O currículo real é a forma como se concretiza no dia a dia o 

currículo prescrito. Por mais pormenorizado que seja o currículo formal não consegue “programar” 

completamente tudo o que será realizado em sala de aula. 

E, na questão supracitada, consta O currículo real se constitui em documentos que irão orientar o 

desenvolvimento da educação em determinado...”, PORTANTO   esta alternativa  está falsa, e as demais 

alternativas estão verdadeiras. 

Fonte: portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag3.pd 

 

Questão: 31 

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

O Butão fica na Ásia encravado bem na Cordilheira do Himalaia, entre dois gigantes. Ao norte, está a China. E 

ao sul, a Índia. Tal fato se confirma no gabarito divulgado no site da Consulplan para esta prova. A única nação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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tratada explicitamente no texto é o Butão. Há uma contextualização da situação política brasileira, mas a 

nação citada é o Butão. 

Fonte: http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2011/05/conheca-butao-que-e-considerado-o-pais-da-

felicidade.html 

 

Questão: 33 

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

Com início em um posto de gasolina – de onde surgiu seu nome – a Operação Lava Jato, deflagrada em março 

de 2014, investiga um grande esquema de lavagem e desvio de dinheiro, envolvendo a Petrobrás, grandes 

empreiteiras do país e políticos. O gabarito da questão está apontando corretamente à afirmativa B. 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/11/1548049-entenda-a-operacao-lava-jato-da-policia-

federal.shtml 

 

Questão: 34 

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

O questionamento apresentado no enunciado não se direciona ao responsável pelos números, mas ao 

organismo que o havia divulgado. O comando solicitava a marcação correta da organização internacional a 

qual a CEPAL era integrante. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) foi criada em 25 

de fevereiro de 1948, pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), e tem sua sede em 

Santiago, Chile. A CEPAL é uma das cinco comissões econômicas regionais das Nações Unidas (ONU). Foi criada 

para monitorar as políticas direcionadas à promoção do desenvolvimento econômico da região latino-

americana, assessorar as ações encaminhadas para sua promoção e contribuir para reforçar as relações 

econômicas dos países da área, tanto entre si como com as demais nações do mundo. Posteriormente, seu 

trabalho ampliou-se para os países do Caribe e se incorporou o objetivo de promover o desenvolvimento 

social e sustentável. O gabarito divulgado está correto com o apontamento da alternativa C. 

Fonte: 

 http://www.ebc.com.br/noticias/economia/2015/04/cepal-muda-previsao-de-crescimento-para-

america-latina-e-o-caribe-em-2015 

 http://www.cepal.org/cgi-

bin/getProd.asp?xml=/brasil/noticias/paginas/2/5562/p5562.xml&xsl=/brasil/tpl/p18f.xsl&base=/brasi

l/tpl/top-bottom.xsl 

 

Questão: 35 

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

Estão corretas as afirmativas II e III.  Pesquisa mostra que 24,1% dos brasileiros ingerem a quantidade de 

frutas e hortaliças recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A quantidade recomendada é 400 

gramas diários, em cinco ou mais dias da semana. Entre os homens, o percentual verificado pela pesquisa é 

ainda menor: apenas 19,3% atendem às recomendações. Entre as mulheres, o consumo atinge 28,3% do total. 

Os dados, que fazem parte da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico (Vigitel) 2014, foram divulgados hoje (7) pelo Ministério da Saúde. O estudo mostra ainda que 

29,4% da população ainda consomem carne com excesso de gordura. Os homens ingerem duas vezes mais: 

38,4%. Entre as mulheres o índice é 21,7%. Os números indicam também que o brasileiro tem diminuído a 

ingestão de refrigerante – item que caiu 20% nos últimos seis anos. Entretanto, mais de 20% da população 

ainda tomam desse tipo bebida cinco vezes ou mais na semana. Em relação aos alimentos mais consumidos 
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pelos brasileiros, o Vigitel mostrou que o consumo regular do feijão em cinco ou mais dias da semana está 

presente em uma escala correspondente a 66% da população. O percentual foi maior entre os homens – 73% 

– ao passo que, entre as mulheres, o consumo de feijão equivale a 61%. O gabarito divulgado apontava 

corretamente à alternativa D. 

Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-04/pesquisa-241-dos-brasileiros-consomem-frutas-

e-hortalicas-recomendadas 

 

Questão: 36 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A afirmativa incorreta é a D, já que a nação que sofreu uma violenta ofensiva liderada pelos EUA para derrubar 

o regime Talibã foi o Afeganistão e não o Paquistão. No entanto, a afirmativa C também incorre em sua 

afirmação ao afirmar que Malaia Yousafzai recebeu o prêmio Nobel da Paz com 15 anos. Na verdade, com 15 

anos, ela sofreu o atentado que chamou atenção do mundo para sua luta em prol da educação das mulheres 

no Paquistão e dois anos depois, aos 17 anos, ela recebeu a honraria.  

Fonte: Almanaque Abril 2015. São Paulo: Editora Abril, 2015, pp.378-379-557-558. 

 

Questão: 37 

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

Localizada a cerca de 250 km ao norte de Tóquio, a usina nuclear Daiichi, em Fukushima, sofreu danos em três 

de seus seis reatores, em 11 de março de 2011, depois de um terremoto de 9 graus na escala Richter ter 

atingido o país com ondas gigantescas (tsunamis). Autoridades japonesas afirmaram que os níveis de radiação 

liberada foram altos, quase preocupantes. O desastre foi classificado com grau 5 na Escala Internacional de 

Acidentes Nucleares (INES).O gabarito da questão está apontando corretamente a afirmativa C. 

Fonte: http://educacao.globo.com/artigo/maiores-acidentes-nucleares-da-historia.html 

 

Questão: 38 

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

O maior desastre nuclear da história ocorreu em Chernobyl, na região da Ucrânia, em 26 de abril de 1986, 

quando um reator da usina apresentou problemas técnicos, liberando uma nuvem radioativa, com 70 

toneladas de urânio e 900 de grafite, na atmosfera. O acidente é responsável pela morte de mais de 2,4 

milhões de pessoas nas proximidades e atingiu o nível 7, o mais grave da Escala Internacional de Acidentes 

Nucleares (INES). 

Fonte: http://educacao.globo.com/artigo/maiores-acidentes-nucleares-da-historia.html 

 

Questão: 39 

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

Integram o bloco de Cooperação Econômica da Ásia – Pacífico. Isso porque, a APEC funciona como um 

organismo intergovernamental para consulta e cooperação econômica entre as economias – membro, que 

totalizam vinte e um países e que responde por cerca de 40% do comércio mundial e metade do PIB. Fazem 

parte deste bloco econômico as economias da Austrália, Brunei, Vietnã, Rússia, Peru, Chile, Papua Nova Guiné, 

Canadá, Indonésia, Japão, Malásia, Nova Zelândia, Filipinas, Cingapura, EUA, China, Hong Kong (China), 

Taiwan, Tailândia, Coréia do Sul e México. Vale ressaltar que o Canadá não vigora entre as 10 maiores 

economias do planeta como se pode confirmar nos endereços eletrônicos abaixo.  

Fonte: 
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 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/01/1569589-brasil-deve-perder-para-a-india-o-7-lugar-

entre-as-maiores-economias.shtml 

 http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/04/30/ranking-do-banco-mundial-traz-brasil-

como-a-7-maior-economia-do-mundo.htm 

 http://www.infoescola.com/geografia/apec/ 

 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/01/1569589-brasil-deve-perder-para-a-india-o-7-lugar-

entre-as-maiores-economias.shtml 

 http://www.e-konomista.pt/artigo/maiores-economias-do-mundo/ 

 http://www.funag.gov.br/ipri/images/analise-pesquisa/tabelas/top15pib.pdf 

 http://www.funag.gov.br/ipri/images/analise-pesquisa/tabelas/top15pib_ppp.pdf 

 

 

Cargo: Professor de Educação Básica - PII 

 

Questão: 01 

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

O argumento do candidato não condiz com a questão. 

Fonte: O próprio recurso 

 

Questão: 03 

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

A palavra “alienado”, nessa frase, foi empregada no sentido “daquele que sofre de alienação, que vive sem 

conhecer ou compreender os fatores sociais, políticos e culturais que o condicionam e os impulsos íntimos que 

o levam a agir da maneira que age”. Portanto, a palavra “maluco” não se aplica a essa frase. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Editora Objetiva 

 

Questão: 07 

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

“Qualquer palavra, grupo de palavras, oração ou texto podem substantivar-se, isto é, passar a substantivo...” ( 

Evanildo Bechara – Moderna Gramática Portuguesa – Editora Lucerna). Na alternativa “d”, a palavra “algo” foi 

empregada como substantivo, significando “quantidade de bens, haveres”. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Ed. Objetiva. 

 

Questão: 10 

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

Muitas vezes é sutil a diferença entre um complemento nominal e um adjunto adnominal. Na alternativa “a”, 

a locução adjetiva “de filhos” especifica de quem é a ajuda. O adjunto adnominal é ativo em relação ao termo 

que modifica. 

Nas demais alternativas, as expressões “de amor”, “de informação” e “de crescimento” completam o sentido 

das palavras “relações, falta e desejo”. O complemento nominal é passivo em relação ao termo que completa. 

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

 

Questão: 13 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 
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Comando da questão informa quantitativo incorreto de peças. O correto seria: 24 peças, das quais 8 de cada 

tipo. Questão anulada. 

A resolução segundo os dados da questão: 

Abaixo, cada tabela representa as 6 peças de cada tipo. Com os dados da questão, é possível preencher da 

seguinte forma (exceto para Pedrinho e, de forma incompleta, sobre Luizinho): 

Por III, se Marcelinho ficou com um círculo e um quadrado, logo, as outras duas foram dois triângulos. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A    M A   

Faltam, agora, somente Luizinho e Pedrinho: 

Pedro não ficou com círculo; logo, os dois círculos restantes ficaram com Luizinho. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A    M A L L 

Em seguida, falta completar mais duas peças para Luizinho. Como ele ficou apenas com um quadrado (que já 

foi considerado anteriormente), então ele ficou com dois triângulos. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A L L  M A L L 

Por fim, as três peças restantes (dois quadrados e um triângulo) ficaram com Pedrinho. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A P P A L L P M A L L 

Analisando-se as alternativas e o quadro formado, a alternativa correta é “Luizinho e Fabinho ficaram com a 

mesma quantidade de círculos”. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 17 

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

Perceber que a lógica da sequência é: “subtrai 2; multiplica por 2”. 

Prosseguindo-se dessa forma, o sétimo termo será: 5,(-2) 3,(x2) 6,(-2) 4,(x2) 8,(-2) 6, (x2) = 12. 

Outra possibilidade de resolução não se encontra entre as alternativas apresentadas. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 20 

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

Trata-se do produto de duas permutações, pois as três pessoas, que formam um subconjunto do total de 

pessoas, devem ficar sempre juntas, mas permutam entre si. Esse conjunto permuta com as 7 – 3 = 4 pessoas 

restantes para formar a fileira. Logo, P3 x P5 = 6 x 120 = 720. 

Fonte: MARCONDES; GENTIL; SERGIO. Matemática para o Ensino Médio. Volume Único. 2. Ed. São Paulo: 

Ática, 1999. 

 

Questão: 22 
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Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A questão foi anulada devido ao erro no enunciado que compromete as alternativas propostas. 

Questão: 24 

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

É por meio da elaboração do planejamento, de seu desenvolvimento e de sua avaliação que a escola afirma a 

sua autonomia e o seu saber específico. Ao planejar, a escola controla os fins de seu trabalho, define os meios 

para alcançar esses fins, estabelece instrumentos para sua auto-avaliação, redefine, com base na avaliação, 

suas metas e meios. 

Fonte: Proposta Curricular – CBC- Caderno 3 Preparando a escola e a sala de aula.   crv.educacao.mg.gov.br 

 

Questão: 30 

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

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), em seu Art. 32 §6º 

estabelece: O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do 

ensino fundamental. 

Fonte: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) 

 

Questão: 31 

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

O grupo 5+1, integrado pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (Estados 

Unidos, Grã-Bretanha, Rússia, China, França) e a Alemanha, concordou com o Irã que a capacidade nuclear 

deste país será limitada, segundo anunciou Federica Mogherini, chefe da diplomacia europeia. As alternativas 

não se repetem. O enunciado da questão solicitava que fosse marcada a opção que apresentasse correta e 

sequencialmente o complemento da afirmativa apresentada no enunciado. Portanto, se a China é o quinto 

país integrante do Conselho de Segurança da ONU, esta deve ser a primeira e, consequentemente, a 

Alemanha, que faz parte do 5+1 e não integra o Conselho de Segurança da ONU deve ser a segunda. Por isso, a 

alternativa correta é a D. 

Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/04/potencias-e-ira-definem-diminuicao-de-capacidade-

nuclear-diz-agencia.html 

 

Questão: 33 

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

Em maio de 2010, Brasil, governado por Luiz Inácio Lula da Silva, e Turquia tentaram mediar um acordo para o 

impasse de mais de uma década ao fechar um pacto de troca de combustível nuclear com o Irã com o objetivo 

de acalmar as preocupações internacionais sobre as ambições atômicas da República Islâmica. A iniciativa 

diplomática foi considerada insuficiente pelas potências e não evitou que o Conselho de Segurança da 

Organização aprovasse uma nova rodada de sanções contra o Irã nos dias seguintes ao anúncio do acordo 

mediado por Brasil e Turquia. "O governo brasileiro tem consistentemente reiterado que não há alternativa a 

uma solução negociada para essa questão e que as presentes tratativas constituem oportunidade que devem 

ser plenamente aproveitadas para se chegar a uma solução duradoura sobre a matéria", afirmou a chancelaria 

brasileira a época. Turquia e Brasil, que à época do acordo eram membros temporários do Conselho de 

Segurança da ONU, alegaram que o pacto seria motivo suficiente para suspender a discussão sobre novas 

sanções, o que não ocorreu. Se a situação tratada no texto possui 12 anos, obviamente, poderiam ser 

relacionadas aos governos Dilma ou Lula, já que Dilma assumiu o poder em 2011 (há cinco anos). 
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Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/04/potencias-e-ira-definem-diminuicao-de-capacidade-

nuclear-diz-agencia.html 

Questão 34 

Recurso Procedente. Questão da Anulada. 

O enunciado da questão tornou-se desatualizado, já que esta tratava do Marco Regulatório da Biodiversidade, 

que, no período de elaboração da questão encontrava-se “no Congresso Nacional para aprovações do texto e 

possíveis modificações...” mas, há cerca de uma semana da aplicação, no dia 20 de maio de 2015, foi 

sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Portanto, quando da aplicação da prova, o Projeto já havia se 

consolidado como Lei, com a denominação de Marco Legal da Biodiversidade.  

Fonte: 

 http://noticias.terra.com.br/brasil/senado-aprova-texto-do-marco-regulatorio-da-

biodiversidade,165fe874f9a9c410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-05/dilma-sanciona-lei-que-regulamenta-acesso-

biodiversidade 

 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/05/150520_marco_biodiversidade_pesquisa_ms_rb 

 

Questão: 38 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Há uma incorreção na alternativa A, onde deveria estar a palavra “étnica” foi digitado “ética” deixando a 

afirmação sem sentido (já que ambas têm significação distintas) e invalidando a afirmativa que era para estar 

correta. 

Fontes: 

 Almanaque Abril 2015. São Paulo: Editora Abril, 2016, p.131 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm (capitulo VIII) 

 

Questão: 40 

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

São verdadeiras a primeira e a terceira afirmativas. Angola e Moçambique, localizadas na África Subsaariana 

são, segundo o Banco Mundial, as nações que mais crescem e continuarão a crescer nesta região.  China e 

Índia, as duas nações mais populosas do planeta continuam em processo de crescimento econômico. A 

segunda afirmativa é falsa, pois não se pode afirmar que Brasil e Rússia encontram-se na mesma situação, já 

que um enfrenta problemas econômicos e o outro tem sua economia estagnada. Não podemos dizer que trata 

de uma mesma situação, pois estar estagnado significa ausência de crescimento, o que não pode ser 

caracterizado quando se fala em problemas econômicos. Neste último caso a um leque muito mais extenso de 

situações que podem estar acometendo o país que não sejam necessariamente uma estagnação.  

Fonte: 

 http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/04/recuperacao-global-continua-mas-brasil-esta-

estagnando-diz-fmi.html 

 http://www.verdade.co.mz/economia/43273-mocambique-e-angola-entre-os-que-mais-crescem 

 Almanaque Abril 2015. São Paulo: Editora Abril, 2015, p.352 
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Cargo: Professor de Educação Básica - PIII - Artes 

 

Questão: 05 

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

 A palavra “ratificar” significa “validar, autenticar, legitimar, reafirmar o que foi declarado”. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Editora Objetiva.  

 

Questão: 13 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Comando da questão informa quantitativo incorreto de peças. O correto seria: 24 peças, das quais 8 de cada 

tipo. Questão Anulada. 

A resolução segundo os dados da questão: 

Abaixo, cada tabela representa as 6 peças de cada tipo. Com os dados da questão, é possível preencher da 

seguinte forma (exceto para Pedrinho e de forma incompleta, sobre Luizinho): 

Por III, se Marcelinho ficou com um círculo e um quadrado, logo, as outras duas foram dois triângulos. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A    M A   

Faltam, agora, somente Luizinho e Pedrinho: 

Pedro não ficou com círculo; logo, os dois círculos restantes ficaram com Luizinho. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A    M A L L 

Em seguida, falta completar mais duas peças para Luizinho. Como ele ficou apenas com um quadrado (que já 

foi considerado anteriormente), então ele ficou com dois triângulos. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A L L  M A L L 

Por fim, as três peças restantes (dois quadrados e um triângulo) ficaram com Pedrinho. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A P P A L L P M A L L 

Analisando-se as alternativas e o quadro formado, a alternativa correta é “Luizinho e Fabinho ficaram com a 

mesma quantidade de círculos”. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão 34 

Recurso Procedente. Questão da Anulada. 

O enunciado da questão tornou-se desatualizado, já que esta tratava do Marco Regulatório da Biodiversidade, 

que, no período de elaboração da questão encontrava-se “no Congresso Nacional para aprovações do texto e 

possíveis modificações...” mas, há cerca de uma semana da aplicação, no dia 20 de maio de 2015, foi 
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sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Portanto, quando da aplicação da prova, o Projeto já havia se 

consolidado como Lei, com a denominação de Marco Legal da Biodiversidade.  

Fonte: 

 http://noticias.terra.com.br/brasil/senado-aprova-texto-do-marco-regulatorio-da-

biodiversidade,165fe874f9a9c410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-05/dilma-sanciona-lei-que-regulamenta-acesso-

biodiversidade 

 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/05/150520_marco_biodiversidade_pesquisa_ms_rb 

 

Questão: 38 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Há uma incorreção na alternativa A, onde deveria estar a palavra “étnica” foi digitado “ética” deixando a 

afirmação sem sentido (já que ambas têm significação distintas) e invalidando a afirmativa que era para estar 

correta. 

Fontes: 

 Almanaque Abril 2015. São Paulo: Editora Abril, 2016, p.131 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm (capitulo VIII) 

 

 

Cargo: Professor de Educação Básica - PIII - Educação Física 

 

Questão: 13 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Comando da questão informa quantitativo incorreto de peças. O correto seria: 24 peças, das quais 8 de cada 

tipo. Questão ANULADA. 

A resolução segundo os dados da questão: 

Abaixo, cada tabela representa as 6 peças de cada tipo. Com os dados da questão, é possível preencher da 

seguinte forma (exceto para Pedrinho e, de forma incompleta, sobre Luizinho): 

Por III, se Marcelinho ficou com um círculo e um quadrado, logo, as outras duas foram dois triângulos. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A    M A   

Faltam, agora, somente Luizinho e Pedrinho: 

Pedro não ficou com círculo; logo, os dois círculos restantes ficaram com Luizinho. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A    M A L L 

Em seguida, falta completar mais duas peças para Luizinho. Como ele ficou apenas com um quadrado (que já 

foi considerado anteriormente), então ele ficou com dois triângulos. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A L L  M A L L 

 



 

49 

 

 

 

Por fim, as três peças restantes (dois quadrados e um triângulo) ficaram com Pedrinho. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A P P A L L P M A L L 

Analisando-se as alternativas e o quadro formado, a alternativa correta é “Luizinho e Fabinho ficaram com a 

mesma quantidade de círculos”. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 21 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B. 

A questão encontra-se com erro de gabarito. Isso porque a assertiva de letra B “Linhas de 5 m de largura 

devem ser pintadas na pista para marcar as distâncias das zonas de passagem e alinha central”, encontra-se 

INCORRETA. Pois, de acordo com as regras oficiais do atletismo se referem à linhas de 5cm e não 5m. Nesse 

sentido o recurso é PROCEDENTE. 

Fonte: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO. Atletismo: regras oficiais de competição 2010-2011. São 

Paulo: Phorte, 2010, p.195. 

 

Questão: 27 

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

A alternativa correspondente se encontra expressa na letra A. Isso por que: de acordo com as regras do 

atletismo, o Decatlo masculino compreende dez provas a serem realizadas em 2 dias de competição. O 

Decatlo feminino compreende as seguintes provas: primeiro dia – 100 m rasos, lançamento do dardo, salto 

com vara, lançamento do dardo e 400 m rasos. Segundo dia: 100 m com barreiras salto em distância, 

arremesso do peso, salto em altura e 1500 m rasos.  

Fonte: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO. Atletismo: regras oficiais de competição 2010-2011. São 

Paulo: Phorte, 2010, p.253-254. 

 

Questão: 28 

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

No pressuposto II afirma-se que: “Geralmente, os cursos de licenciatura em educação física voltam‐se a 

instrumentalizar o acadêmico de um conjunto de atividades corporais (especialmente jogos e brincadeiras) 

para ser desenvolvido com as crianças tendo em vista as faixas etárias”. O pressuposto traz uma situação real 

presente nos cursos de formação inicial com relação ao trato dado ao conteúdo jogos e brincadeiras. Trata-se 

de uma situação equivocada. Mas real e verdadeira (SAYÃO, 2002). Como bem lembra o candidato, uma 

situação combatida pelo CBCE. Portanto, nesse caso, o enunciado do referido pressuposto não apresenta 

problema e encontra-se em consonância com a questão. Desta forma, a solicitação é IMPROCEDENTE.  

Fonte: SAYÃO, D. T. Corpo e Movimento: Notas para problematizar algumas questões relacionadas à Educação 

Infantil e à Educação Física, Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Campinas, Colégio Brasileiro de Ciências 

do Esporte, v. 23, n. 2, p. 55-67, jan. 2002. 

 

Questão 34 

Recurso Procedente. Questão da Anulada. 
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O enunciado da questão tornou-se desatualizado, já que esta tratava do Marco Regulatório da Biodiversidade, 

que, no período de elaboração da questão encontrava-se “no Congresso Nacional para aprovações do texto e 

possíveis modificações...” mas, há cerca de uma semana da aplicação, no dia 20 de maio de 2015, foi 

sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Portanto, quando da aplicação da prova, o Projeto já havia se 

consolidado como Lei, com a denominação de Marco Legal da Biodiversidade.  

Fonte: 

 http://noticias.terra.com.br/brasil/senado-aprova-texto-do-marco-regulatorio-da-

biodiversidade,165fe874f9a9c410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-05/dilma-sanciona-lei-que-regulamenta-acesso-

biodiversidade 

 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/05/150520_marco_biodiversidade_pesquisa_ms_rb 

 

Questão: 38 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Há uma incorreção na alternativa A, onde deveria estar a palavra “étnica” foi digitado “ética” deixando a 

afirmação sem sentido (já que ambas têm significação distintas) e invalidando a afirmativa que era para estar 

correta. 

Fontes: 

 Almanaque Abril 2015. São Paulo: Editora Abril, 2016, p.131 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm (capitulo VIII) 

 

Questão: 40 

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

São verdadeiras a primeira e a terceira afirmativas. Angola e Moçambique, localizadas na África Subsaariana 

são, segundo o Banco Mundial, as nações que mais crescem e continuarão a crescer nesta região.  China e 

Índia, as duas nações mais populosas do planeta continuam em processo de crescimento econômico. A 

segunda afirmativa é falsa, pois não se pode afirmar que Brasil e Rússia encontram-se na mesma situação, já 

que um enfrenta problemas econômicos e o outro tem sua economia estagnada. Não podemos dizer que trata 

de uma mesma situação, pois estar estagnado significa ausência de crescimento, o que não pode ser 

caracterizado quando se fala em problemas econômicos. Neste último caso a um leque muito mais extenso de 

situações que podem estar acometendo o país que não sejam necessariamente uma estagnação.  

Fonte: 

 http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/04/recuperacao-global-continua-mas-brasil-esta-

estagnando-diz-fmi.html 

 http://www.verdade.co.mz/economia/43273-mocambique-e-angola-entre-os-que-mais-crescem 

 Almanaque Abril 2015. São Paulo: Editora Abril, 2015, p.352 

 

 

Cargo: Professor de Educação Básica - PIII – Ensino Religioso 

 

Questão: 13 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Comando da questão informa quantitativo incorreto de peças. O correto seria: 24 peças, das quais 8 de cada 

tipo. Questão ANULADA. 
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A resolução segundo os dados da questão: 

Abaixo, cada tabela representa as 6 peças de cada tipo. Com os dados da questão, é possível preencher da 

seguinte forma (exceto para Pedrinho e, de forma incompleta, sobre Luizinho): 

Por III, se Marcelinho ficou com um círculo e um quadrado, logo, as outras duas foram dois triângulos. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A    M A   

Faltam, agora, somente Luizinho e Pedrinho: 

Pedro não ficou com círculo; logo, os dois círculos restantes ficaram com Luizinho. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A    M A L L 

Em seguida, falta completar mais duas peças para Luizinho. Como ele ficou apenas com um quadrado (que já 

foi considerado anteriormente), então ele ficou com dois triângulos. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A L L  M A L L 

Por fim, as três peças restantes (dois quadrados e um triângulo) ficaram com Pedrinho. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A P P A L L P M A L L 

Analisando-se as alternativas e o quadro formado, a alternativa correta é “Luizinho e Fabinho ficaram com a 

mesma quantidade de círculos”. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão 34 

Recurso Procedente. Questão da Anulada. 

O enunciado da questão tornou-se desatualizado, já que esta tratava do Marco Regulatório da Biodiversidade, 

que, no período de elaboração da questão encontrava-se “no Congresso Nacional para aprovações do texto e 

possíveis modificações...” mas, há cerca de uma semana da aplicação, no dia 20 de maio de 2015, foi 

sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Portanto, quando da aplicação da prova, o Projeto já havia se 

consolidado como Lei, com a denominação de Marco Legal da Biodiversidade.  

Fonte: 

 http://noticias.terra.com.br/brasil/senado-aprova-texto-do-marco-regulatorio-da-

biodiversidade,165fe874f9a9c410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-05/dilma-sanciona-lei-que-regulamenta-acesso-

biodiversidade 

 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/05/150520_marco_biodiversidade_pesquisa_ms_rb 
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Questão: 38 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Há uma incorreção na alternativa A, onde deveria estar a palavra “étnica” foi digitado “ética” deixando a 

afirmação sem sentido (já que ambas têm significação distintas) e invalidando a afirmativa que era para estar 

correta. 

Fontes: 

 Almanaque Abril 2015. São Paulo: Editora Abril, 2016, p.131 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm (capitulo VIII) 

 

 

Cargo: Professor de Educação Básica - PIII - Geografia 

 

Questão: 07 

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

“Qualquer palavra, grupo de palavras, oração ou texto podem substantivar-se, isto é, passar a substantivo...” 

(Evanildo Bechara – Moderna Gramática Portuguesa – Editora Lucerna). Na alternativa “d”, a palavra “algo” foi 

empregada como substantivo, significando “quantidade de bens, haveres”. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Ed. Objetiva. 

 

Questão: 13 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Comando da questão informa quantitativo incorreto de peças. O correto seria: 24 peças, das quais 8 de cada 

tipo. Questão Anulada. 

A resolução segundo os dados da questão: 

Abaixo, cada tabela representa as 6 peças de cada tipo. Com os dados da questão, é possível preencher da 

seguinte forma (exceto para Pedrinho e, de forma incompleta, sobre Luizinho): 

Por III, se Marcelinho ficou com um círculo e um quadrado, logo, as outras duas foram dois triângulos. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A    M A   

Faltam, agora, somente Luizinho e Pedrinho: 

Pedro não ficou com círculo; logo, os dois círculos restantes ficaram com Luizinho. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A    M A L L 

Em seguida, falta completar mais duas peças para Luizinho. Como ele ficou apenas com um quadrado (que já 

foi considerado anteriormente), então ele ficou com dois triângulos. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A L L  M A L L 
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Por fim, as três peças restantes (dois quadrados e um triângulo) ficaram com Pedrinho. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A P P A L L P M A L L 

Analisando-se as alternativas e o quadro formado, a alternativa correta é “Luizinho e Fabinho ficaram com a 

mesma quantidade de círculos”. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 14 

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

Sabendo-se que “Tomás não assiste filme em sua casa” é Verdadeiro, pode-se elaborar o seguinte quadro: 

Tomás assiste filme em sua casa Falso 

Tomás come pipoca Falso (por p1) 

Ana bebe refrigerante Falso (por p3) 

Tomás bebe refrigerante Falso (por p2) 

Logo, a alternativa correta é “Nem Ana bebe refrigerante, nem Tomás come pipoca.”. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 17 

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

Perceber que a lógica da sequência é: “subtrai 2; multiplica por 2”. 

Prosseguindo-se dessa forma, o sétimo termo será: 5,(-2) 3,(x2) 6,(-2) 4,(x2) 8,(-2) 6, (x2) = 12. 

Outra possibilidade de resolução não se encontra entre as alternativas apresentadas. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 20 

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

Trata-se do produto de duas permutações, pois as três pessoas, que formam um subconjunto do total de 

pessoas, devem ficar sempre juntas, mas permutam entre si. Esse conjunto permuta com as 7 – 3 = 4 pessoas 

restantes para formar a fileira. Logo, P3 x P5 = 6 x 120 = 720. 

Fonte: MARCONDES; GENTIL; SERGIO. Matemática para o Ensino Médio. Volume Único. 2. Ed. São Paulo: 

Ática, 1999. 

 

Questão: 21 

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

Todos os itens estão corretos, exceto o item III, pois, a canção popular nordestina retrata a vida e o ambiente 

das caatingas brasileiras. O item II está certo, caatinga na língua tupi, quer dizer mata branca. É a vegetação 

predominante que ocorre nos sertões semi-áridos do Nordeste. O item IV está correto, uma vez que as matas, 

ao contrário da imagem sugerida pela canção, são muito ricas em espécies. O item V também está correto, as 

matas são secas, abertas e deciduais, essa é uma característica dos sertões. O item III está incorreto, os solos 

são predominantemente arenosos ou pedregosos e não argilosos. 
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Fonte: Ross, Jurandyr L. Sanches. Geografia do Brasil. Editora da Universidade de São Paulo – EDUSP 1996 

p.173 

 

Questão: 23 

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

Todos os itens estão corretos, exceto o item IV. O item I está correto, pois, todos os espaços ocupados pelos 

seres vivos estão diretamente ou indiretamente relacionados com as interações biológicas. O item II está 

correto, a distribuição da luz define a duração dos dias e das noites e as quantidades de energia disponíveis 

nas diferentes regiões do globo. O item III, também está correto, vez que as plantas se distribuem conforme a 

maior ou menor necessidade de radiação luminosa para seu desenvolvimento e formação da biomassa. O item 

IV está incorreto, somente na linha do equador temos doze horas luz\dia durante todo o ano. Nas demais 

latitudes a duração do dia e da noite é diferente nos diversos períodos do ano, dependendo da posição do 

planeta em relação ao Sol, no circuito de translação. Ou seja, as informações estão invertidas. 

Fonte: Ross, Jurandyr L. Sanches. Geografia do Brasil. Editora da Universidade de São Paulo – EDUSP 1996 p.77 

 

Questão: 24 

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

São objetivos do FMI – promover a cooperação monetária internacional; Expandir o comércio internacional; 

Ajudar os países-membros com recursos financeiros para equilibrarem suas balanças de pagamentos. O que 

não se enquadra como objetivo é a alternativa C, pois o FMI tem como objetivo promover a estabilidade dos 

diferentes câmbios e não a instabilidade como foi colocada na questão. 

Fonte: Ross, Jurandyr L. Sanches. Geografia do Brasil. Editora da Universidade de São Paulo – EDUSP 1996 

p.259 

 

Questão: 29 

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

Observe as duas proposições abaixo: 

I- Em 1960, a taxa de fecundidade no Brasil foi de 6,3 filhos por mulher. Nas décadas seguintes ocorreu uma 

redução de forma gradativa: 1970 (5,8), 1980 (4,4), 1991 (2,9), 2000 (2,3) e, em 2006, 2 filhos por mulher. 

Porque 

II- Vários fatores contribuíram para a queda das taxas de fecundidade entre eles destacam-se: a expansão da 

urbanização, os avanços da medicina, a utilização de métodos contraceptivos, a educação sexual, o 

planejamento familiar e a participação da mulher no mercado de trabalho acarretaram a redução das taxas de 

fecundidade no Brasil. 

Comando: Pode-se afirmar que: 

Alternativas: 

A: As duas proposições estão incorretas 

B: A primeira proposição está correta e a segunda incorreta 

C: A primeira proposição está incorreta e a segunda correta 

D- As duas proposições estão corretas e a segunda é uma explicação da primeira. 

Opção correta letra D. As duas proposições são verdadeiras, sendo a segunda uma explicação da primeira. Ou 

seja, as tacas de fecundidade caíram nas últimas décadas e isso foi proporcionado por diversos fatores como a 

expansão da urbanização, os avanços da medicina, a utilização de métodos contraceptivos, a educação sexual, 
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o planejamento familiar e a participação da mulher no mercado de trabalho acarretaram redução nas taxas de 

fecundidade no Brasil. 

Fonte: http://www.mundoeducacao.com/geografia/taxa-fecundidade-no-brasil.htm 

 

Questão: 30 

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

A Mamorana ou castanheiro do Maranhão ou Munguba é uma árvore originária da Floresta Amazônica, onde 

pode ser encontrada com frequência nas matas ciliares. A Mamorana adapta-se facilmente a condições bem 

diversas de clima e solo. 

Fonte: Ross, Jurandyr L. Sanches. Geografia do Brasil. Editora da Universidade de São Paulo – EDUSP 1996 

p.163 

 

Questão 34 

Recurso Procedente. Questão da Anulada. 

O enunciado da questão tornou-se desatualizado, já que esta tratava do Marco Regulatório da Biodiversidade, 

que, no período de elaboração da questão encontrava-se “no Congresso Nacional para aprovações do texto e 

possíveis modificações...”, mas, há cerca de uma semana da aplicação, no dia 20 de maio de 2015, foi 

sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Portanto, quando da aplicação da prova, o Projeto já havia se 

consolidado como Lei, com a denominação de Marco Legal da Biodiversidade.  

Fonte: 

 http://noticias.terra.com.br/brasil/senado-aprova-texto-do-marco-regulatorio-da-

biodiversidade,165fe874f9a9c410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-05/dilma-sanciona-lei-que-regulamenta-acesso-

biodiversidade 

 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/05/150520_marco_biodiversidade_pesquisa_ms_rb 

 

Questão: 36 

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

As afirmativas I e III estão corretas. Segundo o Censo 2010 há 896.917 mil índios no Brasil o que representa 

0.3% da população total do país, portanto, não chegam a 1% da população brasileira. Os maiores problemas 

que os povos indígenas enfrentam são as invasões e as tentativas de exploração econômica de suas terras por 

fazendeiros, posseiros, madeireiros e garimpeiros. A afirmativa II está incorreta já que a Amazonas que é o 

estado que concentra a maior população indígena do país.  

Fonte: Almanaque Abril 2015. São Paulo: Editora Abril, 2015, p.131 

 

Questão: 38 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Há uma incorreção na alternativa A, onde deveria estar a palavra “étnica” foi digitado “ética” deixando a 

afirmação sem sentido (já que ambas têm significação distintas) e invalidando a afirmativa que era para estar 

correta. 

Fontes:  

Almanaque Abril 2015. São Paulo: Editora Abril, 2016, p.131 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm (capitulo VIII) 

 

http://www.mundoeducacao.com/geografia/taxa-fecundidade-no-brasil.htm
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Cargo: Professor de Educação Básica - PIII - Inglês 

 

Questão: 13 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Comando da questão informa quantitativo incorreto de peças. O correto seria: 24 peças, das quais 8 de cada 

tipo. Questão ANULADA. 

A resolução segundo os dados da questão: 

Abaixo, cada tabela representa as 6 peças de cada tipo. Com os dados da questão, é possível preencher da 

seguinte forma (exceto para Pedrinho e, de forma incompleta, sobre Luizinho): 

Por III, se Marcelinho ficou com um círculo e um quadrado, logo, as outras duas foram dois triângulos. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A    M A   

Faltam, agora, somente Luizinho e Pedrinho: 

Pedro não ficou com círculo; logo, os dois círculos restantes ficaram com Luizinho. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A    M A L L 

Em seguida, falta completar mais duas peças para Luizinho. Como ele ficou apenas com um quadrado (que já 

foi considerado anteriormente), então ele ficou com dois triângulos. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A L L  M A L L 

Por fim, as três peças restantes (dois quadrados e um triângulo) ficaram com Pedrinho. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A P P A L L P M A L L 

Analisando-se as alternativas e o quadro formado, a alternativa correta é “Luizinho e Fabinho ficaram com a 

mesma quantidade de círculos”. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão 34 

Recurso Procedente. Questão da Anulada. 

O enunciado da questão tornou-se desatualizado, já que esta tratava do Marco Regulatório da Biodiversidade, 

que, no período de elaboração da questão encontrava-se “no Congresso Nacional para aprovações do texto e 

possíveis modificações...”, mas, há cerca de uma semana da aplicação, no dia 20 de maio de 2015, foi 

sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Portanto, quando da aplicação da prova, o Projeto já havia se 

consolidado como Lei, com a denominação de Marco Legal da Biodiversidade.  

Fonte: 
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 http://noticias.terra.com.br/brasil/senado-aprova-texto-do-marco-regulatorio-da-

biodiversidade,165fe874f9a9c410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-05/dilma-sanciona-lei-que-regulamenta-acesso-

biodiversidade 

 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/05/150520_marco_biodiversidade_pesquisa_ms_rb 

 

Questão: 38 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Há uma incorreção na alternativa A, onde deveria estar a palavra “étnica” foi digitado “ética” deixando a 

afirmação sem sentido (já que ambas têm significação distintas) e invalidando a afirmativa que era para estar 

correta. 

Fontes: 

 Almanaque Abril 2015. São Paulo: Editora Abril, 2016, p.131 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm (capitulo VIII) 

 

 

Cargo: Professor de Educação Básica - PIII - Matemática 

 

Questão: 13 

Recurso Procedente. Questão Anulada 

A questão informa quantitativo incorreto de peças. O correto seria: 24 peças, das quais 8 de cada tipo. 

Questão Anulada. 

A resolução segundo os dados da questão: 

Abaixo, cada tabela representa as 6 peças de cada tipo. Com os dados da questão, é possível preencher da 

seguinte forma (exceto para Pedrinho e, de forma incompleta, sobre Luizinho): 

Por III, se Marcelinho ficou com um círculo e um quadrado, logo, as outras duas foram dois triângulos. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A    M A   

Faltam, agora, somente Luizinho e Pedrinho: 

Pedro não ficou com círculo; logo, os dois círculos restantes ficaram com Luizinho. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A    M A L L 

Em seguida, falta completar mais duas peças para Luizinho. Como ele ficou apenas com um quadrado (que já 

foi considerado anteriormente), então ele ficou com dois triângulos. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A   A L L  M A L L 

Por fim, as três peças restantes (dois quadrados e um triângulo) ficaram com Pedrinho. 

Quadrado  Triângulo  Círculo 

C F F M C F M M C C F F 

L A P P A L L P M A L L 
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Analisando-se as alternativas e o quadro formado, a alternativa correta é “Luizinho e Fabinho ficaram com a 

mesma quantidade de círculos”. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 14 

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

Sabendo-se Tomás não assiste filme em sua casa é Verdadeiro, pode-se elaborar o seguinte quadro: 

Tomás assiste filme em sua casa Falso 

Tomás come pipoca Falso (por p1) 

Ana bebe refrigerante Falso (por p3) 

Tomás bebe refrigerante Falso (por p2) 

Logo, a alternativa correta é “Nem Ana bebe refrigerante, nem Tomás come pipoca.” 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 17 

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

Perceber que a lógica da sequência é: “subtrai 2; multiplica por 2”. 

Prosseguindo-se dessa forma, o sétimo termo será: 5,(-2) 3,(x2) 6,(-2) 4,(x2) 8,(-2) 6, (x2) = 12. 

Outra possibilidade de resolução não se encontra entre as alternativas apresentadas. Ademais, trata-se de 

uma questão com nível de dificuldade fácil, comumente encontrada em inúmeras provas de raciocínio lógico 

e, por tal motivo, não dependente de resoluções extensivas. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 20 

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

Trata-se do produto de duas permutações, pois as três pessoas, que formam um subconjunto do total de 

pessoas, devem ficar sempre juntas, mas permutam entre si. Esse conjunto permuta com as 7 – 3 = 4 pessoas 

restantes para formar a fileira. Logo, P3 x P5 = 6 x 120 = 720. 

Fonte: MARCONDES; GENTIL; SERGIO. Matemática para o Ensino Médio. Volume Único. 2. Ed. São Paulo: 

Ática, 1999. 

 

Questão: 22 

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

Primeira turma:  C6,2=6.5.4!/4!2!=15 

Segunda turma: C4,2=4!/2!2!=24/4=6 

Terceira turma: C2,2=1 

Total de maneiras: 15.6.1=90 

Fonte: Matemática Vol. Único Ensino Médio - Antônio Nicolau Youssef. Ano 2009, Editora Scipione. 

 

Questão: 25 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Falta de alternativa correta entre as opções de resposta. 

     Resolução: 

V= /3 
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V=3.(2)2.10/3 

V=40cm3 

200ml=200cm3 

Número máximo de doces: 200÷40=5 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 28 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 

O uso das novas tecnologias no ensino da matemática, mesmo nas séries iniciais, cria ambientes de 
investigação e exploração virtuais, portanto estão corretas apenas as afirmativas I, II e III. 
Fonte: 

 BRASIL (Secretária de Educação Fundamental). Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC, SEF 
Secretária da Ed. Fundamental , 1998. 

 http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-continuada/sujeito-epistemico-piaget-
611940.shtml  

 PAULOS, J.A., Analfabetismo em Matemática e suas consequências. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira,1994. 

 

Questão: 29 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa D. 

O enunciado da questão expõe  que,  de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais,  o professor para 

desempenhar seu papel de mediador entre o conhecimento matemático e o aluno, precisa ter um sólido 

conhecimento dos conceitos e procedimentos dessa área e uma concepção de Matemática como ciência que 

não trata de verdades infalíveis e imutáveis, mas como ciência dinâmica, sempre aberta à incorporação de 

novos conhecimentos. Considerando as  três afirmativas citadas, a única que não atende o exposto é a III, pois 

segundo  Mizukami, (1986), é a     abordagem tradicional do ensino  que parte do pressuposto de que a 

inteligência é  uma faculdade que torna o homem capaz de armazenar informações, das mais simples às mais 

complexas. Nessa perspectiva é  preciso decompor a realidade a ser estudada com o objetivo de simplificar o 

patrimônio de conhecimento a ser transmitido ao aluno que, por sua vez, deve armazenar tão somente os 

resultados do processo. Desse modo, na escola tradicional o conhecimento humano possui um caráter 

cumulativo, que deve ser adquirido pelo indivíduo pela transmissão dos conhecimentos a ser realizada na 

instituição escolar O papel do indivíduo no processo de aprendizagem É basicamente de passividade, como se 

pode ver: ...atribui-se ao sujeito um papel irrelevante na elaboração e aquisição do conhecimento. Ao 

indivíduo que est· adquirindo conhecimento compete memorizar definições, enunciados de leis, sínteses e 

resumos que lhe são oferecidos no processo de educação formal a partir de um esquema atomístico. “ 

Fontes: 

 PARADIGMAS CONTEMPORANEOS DE EDUCAÇÃO: ESCOLA TRADICIONAL E ESCOLA CONSTRUTIVISTA 

DENISE MARIA MACIEL LEÃO  

 http://www.scielo.br/pdf/cp/n107/n107a08 

 Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Matemática / 

Secretaria de Educação Fundamental. Brasília : MEC / SEF, 1998. 148 p. 

 http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/matematica.pdf 

 

Questão 34 

Recurso Procedente. Questão da Anulada. 

http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-continuada/sujeito-epistemico-piaget-611940.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-continuada/sujeito-epistemico-piaget-611940.shtml
http://www.scielo.br/pdf/cp/n107/n107a08
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/matematica.pdf
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O enunciado da questão tornou-se desatualizado, já que esta tratava do Marco Regulatório da Biodiversidade, 

que, no período de elaboração da questão encontrava-se “no Congresso Nacional para aprovações do texto e 

possíveis modificações...” mas, há cerca de uma semana da aplicação, no dia 20 de maio de 2015, foi 

sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Portanto, quando da aplicação da prova, o Projeto já havia se 

consolidado como Lei, com a denominação de Marco Legal da Biodiversidade.  

Fonte: 

 http://noticias.terra.com.br/brasil/senado-aprova-texto-do-marco-regulatorio-da-

biodiversidade,165fe874f9a9c410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-05/dilma-sanciona-lei-que-regulamenta-acesso-

biodiversidade 

 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/05/150520_marco_biodiversidade_pesquisa_ms_rb 

 

Questão: 38 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Há uma incorreção na alternativa A, onde deveria estar a palavra “étnica” foi digitado “ética” deixando a 

afirmação sem sentido (já que ambas têm significação distintas) e invalidando a afirmativa que era para estar 

correta. 

Fontes: 

 Almanaque Abril 2015. São Paulo: Editora Abril, 2016, p.131 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm (capitulo VIII) 

 

Questão: 40 

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

São verdadeiras a primeira e a terceira afirmativas. Angola e Moçambique, localizadas na África Subsaariana 

são, segundo o Banco Mundial, as nações que mais crescem e continuarão a crescer nesta região.  China e 

Índia, as duas nações mais populosas do planeta continuam em processo de crescimento econômico. A 

segunda afirmativa é falsa, pois não se pode afirmar que Brasil e Rússia encontram-se na mesma situação, já 

que um enfrenta problemas econômicos e o outro tem sua economia estagnada. Não podemos dizer que trata 

de uma mesma situação, pois estar estagnado significa ausência de crescimento, o que não pode ser 

caracterizado quando se fala em problemas econômicos. Neste último caso a um leque muito mais extenso de 

situações que podem estar acometendo o país que não sejam necessariamente uma estagnação.  

Fonte: 

 http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/04/recuperacao-global-continua-mas-brasil-esta-

estagnando-diz-fmi.html 

 http://www.verdade.co.mz/economia/43273-mocambique-e-angola-entre-os-que-mais-crescem 

 Almanaque Abril 2015. São Paulo: Editora Abril, 2015, p.352 

 

 

Cargo: Psicólogo 

 

Questão: 07 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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“Qualquer palavra, grupo de palavras, oração ou texto podem substantivar-se, isto é, passar a substantivo...” 

(Evanildo Bechara – Moderna Gramática Portuguesa – Editora Lucerna). Na alternativa “d”, a palavra “algo” foi 

empregada como substantivo, significando “quantidade de bens, haveres”. 

Na alternativa “a” a palavra “o” é um pronome demonstrativo. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Ed. Objetiva. 

Questão: 14 

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

Não há transmissão feco oral da doença de Chagas. O termo feco-oral refere-se a formas de transmissão onde 

os elementos infectantes de parasitas saem pelas fezes do portador (hospedeiro definitivo- no caso o ser 

humano e não o vetor) e devido à falta de saneamento básico, contaminam alimentos e água, sendo 

inadvertidamente consumidos por novos suscetíveis, ou o ser humano se reinfecta ao colocar mãos sujas na 

boca (oxiuridiáse é um exemplo). A transmissão alimentar da doença de Chagas se dá pelo consumo de frutos 

contaminados pelas fezes do “vetor” o que não implica a transmissão feco oral, já que o hospedeiro definitivo 

não se autoinfecta. 

Fonte: Rey.L. Bases da Parasitologia Médica. 4ªedição.Editora Gen.  

 

Questão: 21 

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

O grupo 5+1, integrado pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (Estados 

Unidos, Grã-Bretanha, Rússia, China, França) e a Alemanha, concordou com o Irã que a capacidade nuclear 

deste país será limitada, segundo anunciou Federica Mogherini, chefe da diplomacia europeia. As alternativas 

não se repetem. O enunciado da questão solicitava que fosse marcada a opção que apresentasse correta e 

sequencialmente o complemento da afirmativa apresentada no enunciado. Portanto, se a China é o quinto 

país integrante do Conselho de Segurança da ONU, esta deve ser a primeira e, consequentemente, a 

Alemanha, que faz parte do 5+1 e não integra o Conselho de Segurança da ONU deve ser a segunda. Por isso, a 

alternativa correta é a D. 

Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/04/potencias-e-ira-definem-diminuicao-de-capacidade-

nuclear-diz-agencia.html 

 

Questão 24 

Recurso Procedente. Questão da Anulada. 

O enunciado da questão tornou-se desatualizado, já que esta tratava do Marco Regulatório da Biodiversidade, 

que, no período de elaboração da questão encontrava-se “no Congresso Nacional para aprovações do texto e 

possíveis modificações...” mas, há cerca de uma semana da aplicação, no dia 20 de maio de 2015, foi 

sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Portanto, quando da aplicação da prova, o Projeto já havia se 

consolidado como Lei, com a denominação de Marco Legal da Biodiversidade.  

Fonte: 

 http://noticias.terra.com.br/brasil/senado-aprova-texto-do-marco-regulatorio-da-

biodiversidade,165fe874f9a9c410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-05/dilma-sanciona-lei-que-regulamenta-acesso-

biodiversidade 

 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/05/150520_marco_biodiversidade_pesquisa_ms_rb 
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Questão: 28 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

 Há uma incorreção na alternativa A, onde deveria estar a palavra “étnica” foi digitado “ética” deixando a 

afirmação sem sentido (já que ambas têm significação distintas) e invalidando a afirmativa que era para estar 

correta. 

Fontes: 

 Almanaque Abril 2015. São Paulo: Editora Abril, 2016, p.131 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm (capitulo VIII) 

 

Questão: 36 

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

Independente da abordagem psicoterápica cabe ao profissional realizar, primeiramente, a avaliação do 

paciente com entrevista acerca do motivo de procura de tratamento, análise da história de vida pregressa e 

atual, aspectos de personalidade, hipótese diagnóstica e prognóstica. Isso com vistas a investigar com precisão 

o motivo de busca por assistência psicológica, inclusive em relação a fatores etiológicos de natureza 

biopsicossocial, para, assim, mapear o tratamento mais indicado e apropriado. 

Fonte: Cordioli, A.V. (2008) e cols. Psicoterapias. Porto Alegre: Artmed. 

 

 

Cargo: Serralheiro 

 

Questão: 19 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa A. 

A resposta correta seria a letra A, 3, sendo assim nota-se que houve um erro quanto a resposta correta e a 

mesma deve ser alterada.  

x/9=12,5/37,5 x=112,5/37,5 x=3 GABARITO LETRA A 

Fonte: Matemática Fundamental - Uma Nova Abordagem - Vol. Único; José Ruy Giovane Jr., José Ruy Giovani 

 

Questão: 29 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 

O livro O Diário de um Mago, escrito pelo brasileiro Paulo Coelho, foi lançado em 1987 e traduzido para 21 

idiomas. 

O livro conta a jornada de três meses de Paulo Coelho em peregrinação pelos quase setecentos quilômetros 

que separam o sul da França, onde teve início a caminhada, da cidade de Santiago de Compostela, na Galiza. 

Fonte: 

  http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=233 

  http://paulocoelhopt.blogspot.com.br/ 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Coelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galiza
http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=233
http://paulocoelhopt.blogspot.com.br/
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Cargo: Técnico de Análises Clínicas 

 

Questão: 07 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Não há alternativa correta para essa questão. A palavra “nutricionista” possui 6 sílabas. 

Fonte: Dicionário da Língua Portuguesa (com separação silábica dos verbetes). Ed. Melhoramento. 

 

Questão: 24 

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

Improcedente. O cristal violeta, presente no ágar Mac Conkey, inibe o crescimento de microrganismos Gram 

positivos especialmente enterococos e estafilococos. 

Fonte: ANVISA. Descrição dos Meios de Cultura Empregados nos Exames Microbiológicos. Módulo IV.  

 

Questão: 26 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B. 

Procedente. O gabarito foi divulgado errado. A alternativa correta é a LETRA “B” e não a “A”. Simbiose é a 

associação entre seres vivos, na qual há unia troca de vantagens a nível tal que esses seres são incapazes de 

viver isoladamente. Nesse tipo de associação, as espécies realizam funções complementares, indispensáveis à 

vida de cada uma. Comensalismo é a associação harmônica entre duas espécies, na qual uma obtém 

vantagens (o hóspede) sem prejuízos para o outro (o hospedeiro). Essas vantagens podem ser: proteção 

(habitação), transporte (meio de locomoção) e nutrição (o hóspede se aproveita dos restos alimentares). 

Parasitismo é a associação entre seres vivos, na qual existe unilateralidade de benefícios, ou seja, o 

hospedeiro é espoliado pelo parasito, pois fornece alimento e abrigo para este. De modo geral, essa 

associação tende para o equilíbrio, pois a morte do hospedeiro é prejudicial para o parasito. 

Fonte: NEVES, D. P. Parasitologia Humana. 11ª edição. São Paulo: Atheneu, 2005. 

 

Questão: 28 

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

A imunofluorescência indireta é um método diagnóstico sorológico, que emprega promastigotas de 

Leishmania fixos em lâmina, para pesquisa de anticorpos no soro do paciente. Não se utiliza sangue total para 

esse tipo de análise. 

Fonte: NEVES, D. P. Parasitologia Humana. 11ª edição. São Paulo: Atheneu, 2005. 

 

Questão: 29 

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

A questão 29 não trata do assunto abordado no recurso.  

 

Questão: 30 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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Erlenmeyer é um frasco ideal para armazenar, aquecer e misturar produtos, podendo ser também utilizado 

em preparo de meios de cultura. Os modelos graduados são muito usados nos laboratórios de química para a 

realização de titulações com auxílio da bureta. 

Becker é um tipo de recipiente de uso geral em laboratório, normalmente utilizado para fazer reações entre 

soluções, dissolver substâncias sólidas, efetuar reações de precipitação e aquecer líquidos. Geralmente 

graduado, pode ser usado para efetuar medidas imprecisas. 

Tubo de ensaio são tubos de vidro empregados para fazer reações em pequena escala, principalmente em 

Microbiologia e Hematologia. São utilizados com ou sem tampa, em várias atividades. 

Pipeta graduada é uma vidraria constituída por um tubo de vidro graduado utilizado para medir e transferir 

volumes variáveis. 

Fonte: MOLINARO, E. M. Conceitos e métodos para a formação de profissionais em laboratórios de saúde. 

Volume 4.3. Rio de Janeiro: EPSJV; IOC, 2010. 

 

Questão: 32 

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

Nas eleições realizadas em 1989, Fernando Collor de Melo saiu vitorioso e a primeira ação do seu governo foi 

o lançamento de um plano econômico –conhecido como Plano Collor- que tinha o objetivo de acabar com a 

inflação. Criou-se uma nova moeda (substituição da moeda Cruzado pelo Cruzeiro) e todos os depósitos 

bancários foram congelados por 18 meses. 

Fonte: 

 Livro História: Uma abordagem Integrada. Ens. Médio, Vol. Único. Nicolina Luiza de Petta, Eduardo 

Aparicio Baez Ojeda e Luciano Delfini. 1ª edição, São Paulo 2005. Ed. Moderna. Página 330 

 http://www.infoescola.com/politica/governo-collor/ 

 

 

Cargo: Técnico em Radiologia 

 

Questão: 07 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Não há alternativa correta para essa questão. A palavra “nutricionista” possui 6 sílabas. 

Fonte: Dicionário da Língua Portuguesa (com separação silábica dos verbetes). Ed. Melhoramento. 

 

Questão: 21 

Recurso procedente. Questão Anulada. 

O recurso é procedente, pois não foi especificado o tipo de estudo feito, a utilização de um ponto focal 

pequeno ou grande depende do objeto de estudo e do aparelho utilizado, portanto não cabe como resposta 

da questão. 

Fonte: BONTRAGER, K.L. LAMPIGNANO, J.P. Tratado de Posicionamento radiográfico e Anatomia Associada, 7ª 

edição. Elsevier, 2010. 

 

 

 

 

 

http://www.infoescola.com/politica/governo-collor/
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Cargo: Terapeuta Ocupacional 

 

Questão: 11 

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

Na questão informa-se que no ano (tempo) foram notificados 300 casos de tuberculose (notificados= casos 

novos=INCIDÊNCIA), não se infere casos antigos (em tratamento), não se infere óbitos ou curas, o que 

contemplaria o “total de casos da doença”, dessa forma não há como calcular a prevalência. 

Fonte: Rouquayrol MZ. Almeida Filho, N. Epidmeiologia e Saúde8ªedição. Editora Medsi 

 

Questão 24 

Recurso Procedente. Questão da Anulada. 

O enunciado da questão tornou-se desatualizado, já que esta tratava do Marco Regulatório da Biodiversidade, 

que, no período de elaboração da questão encontrava-se “no Congresso Nacional para aprovações do texto e 

possíveis modificações...” mas, há cerca de uma semana da aplicação, no dia 20 de maio de 2015, foi 

sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Portanto, quando da aplicação da prova, o Projeto já havia se 

consolidado como Lei, com a denominação de Marco Legal da Biodiversidade.  

Fonte: 

 http://noticias.terra.com.br/brasil/senado-aprova-texto-do-marco-regulatorio-da-

biodiversidade,165fe874f9a9c410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-05/dilma-sanciona-lei-que-regulamenta-acesso-

biodiversidade 

 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/05/150520_marco_biodiversidade_pesquisa_ms 

 

Questão: 28 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

 Há uma incorreção na alternativa A, onde deveria estar a palavra “étnica” foi digitado “ética” deixando a 

afirmação sem sentido (já que ambas têm significação distintas) e invalidando a afirmativa que era para estar 

correta. 

Fontes: 

 Almanaque Abril 2015. São Paulo: Editora Abril, 2016, p.131 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm (capitulo VIII) 

 

Questão: 38 

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

Todos os pontos argumentados pelo recurso interposto estão corretamente baseados na fonte bibliográfica a 

qual foi utilizada para realização desta questão. Porém nenhum dos pontos levantados contradiz ou 

desqualifica a alternativa correta apresentada no gabarito. Percebe-se que todos os argumentos levantados 

são sinônimos ou dizem referência à anormalidade, perda de estrutura e de função. A questão foi extraída 

fidedignamente da CIF, versão completa, da página 231 (Anexo 1 – Questões taxonômicas e terminológicas). 

Também pode ser visto em: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42407/111/9788531407840_por.pdf?ua=1, página 243. 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/05/150520_marco_biodiversidade_pesquisa_ms
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42407/111/9788531407840_por.pdf?ua=1
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Fonte: OMS-OPAS. Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e de Saúde. 2001. Pág. 231. 

 

 

Questão: 39 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Segundo bibliografia utilizada para elaboração da questão, a mesma cita ASPECTOS ANATÔMICOS MAIS 

IMPORTANTES como os citados na questão e assinalados no gabarito, excluindo a alternativa III por 

representar um princípio da biomecânica. (resposta ao primeiro recurso) 

Entende-se também que por não ter especificado e citado o autor, não fica claro o enunciado, já que os três 

aspectos são importantes para a confecção de uma órtese. (resposta ao segundo recurso) 

A intenção nesta questão era pontuar sobre os aspectos ANATÔMICOS mais importantes considerados para 

confecção de uma órtese, portanto exclui alavancas físicas, pois este aspecto diz respeito a princípios 

mecânicos. Porém entende-se que é aspecto importante a ser considerado. 

Porém, por não ter ficado claro o enunciado a questão foi anulada. 

Fonte: DE CARLO, BARTALOTTI. Terapia Ocupacional no Brasil: fundamentos e perspectivas. São Paulo: Plexus, 

2001. Pág. 145. 

 

 

Cargo: Vigia 

 

Questão: 15 

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

Em 13 viagens, Joaquim terá transportado apenas 351 tijolos. Logo, ele necessitará de PELO MENOS mais uma 

viagem para poder transportar os 24 tijolos restantes, totalizando 14 viagens. Este é o MÍNIMO (MENOR 

NÚMERO) de viagens com o qual ele será capaz de transportar os tijolos. Se o enunciado pedisse o número 

máximo de viagens, este valor seria de 351 viagens, pois Joaquim também poderia transportar apenas 01 

tijolo em cada viagem. Portanto, o argumento não procede. 
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                                                                                                 II 

 

     

DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

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

fundamentações supraelencadas. 

 

  

Publique-se, 

 

06 de julho de 2015 
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