
 

1 

 

                     
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ/MG 

 

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 DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 
2016 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ – ESTADO DE MINAS GERAIS. 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição  Nome Cargo 

695000092 Fernanda Araujo Pinto Administrador 

695001822 Flávio Moura Diniz Martins Administrador 

695002850 Nayara Louise Argentino Administrador 

695004187 Laura Aparecida Ferreira Souza Administrador 

695034822 Robson Pires Amorim Administrador 

695041954 Rafael Isaac Machado Administrador 

695042370 André Allen Costa Pacheco Administrador 

695045236 Joao Claudio Pereira Dos Santos Administrador 

695050286 Débora Junqueira Da Matta Machado Administrador 

695054854 Anderson Vilela Amorim Administrador 

695000140 Lucas Viana Martins Advogado 

695000199 Isabelle Monique Ferrarezi Advogado 

695000326 Tais Gomes Louzada Advogado 

695007317 Patrícia Alves Mota Cunha Advogado 

695008151 Anala Lélis Magalhães Advogado 

695008153 Victor Humberto Rocha De Salles Advogado 

695015953 Anderson De Sousa Nunes Advogado 

695017679 Ana Clara Quintas David Advogado 

695017838 Laura Camisassa Rodrigues Lobato Advogado 

695019295 Zayne Gil Brito De Sousa Souto Advogado 

695021342 Mariana Costa Reis Advogado 

695022207 Rafael Da Mata Xavier Advogado 

695026584 Pedro Lopes Da Costa Oliveira Advogado 

695028536 Francianne Riccio Machado Torres Advogado 

695030521 Natalia Luisa Borges Duarte Advogado 

695032031 Flávia Mônica Vieira De Resende Advogado 
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695032946 Caroline Mendonça Da Matta Advogado 

695033559 Fernanda Piaginni Romanelli Advogado 

695035845 Ednilson Gomes Dos Santos Advogado 

695039198 Walace Aquino Ferreira Advogado 

695039815 Tatiana Magalhães De Pinho Advogado 

695042225 Laiane Maris Da Silva Caetano Advogado 

695044826 Hedinaide Aparecida Dias De Souza Advogado 

695050180 Lucas Vaz De Mello Moura Advogado 

695050410 Ronaldo Rodrigues Brant Advogado 

695050920 Jéssica Paula Guimarães Lima Advogado 

695052344 Romero Felipe Azevedo Correa Advogado 

695055753 João Carlos De Souza Freitas Advogado 

695007320 Ediney Dos Santos Martins AEB - Assistente Social 

695007406 Martha Cristina Amaral Silva AEB - Assistente Social 

695029200 Marcelo Marques Da Silva AEB - Assistente Social 

695033364 Natália Andrade Amaral Sabioni AEB - Assistente Social 

695036364 Eliana Do Carmo Dos Santos Gonzaga AEB - Assistente Social 

695040730 Gustavo Policarpo Rodrigues AEB - Assistente Social 

695004507 Thais Angelica Meira Da Silva AEB - Bibliotecário 

695018070 Eliane Apolinário Vieira Avelar AEB - Bibliotecário 

695035148 Maria Leonor Amorim Antunes AEB - Bibliotecário 

695000074 Vívian Santos De Moraes AEB - Contador 

695001620 Tiago De Moura AEB - Contador 

695002761 Rejane Martins Goncalves AEB - Contador 

695053471 Viviane Santana De Oliveira AEB - Contador 

695039647 Lívia Rodrigues Santos AEB - Fonoaudiólogo 

695023566 Mirtes Da Piedade Chagas E Souza AEB - Inspetor Escolar 

695035440 Thanner Duarte Chagas AEB - Inspetor Escolar 

695009960 Iara Cristina Melo Silva AEB - Nutricionista 

695029622 Lívia Maciel Peres AEB - Nutricionista 

695040513 Wikerlley Nayara Lima AEB - Nutricionista 

695040717 Alexandra Rodrigues De Lima AEB - Nutricionista 

695040737 Elisa De Melo Flores AEB - Nutricionista 

695043255 Juliana Monteiro De Andrade AEB - Nutricionista 

695048444 Erenilda Paula Da Silva Procópio AEB - Nutricionista 

695000095 Leandro Paulino Silva AEB - Psicólogo 

695000645 Jéssica Evelyn De Andrade AEB - Psicólogo 

695010880 Luciana Souza Da Silva Paula AEB - Psicólogo 

695013131 Camila Cristina Martins De Aquino AEB - Psicólogo 

695014460 Nicole Gonçalves Da Costa AEB - Psicólogo 

695017939 Marcela Chagas Pinheiro AEB - Psicólogo 

695018615 Daniela Oliveira De Carvalho AEB - Psicólogo 

695038773 Jaqueline Gomes Pereira AEB - Psicólogo 

695044051 Valdenia De Assunçao Araujo AEB - Psicólogo 

695052047 Thalita Drumond Pires AEB - Psicólogo 

695053598 Alice De Melo Estevão AEB - Psicólogo 
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695056693 Rafael Henrique Roquette Andrade AEB - Psicólogo 

695032465 Gabriel Corgosinho Nogueira AEB - Terapeuta Ocupacional 

695036603 Thaís Carolina Martins Dos Santo AEB - Terapeuta Ocupacional 

695011883 Caio Magno Mendonça Dos Santos Agente de Comunicação Social 

695031680 Carlos Eduardo Souza Maia Agente de Comunicação Social 

695041603 Mariana Camila Velozo Da Silva Agente de Comunicação Social 

695001666 Maria Cláudia Flávio Veloso Arquiteto Urbanista 

695014560 Felipe Palmer Caldeira Parreiras De Faria Arquiteto Urbanista 

695023869 
Mateus De Guimarães Custódio E 

Botelho 
Arquiteto Urbanista 

695028693 Rafaela Dos Santos Reis Arquiteto Urbanista 

695031969 Airucy Silva Cardoso Arquiteto Urbanista 

695049566 Ademir Nogueira De Ávila Arquiteto Urbanista 

695002872 Lucas Evangelista Da Silva Ramos Assistente Administrativo 

695030572 João Vitor Mares Da Rocha Assistente Administrativo 

695000760 Rita De Cassia Francisca Da Silva Assistente de Educação Básica 

695000927 Raissa Fernandes De Almeida Ferraz Assistente de Educação Básica 

695000956 Kelly Cristina Ferreira Romão Assistente de Educação Básica 

695002051 Filipe Lucas De Oliveira Benfica Assistente de Educação Básica 

695002164 Alex Guilherme Moreira Assistente de Educação Básica 

695002901 Luana Viana Silva Costa Assistente de Educação Básica 

695002962 Saulo De Jesus Goncalves Assistente de Educação Básica 

695003058 Erika Natalia Nogueira Silva Assistente de Educação Básica 

695003186 Luciano Gomes Fonseca Ferreira Assistente de Educação Básica 

695004831 Debora Samara Dias De Oliveira Assistente de Educação Básica 

695014429 Claycimar Gonçalves Soares Silva Assistente de Educação Básica 

695017671 Natalia Da Piedade Siqueira Assistente de Educação Básica 

695029137 Andre Luiz Martins Assistente de Educação Básica 

695034457 Renata Gomes De Almeida Fonseca Assistente de Educação Básica 

695038892 Izabel Franc Luiz Souza Assistente de Educação Básica 

695045773 Cláudia Cristiane Braga Do Nascimento Assistente de Educação Básica 

695045786 
Júnia Da Conceição Fernandes 

Evangelista 
Assistente de Educação Básica 

695045984 Lilia Martins De Souza Assistente de Educação Básica 

695053193 Geraldo Moreira Barbosa Assistente de Educação Básica 

695055056 Helder Augusto Ferreira Rocha Assistente de Educação Básica 

695005189 Lorena Conceição De Freitas Paula Assistente Social 

695007059 Ediney Dos Santos Martins Assistente Social 

695008378 Juliana Gomides Quintela Assistente Social 

695010867 Renata Rozanzina Oliveira Camargo Assistente Social 

695010978 Ana Carolina Bispo Da Silva Assistente Social 

695020464 Tamiris De Almeida Rodrigues Assistente Social 

695026253 Michelle Tatiane De Souza Assistente Social 

695030277 Bárbara Dorneles Da Silva Assistente Social 

695030440 Marta Lopes Rodrigues Assistente Social 

695034741 Natália Carolina Melo Assistente Social 
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695036858 Thays Araujo Meira Assistente Social 

695038929 Priscilla Victória Rodrigues Fraga Assistente Social 

695040459 Tereza Cristina Oliveira Duarte Assistente Social 

695042144 Cássia Bezerra De Souza Batalha Assistente Social 

695053774 Gilcilene De Almeida Silva Assistente Social 

695001897 Tiago Cardoso De Jesus Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) 

695002564 Kenya Tatiana Frade Morais Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) 

695003463 Helder De Souza Fonseca Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) 

695007254 Weslei Guadalupe De Souza Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) 

695010250 Wesley Nogueira Moura Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) 

695012980 Giselle Pereira Rocha Dos Santos Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) 

695023536 Dara Lorraine Simplicio Benfica Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) 

695031703 Rodrigo Tadeu Da Silveira Costa Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) 

695033214 Naiara Almeida Santos Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) 

695036100 Rosangela Silva Moreira Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) 

695039237 Jaqueline De Sousa Queroz Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) 

695046474 Gabriella Andrade Martins Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) 

695053376 Fernanda Monteiro De Freitas Camargo Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) 

695004047 Marck Carvalho Leao Auditor 

695018884 Vinícius Gonçalves Costa Auditor 

695000267 Sidney Madureira Da Silva Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB) 

695003691 Geovana Pereira Da Rocha Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB) 

695004272 Philippe Jardel Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB) 

695007130 Cintia Gonçalves De Carvalho Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB) 

695007599 Maria Angela De Paula Braga Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB) 

695008512 Amanda Cristina Da Silva Santos Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB) 

695009345 Breno Cesar Da Silva Mendes Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB) 

695011384 Denilson Nunes De Andrade Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB) 

695022117 Álvaro Augusto De Andrade Lima Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB) 

695026723 Cleide Adriana Dias Da Silva Santos Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB) 

695027820 Luciano Gomes Fonseca Ferreira Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB) 

695029703 Renato Dias Dos Santos Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB) 

695030874 Viviane Aparecida Soares Lopes Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB) 

695030965 Maria Nazare Cardoso Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB) 

695043365 Sidneia Pereira Firmo Fonseca Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB) 

695043454 Carlos Roberto Chagas Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB) 

695046622 Luciene Aparecida Cardoso Ribeiro Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB) 

695051295 David Manso Maciel Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB) 

695006654 Adriléia De Moura Lima Bibliotecário 

695002574 Sérgio De Assis Batista Biólogo 

695003460 Carla Aparecida De Oliveira Costa Biólogo 

695005524 Nerissa Raquel De Araújo Biólogo 

695019958 Cleverson De Figueiredo Felix Biólogo 

695019960 Annanda Tahuyta Tonini Biólogo 

695020800 Andre Lage Perez Biólogo 

695026299 Patrícia Virgínia Borba Pereira Biólogo 
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Vasconcelos 

695029584 Ana Carolina Neves Biólogo 

695031324 Barbara Silva Passos Biólogo 

695033381 Mariana Neves Moura Biólogo 

695033540 Amanda Del Rio Abreu Rosa Biólogo 

695037033 Bianca Domingues Braga Biólogo 

695046892 André Araújo Da Paz Biólogo 

695048804 Newton Gontijo Sampaio Biólogo 

695051486 Ariadne Dias Caldas Lopes Biólogo 

695000045 Jacqueline Duarte Souza Santos Contador 

695000052 Amanda De Sousa Faria Contador 

695000102 Vívian Santos De Moraes Contador 

695001632 Tiago De Moura Contador 

695004051 Marck Carvalho Leao Contador 

695008362 Jacqueline Teles Bastos Contador 

695021068 Luciano Da Silva Santos Contador 

695034169 Sandra Maria Moreira Contador 

695052977 Maurício De Lima Teixeira Leite Contador 

695006035 Kenia De Freitas Morais Enfermeiro 

695009921 Lourival Rodrigues Neto Enfermeiro 

695027226 Eliene Zagnoli Almeida Do Espirito Santo Enfermeiro 

695036999 Livia Carvalho De Assis Enfermeiro 

695048934 Paula Cristina Soares Da Cruz Enfermeiro 

695051267 Juliana Myriam Amaral Fraga Enfermeiro 

695054167 Cynthia Pacheco Lucas Enfermeiro 

695000149 Flaviana De Almeida Rosa Enfermeiro Plantonista 

695006159 Kenia De Freitas Morais Enfermeiro Plantonista 

695006450 Luciana Emiliana Moreira Pereira Enfermeiro Plantonista 

695008787 Angelo Aparecido Ninditi Enfermeiro Plantonista 

695009378 Daniela Alves Soares Enfermeiro Plantonista 

695009396 Mirelle Alves Soares Enfermeiro Plantonista 

695019800 Bruna Flavia Dos Santos Enfermeiro Plantonista 

695023370 Mariane Ellen Fernandes Santos Enfermeiro Plantonista 

695023442 Bárbara Pequeno Andrade Rasslan Silva Enfermeiro Plantonista 

695026440 Cynthia Pacheco Lucas Enfermeiro Plantonista 

695033023 Livia Carvalho De Assis Enfermeiro Plantonista 

695035673 Patricia Pierre Miranda Enfermeiro Plantonista 

695040962 Douglas Alexandre Da Silva Soares Enfermeiro Plantonista 

695045999 Tavane Gomes Fernandes Paiv Enfermeiro Plantonista 

695049755 Walquer Da Costa Lima Enfermeiro Plantonista 

695052946 Jaime Vitor De Barros Enfermeiro Plantonista 

695053007 Elizangela Aparecida Santos Enfermeiro Plantonista 

695054124 Ana Marta De Oliveira Diniz Enfermeiro Plantonista 

695055776 Paula De Lourenco E Vasconcelos Enfermeiro Plantonista 

695056564 
Bárbara Zucoloto Schneider Guimarães 

Parreira 
Enfermeiro Plantonista 
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695001091 Celina Lopes Vieira Engenheiro 

695002200 Camila Lotti Do Carmo Engenheiro 

695002888 Amanda Lima Pereira Engenheiro 

695003666 Leonardo Marcelino Sacco Engenheiro 

695008296 Karoline Gomes Santos Engenheiro 

695021599 Angelita Suelen Dos Santos Costa Engenheiro 

695023416 Ricardo Augusto Dos Santos Horta Engenheiro 

695025877 Carlos Henrique De Morais Engenheiro 

695026471 Gustavo Souza Alves Engenheiro 

695029939 Vanessa Vilela Rocha Engenheiro 

695034443 Leticia Horta Cardoso Engenheiro 

695034802 Breno De Oliveira Gomes Engenheiro 

695035488 Renan Michelini Dias Engenheiro 

695040450 Thiago Luiz Ferreira Engenheiro 

695041304 Jessica Luisa De Jesus Nogueira Engenheiro 

695047916 Jeane Borges Engenheiro 

695049174 Luiz Hermínio Rabelo Vilas Boas Engenheiro 

695053763 Glicia Oliveira Soares Engenheiro 

695000317 Carina Carlos De Arruda Engenheiro Florestal 

695001435 Rodrigo Santana Flávio Engenheiro Florestal 

695004755 Renata Álvares Da Silva Lopes Engenheiro Florestal 

695011628 Karina Jácome De Carvalho Engenheiro Florestal 

695039634 Rodolfo Guimarães De Faria Engenheiro Florestal 

695040502 Rafaella Silva Pereira Engenheiro Florestal 

695051927 Laura Vieira Bie Engenheiro Florestal 

695039464 Sandra Mara Ricardo Santa Rita Especialista de Educação Básica (EEB) 

695042333 Silvia Da Silva Especialista de Educação Básica (EEB) 

695016133 Adriana Alves Ribeiro Farmacêutico Bioquímico 

695019512 Suzana De Azevedo Barbosa Farmacêutico Bioquímico 

695021986 Raquel Aparecida Guimarães Siqueira Farmacêutico Bioquímico 

695011633 Matheus Ramon Orlandi Rocha Fiscal Municipal 

695012146 Gabriel Teixeira Moreira Fiscal Municipal 

695040812 Ana Carolina Maria Rios Dos Santos Fiscal Municipal 

695044486 Sebastião Aparecido Dos Reis Fiscal Municipal 

695052168 Marcelino Gonçalves Leite Fiscal Municipal 

695053857 Fábio Reis Pereira Fiscal Municipal 

695006162 Michel Murta Peres Historiador 

695032304 Davi Aroeira Kacowicz Historiador 

695033004 Leticia Soares Costa Médico Angiologista 

695042414 
Silvia Helena Lyon De Moura Ferraresi 

Farace 
Médico Auditor 

695042301 José Ildevaldo De Carvalho Júnior Médico Cardiologista 

695012051 Mariana Campos Souza Menezes Médico Dermatologista 

695020364 Lívia Catharina Vieira De Almeida Fialho Médico Dermatologista 

695026914 Isabela Nacif Dias Capuruço Médico Endocrinologista 

695039258 Priscila Valéria Do Carmo Carvalho Médico Infectologista 
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695023480 Priscilla Fernanda Prado Polisseni Gomes Médico Pediatria 

695040192 Cristiano Luiz De Mattos Franco Médico Pediatria 

695000987 Rafael Dantés De Paula Médico Plantonista Cirurgião 

695010749 Fabiana Moraes Moreira Alves Médico Plantonista Cirurgião 

695017953 Warley Cristiano De Souza Médico Plantonista Cirurgião 

695022733 Silvano Oliveira Vieira Médico Plantonista Cirurgião 

695023178 Ralph Brito Damaceno Médico Plantonista Cirurgião 

695024334 Alexandre Rezende De Souza Médico Plantonista Cirurgião 

695030004 Gabriel Henrique Gontijo Carneiro Médico Plantonista Cirurgião 

695049477 Julia Luisa De Melo Bernardes Médico Plantonista Cirurgião 

695050610 Alexandre Neves Furtado Médico Plantonista Cirurgião 

695056249 Ricardo Lopes Sousa Médico Plantonista Cirurgião 

695003717 Wilton Batista De Santana Junior Médico Plantonista Clínico Geral 

695003775 Verônica Bertolini Da Silva Oliveira Médico Plantonista Clínico Geral 

695019599 Marcus Vinícius De Azevedo Médico Plantonista Clínico Geral 

695024265 Antonio Carlos De Oliveira Freitas Médico Plantonista Clínico Geral 

695025163 Jáder Lúcio Da Silveira Xavier Médico Plantonista Clínico Geral 

695030142 Rodrigo Costa Pereira Vieira Médico Plantonista Clínico Geral 

695034468 Paulo Vinicius Moreno Camargos Médico Plantonista Clínico Geral 

695041139 Ildeu Soares Caldeira Junior Médico Plantonista Clínico Geral 

695047318 Jose Carlos Sizino Franco Filho Médico Plantonista Clínico Geral 

695053929 
Hector Jacques Rodrigues De Almeida 

Santa Gema 
Médico Plantonista Clínico Geral 

695054093 Eluan Albuquerque De Lima Médico Plantonista Clínico Geral 

695004168 Kleber Miranda Linhares Médico Plantonista Ortopedista 

695012199 Gilvan Ferreira Vaz Médico Plantonista Ortopedista 

695013028 Leandro Lima Bernardes Médico Plantonista Ortopedista 

695029478 João Pedro Castro Marques Médico Plantonista Ortopedista 

695033122 Vinicius Augusto Barbosa Médico Plantonista Ortopedista 

695036090 Ana Cristina De Rezende Castanheira Médico Plantonista Ortopedista 

695039059 Eisenhower Pego De Sales Filho Médico Plantonista Ortopedista 

695045858 Andre Martinez Amorim Prosdocimi Médico Plantonista Ortopedista 

695013669 Larissa Marcenesgonçalves De Souza Médico Plantonista Pediatra 

695023474 Priscilla Fernanda Prado Polisseni Gomes Médico Plantonista Pediatra 

695031474 Andreia Mara Araujo Rezende Cotta Médico Plantonista Pediatra 

695040106 Carolina Ribeiro Costa Médico Plantonista Pediatra 

695040165 Cristiano Luiz De Mattos Franco Médico Plantonista Pediatra 

695044207 Nathalia Montecino Vaz De Melo Médico Plantonista Pediatra 

695044649 Josiane Pinho Silveira Santos Médico Plantonista Pediatra 

695009447 Aline Gabriele Ribeiro Cerqueira Santos Médico Veterinário 

695027837 Gabriela Ferreira Siano Médico Veterinário 

695029548 Luiza De Araújo Ramos Médico Veterinário 

695032693 Livia Andrade Alves Médico Veterinário 

695021630 Wallace Ferreira Alcantara Mestre de Obras 

695025314 Daniel Guimarães Fernandes Mestre de Obras 

695029164 Wallison Douglas Miranda José Da Silva Mestre de Obras 
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695036974 Daniel Eugênio Da Silva Mestre de Obras 

695052341 Marcelo Correa Siqueira Mestre de Obras 

695040440 Adenilson Dos Santos Fagundes Motoboy 

695056203 Tiago Costa Ferreira Motoboy 

695001256 Lana Cristina Teixeira Motorista "B" 

695004443 Rafael Bruno Da Silva Ramos Marques Motorista "B" 

695044796 Edvandro Dias Da Silva Motorista "B" 

695000078 Marcio Bretas Da Silva Motorista "D" 

695038661 Sebastiao Ramos Flor Motorista "D" 

695043032 Caio Magno Mendonça Dos Santos Motorista "D" 

695055391 Flavio Roberto De Carvalho Motorista "D" 

695001021 Daniela Pedro De Almeida Odontólogo 

695005342 Nathália Costa Coelho Odontólogo 

695006180 Vanessa Gonçalves Dos Santos Odontólogo 

695014575 Daniel Passos Tenório Odontólogo 

695019480 Rainer Roland Santos Odontólogo 

695021413 Patrícia Ellen Júlio Papa Odontólogo 

695022325 Stefano Palieraqui Odontólogo 

695027375 Mariana Pinheiro Ferreira Odontólogo 

695032984 Sheila Gonçalves Malaquias Odontólogo 

695034087 Carolina Da Cunha Carlos Magno Odontólogo 

695035347 Isabella Gaudêncio Mendes Ferreira Odontólogo 

695037144 Paola Lúcia Goddard De Souza Odontólogo 

695039178 Elizabeth Tavares Todoroski Odontólogo 

695040652 Érika Lucia De Almeida Silva Odontólogo 

695042930 Natália Aparecida De Assunção Araújo Odontólogo 

695044449 Maria Tereza De Abreu Scalzo Odontólogo 

695046516 Raphaella Do Amaral Velloso Odontólogo 

695047677 Rejane Adriana Brandão Odontólogo 

695034092 Carolina Da Cunha Carlos Magno Odontólogo Cirurgião 

695040361 Eduardo Ribeiro Odontólogo Cirurgião 

695003241 Fabricio Pinho Madureira Odontólogo Endodontista 

695018228 Alexandre Ramos Braga Odontólogo Especialista Ortodontia 

695025786 Poliane Nátali Maia Fonseca Bahia Odontólogo Especialista Ortodontia 

695033258 Isabel Cristina Passos De Lima Viana Odontólogo Especialista Ortodontia 

695049571 Bruno Henrique Ferreira Pinto Odontólogo Especialista Ortodontia 

695053285 Mateus Carazza Ferreira Odontólogo Periodontista 

695014578 Daniel Passos Tenório Odontólogo Protesista 

695015863 Ivan Alvarenga Moreira Dos Santos Odontólogo Protesista 

695035523 Raquel Parreiras Ferreira Odontólogo Protesista 

695046523 Raphaella Do Amaral Velloso Odontólogo Protesista 

695055949 Bruna Silva Moreira Marcondes Odontólogo Protesista 

695002598 Natália Aparecida De Assunção Araújo Odontólogo Saúde Pública 

695051246 Hanna Carolina Silva Amorim Odontólogo Saúde Pública 

695000123 Gildevan Vieira De Jesus Oficial Administrativo 

695000780 Gleuber Henrique Rocha Oficial Administrativo 
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695001008 Itamar Junio Gabriel Vilela Oficial Administrativo 

695002077 Wesley José De Almeida Narduchi Oficial Administrativo 

695002507 Elaine Cherly Tai Oficial Administrativo 

695002637 Kristofferson Schneider Bispo Oficial Administrativo 

695002803 Raiane Penido De Souza Oficial Administrativo 

695002937 
Charles Eustáquio Bernardo De Oliveira 

Baltazar 
Oficial Administrativo 

695003221 Wesley Gonçalves Miranda Oficial Administrativo 

695003303 Tadeu Geraldo Santos De Oliveira Oficial Administrativo 

695003467 Paulo Natã Silva Souza Oficial Administrativo 

695003797 Juliana Giraldi Mateus Silva Lopes Oficial Administrativo 

695004205 Laura Aparecida Ferreira Souza Oficial Administrativo 

695004235 Jose Carlos De Souza Oficial Administrativo 

695004819 Stefany Lopes De Oliveira Oficial Administrativo 

695006074 Vivian Magalhães Souza Oficial Administrativo 

695006905 Vinicius Guimarães Oficial Administrativo 

695006981 Flavia Adriana Pereira Colchete Oficial Administrativo 

695007433 Fábio Jesus De Souza Figueiredo Oficial Administrativo 

695008856 Flávio Argemiro Carvalho De Oliveira Oficial Administrativo 

695009069 
Eduardo Fernando Guimarães Da Silva 

Martins 
Oficial Administrativo 

695010428 Thais Mara De Morais Oficial Administrativo 

695011526 Caio Cézar Ferreira Guimarães Oficial Administrativo 

695013675 Marco Antonio Pacheco Oficial Administrativo 

695014262 Sergio Pinto De Oliveira Junior Oficial Administrativo 

695014576 Marco Túlio Lamim Pereira Oficial Administrativo 

695015928 Alexis Dias Da Rocha Oficial Administrativo 

695018262 Guilherme De Alencar Rosa Oficial Administrativo 

695018668 Thiago Junio De Souza Arcanjo Oficial Administrativo 

695020596 Cristiano Pires Da Natividade Oficial Administrativo 

695021155 Diego Henrique Oficial Administrativo 

695021633 Wallace Ferreira Alcantara Oficial Administrativo 

695022098 Fernanda Reis Oliveira Oficial Administrativo 

695022457 Lucilene Pereira Viana Oficial Administrativo 

695025737 Flavia Cristina De Souza Oficial Administrativo 

695026300 
Patrícia Virgínia Borba Pereira 

Vasconcelos 
Oficial Administrativo 

695027102 Steffane Reis Oficial Administrativo 

695027346 Barbara Teixeira Caixeta Oficial Administrativo 

695030204 André Henrique Rocha Oficial Administrativo 

695032129 Wellerson Augusto Dos Santos Oficial Administrativo 

695032277 Rafael Vinicius De Carvalho Picinin Oficial Administrativo 

695034763 Michelle Cristina Pinto Dos Santos Alves Oficial Administrativo 

695034896 Polliane Cristina Martins Dos Santos Oficial Administrativo 

695035810 Débora Aragão Beiral Oficial Administrativo 

695036234 Fernanda Cristina Dos Santos Oficial Administrativo 
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695036843 Amanda Bencupert Silva Oficial Administrativo 

695037997 Daniela Claudio E Oliveria Oficial Administrativo 

695038594 Denis Afonso Angelo Passos Oficial Administrativo 

695038912 Bárbara De Miranda Reis Oficial Administrativo 

695039299 Lucio Valerio Da Silva Oficial Administrativo 

695042943 Wendell Alves Vieira Oficial Administrativo 

695043022 Wellington Moura Dos Santos Oficial Administrativo 

695044210 Monica Machado Magalhaes Oficial Administrativo 

695044929 Adriana De Sousa Oficial Administrativo 

695045205 Marina Lorena Campos Teixeira Oficial Administrativo 

695046901 Amanda Lívia Santos Oficial Administrativo 

695048061 Nicolas Prates De Lima Oficial Administrativo 

695048181 Jessica Estevam Morais Oficial Administrativo 

695048691 Tatiana Nunes Luz Oficial Administrativo 

695048751 Narciza Aparecida Aparecida Oficial Administrativo 

695048808 Clédio Gabriel Dos Santos Oficial Administrativo 

695049888 Livia Santos Luzia Oficial Administrativo 

695050593 Luciana Machado Magalhaes Oficial Administrativo 

695051078 Kelly Coelho Da Silva Oficial Administrativo 

695051947 Bárbara Fiuza Mendes Oficial Administrativo 

695053800 Danielle Azevedo Martins Oficial Administrativo 

695055157 Arielly Souza Batista Oficial Administrativo 

695035756 Wanessa Gonçalves Gomes PEB - Artes 

695009483 Samuel Pereira Rocha Dos Santos PEB - Ciências Biológicas 

695013551 Ramon De Oliveira Santos Ruas PEB - Educação Física 

695016118 Anderson Roberto Almeida PEB - Educação Física 

695027538 Marina Camponêz PEB - Educação Física 

695004313 Raphaella Karla Portes Beserra PEB - Geografia 

695043777 José Luiz De Oliveira PEB - Geografia 

695006513 Kellen Cristina Inácio De Oliveira PEB - História 

695013845 Itamar Dimas Batista Neto PEB - História 

695030020 Doan Ricardo Neves Da Cruz PEB - História 

695035624 Rosiane Maria Coelho PEB - Letras/Inglês 

695000174 Maria Goreth Viana Bartolomeu PEB - Letras/Língua Portuguesa 

695003493 Carolina Izabela Dutra De Miranda PEB - Letras/Língua Portuguesa 

695005643 Giovanda Dos Anjos PEB - Letras/Língua Portuguesa 

695016601 Rosimaria Silva PEB - Letras/Língua Portuguesa 

695027005 Grazielle Regina Victal PEB - Letras/Língua Portuguesa 

695031296 Claudia Silvania Da Silva Viana PEB - Letras/Língua Portuguesa 

695035591 Rosiane Maria Coelho PEB - Letras/Língua Portuguesa 

695038393 Denise Elaine De Morais Assis PEB - Letras/Língua Portuguesa 

695039878 Rayanne Teixeira Teles Alves PEB - Letras/Língua Portuguesa 

695050979 Cezar Almeida Dos Reis PEB - Letras/Língua Portuguesa 

695012566 Márcio Maciel Da Silva PEB - Matemática 

695011823 Jacqueline Camelo Santos PEB - Séries Iniciais 

695013844 Elizabeth Lúcia Da Cruz PEB - Séries Iniciais 
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695031665 Cláudia Do Nascimento Biluca PEB - Séries Iniciais 

695046171 Valéria Aparecida Moreira Souza PEB - Séries Iniciais 

695001417 Flavia Pereira Oliveira Sa Técnico de Enfermagem 

695004341 Edith Vieira Dos Santos Técnico de Enfermagem 

695005570 Wesley Cesar Vieira Técnico de Enfermagem 

695006482 Alessandra Rosa Da Silva Fontes Alves Técnico de Enfermagem 

695006985 Simone Maria Da Costa Técnico de Enfermagem 

695011323 Helende Souza Corraide Santana Técnico de Enfermagem 

695012855 Suely Bela Da Silva Técnico de Enfermagem 

695024286 Adriana Aline Pereira Técnico de Enfermagem 

695030631 Jucimara Leandro Técnico de Enfermagem 

695035681 Elizete Zeferino Costa Técnico de Enfermagem 

695036176 Gabriella Mara Lopes Técnico de Enfermagem 

695036545 Grazielle Marilia Silva Técnico de Enfermagem 

695040872 Ana Cláudia Barroso Técnico de Enfermagem 

695042475 Barbara Carvalho De Lomba Técnico de Enfermagem 

695045600 Vivian Pinheiro Santos Técnico de Enfermagem 

695049937 Ana Paula Xavier Julio Técnico de Enfermagem 

695053084 Maria Cristina Machado Técnico de Enfermagem 

695054805 Gilmara Gonçalves Da Silva Técnico de Enfermagem 

695055575 Julio Cezar Fernandes Da Silva Técnico de Enfermagem 

695006990 Dayanne Natasha De Oliveira Santana Técnico de Higiene Dental 

695035405 Elaine Maria Coelho Técnico de Higiene Dental 

695012841 Gabriel Araujo Alves Técnico de Obras e Serviços 

695000587 Delania Rodrigues De Souza Técnico de Saúde - Análises Clínicas 

695032176 Thais De Paula Porto Maia Técnico de Saúde - Análises Clínicas 

695004493 Sara De Paula Severino Técnico de Saúde - Radiologista 

695014901 Luciano De Souza Miranda Pereira Técnico de Saúde - Radiologista 

695015262 Wilson Rocha Junior Técnico de Saúde - Radiologista 

695018795 Ederson Mateus Marçal Técnico de Saúde - Radiologista 

695037790 Ricássio Eder Dos Santos Pereira Técnico de Saúde - Radiologista 

695041212 Natália Kalil De Souza Técnico de Saúde - Radiologista 

695029179 Ernani Paulino Liberato Técnico Segurança Trabalho 

695001642 Karina Calais Mayrink Terapeuta Ocupacional 

695043946 Júlia Beatriz Ramos Miranda Terapeuta Ocupacional 

695048422 Ana Luiza Rezende Dos Santos Terapeuta Ocupacional 

695018951 Rafaela Cristina De Souza Neto Topógrafo 
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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: Administrador 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa D) “Continuando o desmatamento não sobrará uma sombra de pé.” não pode ser considerada correta, 
pois, nesse caso, sombra significa árvores, porque entre o significado de ambas as palavras existe uma relação de 
implicação. Sombra implica árvore, já que a sombra é um efeito produzido pela árvore. Essa mudança de sentido é uma 
metonímia. Metonímia é a alteração do sentido de uma palavra ou expressão quanto entre o sentido que o termo tem e 
o que adquire existe uma relação de inclusão ou de implicação. Já a expressão ‘bolo planetário’ se trata de uma 
metáfora, alteração de sentido de uma palavra ou expressão quando entre o sentido que o termo tem e o que ele 
adquire existe uma intersecção, isto é, ambos apresentam traços comuns. A alternativa A) “Comerás o pão com o suor 
do teu rosto.” não pode ser considerada correta, pois, “suor”, que é o efeito do trabalho, implica significado de trabalho, 
sendo uma metonímia.  
Fonte: Platão & Fiorin. Para entender o texto- Leitura e redação. Ed. Ática. 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) conclui-se que a resposta negativa advém da constatação de dados reais.” não pode ser considerada 
correta, pois, diante do título “Estradas para a perdição?” e do teor do conteúdo apresentado no texto, não há como ser 
apresentada uma resposta negativa. O texto apresenta dados que constatam que, sim, da forma como as estradas estão 
sendo construídas são estradas para a “perdição” no sentido de que levam à destruição: “num processo que vai 
capilarizando a devastação.” (8º§) A alternativa “D) caso fosse transformada em uma frase nominal, excluindo-se o 
ponto de interrogação, sua adequação e sentido original seriam preservados.” não pode ser considerada correta, pois, 
excluindo-se o ponto de interrogação teríamos uma afirmativa e não um questionamento. A alternativa “A) a resposta é 
apresentada de modo objetivo e direto.” não pode ser considerada correta, pois, para a pergunta “Estradas para a 
perdição?” não há uma resposta direta. A conclusão advém da leitura do texto em sua íntegra e de sua interpretação.  
 Fonte: O próprio texto. Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas,...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de um uso restrito à variedade culta formal e mesmo ultraformal da língua, o emprego de facílimo – superlativo 
de fácil. Na alternativa “D) “[...] indica a literatura científica avaliada pela equipe do estudo, que inclui a brasileira 
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Mariana Vale, do Departamento de Ecologia da UFRJ.” (6º§)” não há ocorrência para tal característica assim como não 
ocorre também no trecho destacado na alternativa C) “[…] mais da metade dos pedaços de chão não atravessados por 
estradas têm área de menos de 1 km², […]” (5º§). Quanto ao conteúdo programático, o conhecimento dos níveis de 
linguagem existentes na língua portuguesa está vinculado à compreensão textual.  
Fonte:  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.  

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B” é considerada correta, pois, dentre os empregos da vírgula está o de separar uma locução (é claro) que 
expressa conexão discursiva (no discurso, estabelece uma conexão, uma ligação) podendo ser de: adição, explicação, 
contraste, compensação, retificação, encadeamento, conclusão, ratificação, etc.) A alternativa “C) separação de oração 
coordenada de valor não aditivo.” não pode ser considerada correta. Oração coordenada é a que se coloca do lado de 
outra, sem desempenhar função sintática; são sintaticamente independentes. Veja: A atriz falou aos jornalistas   e 
despediu-se em seguida. Observe que a 2ª oração não está encaixada na 1ª, não funciona como termo da oração 
anterior, não se relaciona sintaticamente com nenhuma palavra da 1ª oração. São ligadas por conectivos ou justapostas, 
ou seja, separadas por vírgula. Ocorre que “é claro” não se trata de uma oração coordenada, mas de expressão de realce 
intercalada. A alternativa “D) acréscimo de oração justaposta para registro de ato de fala.” não pode ser considerada 
correta. Neste caso também se usaria o travessão indicando o ato da fala como no exemplo: “As coisas eram sem vida, 
diziam, sem nenhum mistério, devassadas.” 
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.   
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) a afirmação acerca do conservadorismo indica uma conclusão cuja certeza do autor pode ser 
comprovada.” não pode ser considerada correta, pois, em “Note, aliás, que essa estimativa do número de fatias 
separadas pela ação humana provavelmente é conservadora – ainda faltam dados a respeito de certas áreas, o que 
significa que o impacto global das estradas deve ser ainda maior.” (3º§) não há uma certeza em relação ao 
conservadorismo, mas uma possibilidade: “provavelmente”. Diante de tal justificativa, a alternativa “A” está correta.  
Fonte: 

 O próprio texto.  

 GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 26. ed. Rio de 
Janeiro: FGV, 2006. 

 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão une os conteúdos de razões especiais e progressão aritmética para a resolução da mesma, como previsto no 
edital: 
Considerando a distância percorrida por minuto como uma progressão, tem-se que: 
No total foram percorridos 2610m, assim: 
a15 = a1 + 14n (distância percorrida no último minuto); 
S15 = (a1 + a1 + 14n)15/2 = 2610 (soma das distancias percorridas por minuto) 
a1 + 7n = 174 
n = 0,72 km/h = 0,2 m/s = 12 m/min (razão da progressão) 
a1 + 7.12 = 174 
a1 + 84 = 174 
a1 = 90 m/mim 
90 m/ min = 1,5m/s = 5,4 km/h 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
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Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação das alternativas da questão, faltando o “x” que acompanha o coeficiente “b” da equação do 
segundo grau, sendo assim a questão foi anulada. 
A resposta correta seria:  
Sabe-se que as raízes da equação são -5 e 2, logo: 

−
𝑏

𝑎
=  −3 

b = 3a 
𝑐

𝑎
=  −10 

c = -10a 
Assim a equação ficaria: ax2+3ax -10a = 0 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso entende que a questão deva ser anulada em face da possiblidade de aplicação de algumas penas 
caracterizadas como obrigação de fazer. Contudo, o conceito constitucional de “trabalho forçado” corresponde a 
situações em que as pessoas são coagidas a trabalhar mediante o uso de violência ou intimidação, o que caracteriza uma 
forma de escravidão rechaçada pelo Estado Democrático de Direito. Constituição Federal, art. 5º, inciso XLVII, c. 
Por esta razão, O recurso é improcedente e o gabarito mantido. 
Fonte: Constituição Federal, art. 5º, inciso XLVII, c. 
 
Questão: 27 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso aponta a questão 27, mas traz argumentos da questão 26. 
Por esta razão, O recurso é improcedente e o gabarito mantido. 
Fonte: Constituição Federal, art. 5º, inciso XLVII, c 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que na questão de nº 31 haveria mais de uma resposta. As razões recursais apontam que alternativa 
"a" também estaria incorreta uma vez que "recursos não são liderados". Cumpre ressaltar que na Administração, os 
termos "planejar, organizar, liderar e controlar" referem-se às 4 funções administrativas que são essenciais para o 
funcionamento pleno de uma organização. Os recursos organizacionais podem ser divididos em grupos, como por 
exemplo, recursos físicos, recursos financeiros, recursos mercadológicos, recursos administrativos e, por último, 
recursos humanos. Os recursos humanos são as pessoas que atuam nos diferentes níveis hierárquicos de uma 
organização. A função "liderança" é essencial para manter as pessoas unidas, focadas e determinadas para ajudarem a 
organização a atingir os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Portanto, na questão de nº 31, somente a 
alternativa "c" encontra-se incorreta, as demais estão corretas. Diante do exposto o recurso é improcedente. 
Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos Tempos: os novos horizontes em administração. 3. ed. - 
Barueri, SP: Manole, 2014. 
 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a questão de nº 33 deveria ser anulada devido à ausência de uma resposta correta. As razões 
recursais apontam que a alternativa "a" (gabarito oficial) não cita corretamente os cinco pilares da administração 
estratégica. Cumpre ressaltar que os cinco pilares da administração estratégica, tal como citado na alternativa "a", estão 
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de acordo com bibliografia utilizada, Chiavenato (2014), p. 564: "Estratégia: é como a organização se comporta, 
Competências: constituem a energia que alimenta o processo, Recursos: são os meios utilizados, Cultura: são as crenças 
que definem o porque do processo e Estrutura: constitui a base, a plataforma onde se assenta a estratégia.". Portanto, o 
recurso é improcedente. 
Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos: os novos horizontes em administração. 3º ed. Barueri, 
SP: Manoel, 2014. 
 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a questão de nº 41 deveria ser anulada devido à ausência de uma resposta. As razões recursais 
questionam a alternativa "d" (gabarito oficial), apontando que a mesma estaria "correta". No entanto, cumpre ressaltar 
que a alternativa "d" é "incorreta". Delegar uma tarefa a um determinado subordinado não é simplesmente deixar que o 
mesmo aprenda sozinho, isso não é delegação. Para delegar uma atividade a um determinado subordinado é preciso 
que o mesmo esteja preparado, instruído e treinado, caso contrário, a tarefa não será realizada da forma correta, 
ocasionado retrabalho, algo não desejado do ponto de vista da "eficiência organizacional". A necessidade de 
treinamento é ainda mais importante quando a tarefa delegada envolve riscos à saúde física do trabalhador. Portanto, 
diante do exposto, o recurso é improcedente. 
Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos: os novos horizontes em administração. 3º ed. Barueri, 
SP: Manoel, 2014. 
 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a questão de nº 42 possui um erro na divulgação do gabarito, uma vez que a 2ª afirmação seria 
verdadeira e não falsa, portanto, a resposta correta seria a letra "c" e não a letra "d" (gabarito oficial). Cumpre ressaltar 
que a 2ª e a 4ª afirmações estão incorretas, uma vez que suas definições encontram-se invertidas. Na verdade a 
"mudança na tecnologia" afeta as máquinas, equipamentos, instalações e os processos organizacionais e a "mudança 
nos produtos ou serviços" afeta a criação, o desenvolvimento e a melhoria de novos produtos ou serviços. A 1ª e 3ª 
afirmações estão corretas, portanto, o gabarito oficial é a letra "d" (V,F,V,F). Assim, decide-se pelo indeferimento dos 
recursos e pela manutenção do gabarito oficial. 
Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos: os novos horizontes em administração. 3º ed. Barueri, 
SP: Manoel, 2014. 
 
 
Cargo: Advogado 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As orações finais são autênticas orações adverbiais. Elas expressam um efeito visado, um propósito. O meio ostensivo de 
expressão adverbial da finalidade na língua corrente é a preposição para. O uso de conjunções finais (para que, a fim de 
que, de maneira que, de molde a que) ocorrem com menos frequência. O que não ocorre na alternativa A) “[...] o que 
significa que o impacto global das estradas deve ser ainda maior.” (3º§) 
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa D) “Continuando o desmatamento não sobrará uma sombra de pé.” não pode ser considerada correta, 
pois, nesse caso, sombra significa árvores, porque entre o significado de ambas as palavras existe uma relação de 
implicação. Sombra implica árvore, já que a sombra é um efeito produzido pela árvore. Essa mudança de sentido é uma 
metonímia. Metonímia é a alteração do sentido de uma palavra ou expressão quanto entre o sentido que o termo tem e 
o que adquire existe uma relação de inclusão ou de implicação. Já a expressão ‘bolo planetário’ se trata de uma 
metáfora, alteração de sentido de uma palavra ou expressão quando entre o sentido que o termo tem e o que ele 
adquire existe uma intersecção, isto é, ambos apresentam traços comuns. A alternativa A) “Comerás o pão com o suor 
do teu rosto.” não pode ser considerada correta, pois, “suor”, que é o efeito do trabalho, implica significado de trabalho, 
sendo uma metonímia.  
Fonte: Platão & Fiorin. Para entender o texto- Leitura e redação. Ed. Ática. 
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Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) conclui-se que a resposta negativa advém da constatação de dados reais.” não pode ser considerada 
correta, pois, diante do título “Estradas para a perdição?” e do teor do conteúdo apresentado no texto, não há como ser 
apresentada uma resposta negativa. O texto apresenta dados que constatam que, sim, da forma como as estradas estão 
sendo construídas são estradas para a “perdição” no sentido de que levam à destruição: “num processo que vai 
capilarizando a devastação.” (8º§) A alternativa “D) caso fosse transformada em uma frase nominal, excluindo-se o 
ponto de interrogação, sua adequação e sentido original seriam preservados.” não pode ser considerada correta, pois, 
excluindo-se o ponto de interrogação teríamos uma afirmativa e não um questionamento. A alternativa “A) a resposta é 
apresentada de modo objetivo e direto.” não pode ser considerada correta, pois, para a pergunta “Estradas para a 
perdição?” não há uma resposta direta. A conclusão advém da leitura do texto em sua íntegra e de sua interpretação.  
Fonte: O próprio texto. Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas,...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de um uso restrito à variedade culta formal e mesmo ultraformal da língua, o emprego de facílimo – superlativo 
de fácil. Na alternativa “D) “[...] indica a literatura científica avaliada pela equipe do estudo, que inclui a brasileira 
Mariana Vale, do Departamento de Ecologia da UFRJ.” (6º§)” não há ocorrência para tal característica assim como não 
ocorre também no trecho destacado na alternativa C) “[…] mais da metade dos pedaços de chão não atravessados por 
estradas têm área de menos de 1 km², […]” (5º§). Quanto ao conteúdo programático, o conhecimento dos níveis de 
linguagem existentes na língua portuguesa está vinculado à compreensão textual.  
Fonte:  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.  

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B” é considerada correta, pois, dentre os empregos da vírgula está o de separar uma locução (é claro) que 
expressa conexão discursiva (no discurso, estabelece uma conexão, uma ligação) podendo ser de: adição, explicação, 
contraste, compensação, retificação, encadeamento, conclusão, ratificação, etc.) A alternativa “C) separação de oração 
coordenada de valor não aditivo.” não pode ser considerada correta. Oração coordenada é a que se coloca do lado de 
outra, sem desempenhar função sintática; são sintaticamente independentes. Veja: A atriz falou aos jornalistas   e 
despediu-se em seguida. Observe que a 2ª oração não está encaixada na 1ª, não funciona como termo da oração 
anterior, não se relaciona sintaticamente com nenhuma palavra da 1ª oração. São ligadas por conectivos ou justapostas, 
ou seja, separadas por vírgula. Ocorre que “é claro” não se trata de uma oração coordenada, mas de expressão de realce 
intercalada. A alternativa “D) acréscimo de oração justaposta para registro de ato de fala.” não pode ser considerada 
correta. Neste caso também se usaria o travessão indicando o ato da fala como no exemplo: “As coisas eram sem vida, 
diziam, sem nenhum mistério, devassadas.” 
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) a afirmação acerca do conservadorismo indica uma conclusão cuja certeza do autor pode ser 
comprovada.” não pode ser considerada correta, pois, em “Note, aliás, que essa estimativa do número de fatias 
separadas pela ação humana provavelmente é conservadora – ainda faltam dados a respeito de certas áreas, o que 
significa que o impacto global das estradas deve ser ainda maior.” (3º§) não há uma certeza em relação ao 
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conservadorismo, mas uma possibilidade: “provavelmente”. Diante de tal justificativa, a alternativa “A” está correta.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

 GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 26. ed. Rio de 
Janeiro: FGV, 2006. 

 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.de Castro Gonçalves 
Bernardes 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão “As sugestões de alterações para os trechos selecionados a seguir apresentam 
mudança de pessoa verbal, dentre as sugestões pode-se afirmar que ocorre inadequação gramatical apenas em:” o 
objeto a ser avaliado é em relação à inadequação de pessoas gramatical na frase e não da escolha do tempo verbal, 
deste modo, a alternativa a ser assinalada seria exatamente a incorreta. A mudança da pessoa verbal não é o requerido 
pelo enunciado, mas sim a inadequação de seu uso.  
Fonte:  

 Enunciado da questão.   

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação das alternativas da questão, faltando o “x” que acompanha o coeficiente “b” da equação do 
segundo grau, sendo assim a questão foi anulada. 
A resposta correta seria:  
Sabe-se que as raízes da equação são -5 e 2, logo: 

−
𝑏

𝑎
=  −3 

b = 3a 
𝑐

𝑎
=  −10 

c = -10a 
Assim a equação ficaria: ax2+3ax -10a = 0 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo programático do concurso em questão afirma que “... noções do processador de textos MS-WORD para 
Windows. Noções da planilha de cálculo MS-EXCEL…”, logo pode-se concluir que qualquer versão da ferramenta na suíte 
Office pode ser compreendida no texto do edital, pois este não determinou nenhuma versão específica. Neste 
entendimento, ratifica-se a posição de que em nenhum momento houve extrapolação ao conteúdo programático 
determinado no documento, pois a versão do software apresentada na contextualização da questão (Microsoft Office 
Word 2007) faz parte da suíte do Office e atende aos itens exigidos. 
Com base nos argumentos apresentados, a banca julga o recurso improcedente mantendo o gabarito preliminar 
divulgado. 
 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
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Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso argumenta que nas entidades da Administração Indireta há órgãos públicos. Contudo, o fenômeno da criação 
de órgãos, seja na direta ou na indireta, denomina-se desconcentração. Fenômeno distinto da descentralização. 
Por esta razão, O recurso é improcedente e o gabarito mantido. 
Fonte: Manuais de Direito Administrativo 
 
Questão: 31 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por não corresponder à questão mencionada. 
 
Questão: 33 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A alternativa “a” está correta, pois de acordo com o inciso XVII do art. 5º da CRFB/88; a alternativa “b” está incorreta, 
pois em desacordo com o inciso XIX do citado artigo; a alternativa “c” está correta, pois de acordo com o inciso XXVI do 
citado artigo; a alternativa “d” está incorreta, pois apesar de conter quase que a integral transcrição do inciso XXXI do 
mesmo artigo, ao seu final se refere ao “e cujus” e não ao “de cujus”, o que a torna incorreta, induzindo oa erro, de 
modo que a questão foi anulada.   
Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil. 
 
Questão: 37 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão pedia que assinalasse a alternativa incorreta. Analisando as alternativas, tem-se, no entanto que duas delas 
estão incorretas. A alternativa “a” está incorreta, pois fere o inciso VI, do parágrafo primeiro do art. 19 da LRF. Já a 
alternativa “b” também está incorreta uma vez que ambígua. O limite de 50% ali citado se refere apenas à União, mas a 
alternativa não deixa isso claro, levando ao erro, de modo que a questão foi anulada.     
Fonte: Lei de Responsabilidade Fiscal 
 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O edital tinha previsão do tema Desapropriação. Consequentemente, todas as lei que tratam do tema poderiam ser 
cobradas na prova. 
Fonte: Edital. 
 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão exigia como resposta que fosse indicada a pessoa jurídica de direito público interno, de acordo com a 
legislação. Sobre o tema, o Código Civil se refere às autarquias, como sendo pessoas jurídicas de direito público interno 
(art. 41) fazendo menção às fundações como pessoas jurídicas de direito privado (art. 41, II). O recurso apresentado 
sustenta que as fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público interno. De fato, a doutrina sustenta isso. No 
entanto, a alternativa não se referia às fundações públicas, mas às fundações. Aliás, a própria doutrina para diferencias 
as duas pessoas jurídicas, quando se refere às fundações públicas, sempre o faz expressamente. Deste modo, havia 
apenas uma alternativa correta, permanecendo hígida a questão.  
Fonte: Código Civil  
 
Questão: 47 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O recurso apresentado se insurge contra a cobrança de legislação publicada em data posterior à publicação do edital. De 
fato, o inciso IX do art. 313 do CPC, cobrado na alternativa “c” da questão foi incluído pela Lei n.º 13.363, de 25 de 
novembro de 2016, com publicação no DOU em 28/11/2016, portanto, em data posterior à publicação do edital, que se 
deu em 09/09/2016. Tal fato afronta a cláusula 11.16 do edital, a saber “11.16 Legislações com entrada em vigor após a 
data de publicação deste Edital, bem como alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão 
objeto de avaliação nas provas do Concurso”. Assim, a questão foi anulada.   
Fonte: Edital 
Questão: 50 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “a” está incorreta, pois em desacordo com o art. 146 do CTN. A alternativa “b” está correta, pois de acordo 
com o art. 150 do CTN. Os argumentos trazidos pelo recurso não tem o condão de demonstrar que a alternativa está 
incorreta. A alternativa “c” está correta, pois de acordo com o art. 142 do CTN. A alternativa “d” está correta, pois de 
acordo com o art. 148 do CTN.  
Fonte: Código Tributário Nacional 
 
 
Cargo: AEB - Assistente Social 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Indústrias movimentam, atualmente, grandes fortunas com o objetivo de promover uma necessidade 
básica da sociedade em relação à longevidade. ” não pode ser considerada correta. Não há referência, no texto, à 
caracterização da longevidade como necessidade básica, em “Hoje, custa assumir a velhice. A mercantilização da 
aparência humana descobriu o elixir da eterna juventude. Fortunas são movimentadas para prolongar a nossa juventude 
ou, pelo menos, a ilusão de que ela é perene: cirurgias plásticas, academias de malhação, pílulas energéticas, bebidas 
revitalizadoras, alimentos dietéticos etc.” há uma referência à ilusão da permanência da juventude, mas não de que seja 
uma necessidade básica. A alternativa “B) O preconceito à velhice faz parte de um inevitável processo vivido pela 
sociedade atual que precisa de ser por ela compreendido. ” não pode ser considerada correta, pois, o preconceito 
poderia ser evitado pela sociedade. Tal fato é comprovado através das expressões ao longo do texto que refletem a 
indignação ao autor diante de tal fato assim como através da exemplificação do que ocorre nas aldeias indígenas. A 
alternativa “A) A característica de consumismo da sociedade é vista como um dos fatores que possibilitam a prática do 
preconceito à velhice.” é considerada correta, pois, de acordo com o trecho “A mercantilização da aparência humana 
descobriu o elixir da eterna juventude. 
Fortunas são movimentadas para prolongar a nossa juventude ou, pelo menos, a ilusão de que ela é perene: cirurgias 
plásticas, academias de malhação, pílulas energéticas, bebidas revitalizadoras, alimentos dietéticos etc. 
Assim, a velhice ganha, aos poucos, o estigma da vergonha, [...]” (1º§ e 2º§) a vergonha advinda da velhice tem ligação 
(uso do termo “assim”, ou seja, “deste modo” com as fortunas movimentadas (consumismo) para prolongar a 
juventude.  
Fonte:  

 O próprio texto.   

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para letra D. 
A alternativa correta é a letra “D” cuja analogia pode ser vista em: “Ali, quando morre um velho, é toda uma biblioteca 
que desaparece". A alternativa “C) particulariza um tipo de saber desvinculando-o dos outros saberes. ” não pode ser 
considerada correta, pois, a metáfora vista em “Ali, quando morre um velho, é toda uma biblioteca que desaparece. ” 
não há referência a outros saberes para vínculo ou não.   
Fonte:  

 O próprio texto.  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa apresentada como correta pelo gabarito foi “B) O enunciador introduz um recurso de argumentação 
apresentado, anteriormente, um posicionamento pessoal acerca do exemplo a seguir. ” visto que em “Fiquei chocado 
quando, em Estocolmo, uma amiga, assistente social, me contou que trabalhava num asilo, uma espécie de apart-
hospital, onde as famílias depositavam seus idosos. Não há exagero no verbo. A função de minha amiga era visitar os 
aniversariantes, já que, em geral, suas famílias jamais apareciam e nem sequer telefonavam. [...]” (3º§), “fiquei 
chocado” = posicionamento pessoal; exemplo = fato ocorrido em Estocolmo. A alternativa “C) Com a metáfora de que na 
situação apresentada ocorre um verdadeiro “depósito” de idosos, o enunciador declara possíveis causas do preconceito 
referido no texto. ” não pode ser considerada correta, pois, o fato de afirmar que as famílias “depositavam” seus idosos, 
não demonstra causas de preconceito, mas apenas o estabelecimento e possível constatação do mesmo.  
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Fonte: Platão & Fiorin. Para entender o texto- Leitura e redação. Ed. Ática.  
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os verbos de elocução, cuja principal função é indicar o interlocutor que está com a palavra, pertencem, grosso modo, a 
nove áreas semânticas, cada uma das quais inclui vários de sentido geral e muitos de sentido específico. Entre os mais 
comuns, de sentido geral, estão: 
a) de dizer (afirmar, declarar); 
b) de perguntar (indagar, interrogar); 
c) de responder (retrucar, replicar); 
d) de contestar (negar, objetar); 
e) de concordar (assentir, anuir); 
f) de exclamar (gritar, bradar); 
g) de pedir (solicitar, rogar); 
h) de exortar (animar, aconselhar); 
i) de ordenar (mandar, determinar). 
A alternativa “D) através do verbo de elocução “respondeu” é possível identificar a manifestação de conteúdo psíquico. 
” não pode ser considerada correta de acordo com o referido anteriormente. A alternativa “A) a resposta do pai de 
Rosita ao questionamento feito demonstra objetividade e clareza. ” não pode ser considerada correta, pois, em “– Então 
ela terá a morte dos seus sonhos. ” há emprego da subjetividade e não objetividade.   
Fonte: O próprio texto.  
Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
Garcia, Othon. Comunicação em prosa moderna. Ed. FGV. CARGOS: AEB - Assistente Social,  
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A) “Os músculos do rosto da aniversariante não a interpretavam mais, [...]” (5º§) é indicada como correta 
pelo gabarito, pois, não há indícios de ações negativas dos familiares da aniversariante. O termo utilizado - 
aniversariante – é empregado pelo narrador, e não pelos familiares, como uma referência à idosa. Em B) “Para adiantar 
o expediente, enfeitara a mesa logo depois do almoço, [...]” (2º§) é possível notar a pressa em que aquele momento de 
encontro familiar por causa do aniversário acontecesse e passasse logo, sendo apresentado como uma obrigatoriedade, 
uma formalidade. De igual modo, a alternativa C) “Estava era posta à cabeceira. Tratava-se de uma velha grande, magra, 
[...]” (5º§) demonstra o desprezo pela idosa: “estava posta”, como se fosse um objeto. Era nada mais que uma “velha” 
termo usado de modo pejorativo de acordo com o contexto.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 Garcia, Othon. Comunicação em prosa moderna. Ed. FGV. 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O exemplo em destaque ilustra o processo conhecido como aposição que se baseia na correferência dos sintagmas 
como em: Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas, nasceu em Alagoas. Os termos Graciliano Ramos e autor de Vidas 
Secas referem-se ao mesmo indivíduo assim como acontece em Zilda e a dona da casa. Neste exemplo, o aposto (nome 
dado ao termo que constitui o processo de aposição) garante a manutenção do valor referencial do enunciado.  
Fonte:  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.  

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O tema do trânsito é pertinente a qualquer cidadão, principalmente nos tempos atuais, com as grandes mudanças pelas 
quais as leis vem passando. Tanto pedestres, quanto condutores, precisam estar atentos a essas leis, que fazem parte do 
conhecimento básico de toda sociedade. A resposta CORRETA é a letra D. As infrações constantes nas alternativas a, c e 
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d, são infrações médias: Infrações médias – 04 pontos 
538 – estacionar veículo nas esquinas ou a menos de cinco metros da linha de construção. 
620 – entrar ou sair da fila de veículos estacionados sem dar preferência a pedestres ou a outros veículos 
642 – não manter ligado, em operação de emergência, dispositivo luminoso intermitente vermelho. 
A alternativa D, a CORRETA, é a única GRAVÍSSIMA: (Perde 07 pontos). 
502 – conduzir veículo com carteira de habilitação ou permissão para dirigir cassada ou com suspensão do direito de 
dirigir. 
Fonte:  

 https://clubedetran.com.br/infracoes-graves-codigo-de-transito-brasileiro/ 

 http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/12/nas-estradas-um-risco-dirigir-muito-perto-da-traseira-de-

caminhoes.html 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra A. O filme clássico de Hector Babenko foi Carandiru. Recentemente o tema “Carandiru” 
voltou a ser comentado devido as reviravoltas do julgamento dos acusados do massacre de tantos anos atrás Casa de 
Detenção de São Paulo, conhecida pela população como Carandiru, um presídio localizado na zona norte de São Paulo. E 
o filme ganhou as mídias novamente. Criado em 1920, chegou a ser considerado a maior cadeia da América Latina. Na 
semana que a Justiça anulou a condenação dos policiais responsáveis pelo massacre de 1992.  A Casa de Detenção de 
São Paulo, conhecida pela população como Carandiru, foi um presídio localizado na zona norte de São Paulo. Criado em 
1920, chegou a ser considerado a maior cadeia da América Latina. Muitos livros, filmes de ficção e documentários foram 
produzidos para a população tentar entender melhor a realidade do presídio. Em 1992, um episódio que ficou conhecido 
como Massacre do Carandiru entrou para a história da cidade de São Paulo. No dia 2 outubro, depois do início de uma 
rebelião no Pavilhão 9, diversas tropas de elite da Polícia Militar, comandada pelo coronel Ubiratan Guimarães, 
entraram no prédio e mataram ao menos 111 presos. O Pavilhão 9 abrigava os chamados “primários”, presos que não 
tinham passagem pela polícia ou que ainda aguardavam julgamento. Depois de passados 20 anos, a Justiça de São Paulo 
abriu o processo contra alguns dos policiais envolvidos e 73 PM’s foram condenados. Porém, nesta semana, Tribunal de 
Justiça de São Paulo anulou os quatro julgamentos que condenaram os policiais militares pelo Massacre do Carandiru. 
Os três desembargadores entenderam que não há elementos para mostrar quais foram os crimes cometidos por cada 
um dos agentes. A decisão foi muito criticada por órgãos de defesa dos direitos humanos como Anistia Internacional, 
Humans Rigths Watch, Conectas, etc.   
Fonte: 

 http://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2016/07/hector-babenco-morre-aos-70-anos-em-sao-paulo.html 

 http://www.adorocinema.com/filmes/filme-183530/ 

 http://globofilmes.globo.com/filme/seeufossevoce/ 

 http://www.revistaforum.com.br/2016/09/29/cinco-filmes-para-entender-melhor-o-carandiru-que-estao-

disponiveis-no-youtube/ 

Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso é considerado PREJUDICADO quando justifica que “não é do conhecimento amplo a discussão dos autores 
citados.” A questão foi elaborada com base em bibliografia de conhecimento público, devidamente referenciada, com 
base nas normas estabelecidas para a banca, não havendo qualquer restrição quanto à utilização da obra. Quanto aos 
termos “conhecimento amplo” é importante enfatizar que os mesmos sugerem avaliações subjetivas, pois a amplitude 
do conhecimento varia de candidato/a para candidato/a.  
O recurso é improcedente no que diz respeito à pertinência do tema da questão ao conteúdo programático. Considera-
se que a questão está devidamente reportada ao conteúdo proposto – Construção do Sistema Descentralizado e 
Participativo de Assistência Social - tratando das “Contradições e Adversidades na implementação do SUAS”, frase 
explícita no início do enunciado. Ao perguntar sobre uma “dinâmica da política social”, conhecida na literatura como 
“Pluralismo de bem-estar” a questão está abordando “contradições e adversidades” inerentes à construção do Sistema 
Descentralizado e Participativo da Assistência Social, ainda que os autores não sejam conhecidos, o que não significa que 
não sejam conhecidos por um público maior, já que a obra, como enfatizado acima, é de conhecimento público. 
Fonte: 

 FILHO, Rodrigo de S.; ANTINARELI, Cássia P. G.; PAULA, Carla A. de; SILVA, Wesley H. F. Política de Assistência 
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Social no contexto neoliberal: desafios da implementação do SUAS. In: MOLJO, Carina B. e DURIGUETTO, Maria L. 

(orgs.). Sistema único de assistência social, organizações da sociedade civil e serviço social: uma análise da 

realidade de Juiz de Fora. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2012. P. 34. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a questão deve ser anulada, pois há um equívoco no enunciado e o mesmo está evidenciado por 
um erro de digitação do ano de publicação da obra referenciada. Quanto ao erro de digitação, procede o 
questionamento. Entretanto, pode-se afirmar que tal equívoco (digitação incorreta) em nada prejudica o entendimento 
do enunciado, que é amplo e que trata, em seu núcleo central, do cotidiano de trabalho do Assistente Social. A autora 
cuja obra referencia a questão – PAULA (2014) - está apoiada em outra obra, corretamente citada no enunciado, o que 
permite que todo o seu conteúdo seja entendido e respondido, sem que seja.   
A correção do ano de publicação da obra é pertinente, porém, não influenciaria no esclarecimento maior ou menor da 
questão, o que torna o recurso IMPROCEDENTE.  
Fonte: PAULA, Luciana G. P. de. Um debate sobre estratégias e táticas – problematizações no campo do serviço social. 
2014. 500 f. Tese (Doutorado em Serviço Social). Centro de Filosofia e Ciências Humanas - Escola de Serviço Social, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2014. Pgs. 479 e 480. 
 
Questão: 41 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Houve divulgação incorreta no gabarito preliminar. A alternativa correta, concordando com as justificativas dos recursos 
e, de acordo com a referência bibliográfica utilizada, é a letra C.  
Fonte: FORTI, Valéria. Ética e Economia: Fundamentos para a discussão de direitos. In: FORTI, Valéria e GUERRA, Yolanda 
(Orgs.). Ética e Direitos: Ensaios Críticos. 2ª Ed. revisada. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2010). (pgs. 22, 23, 24 e 26). 
 
 
Cargo: AEB - Bibliotecário 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão “O trecho, “No entanto, não é possível descartar a hipótese de que a máquina 
poderia ter identificado incorretamente um rosto [...]” (2º§) é introduzido por uma expressão que indica:” a expressão 
objeto de sua resposta é a locução “no entanto”. Introdução se refere ao que está no início e não ao que o antecede. 
Tanto o conteúdo “emprego das classes de palavras” quanto “sintaxe da oração e do período” apresentam 
conhecimento que aborda o sentido expresso por “no entanto”. 
Fonte:  

 O próprio texto.  

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

 Edital divulgado. 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a construção “leva a uma corrida para o dólar” (1º§), caso o verbo “levar” fosse substituído pelo verbo 
“conduzir”, sua transitividade seria indireta aplicada nos casos de significado: “ir ter; levar; prolongar-se”. 
Fonte: LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Ed. Ática.  
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão: “A alteração do segmento “Imagine uma situação na qual uma máquina 
identifica o rosto de um terrorista internacional [...]” (1º§) em relação à voz do verbo destacado apresenta-se da 
seguinte forma:” a alternativa a ser assinalada deveria conter alteração em relação à voz do verbo e não manutenção da 
forma apresentada.  
Fonte:  

 Questão em análise.  
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 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) tanto a eficiência cega quanto a competência sem compreensão são vistas pelo autor como 
dispensáveis quando relacionadas à questão da tecnologia das máquinas. ” não pode ser considerada correta. De acordo 
com a última frase do texto: “E torcer para que das inteligências sem consciência possa emergir algo mais do apenas 
eficiência cega, a competência sem compreensão. ”  a expressão “a competência sem compreensão” é a descrição do 
termo antecedente “algo”, ou seja, para o autor, a competência sem compreensão é o que deve emergir e não apenas 
eficiência cega. A alternativa “B) o autor posiciona-se contrariamente ao fato de que máquinas tenham cada vez mais 
autonomia, considerando as consequências de tal fato. ” é assinalada como correta, pois, a expressão “a competência 
sem compreensão” demonstra o desejo de que não haja autonomia. Quanto ao enunciado não há necessidade de haver 
o uso de dois pontos no final, pois, as assertivas são complementares ao mesmo. A alternativa “C) há uma confrontação 
com as ideias apresentadas em todo o texto, demonstrando que a progressão das máquinas autônomas é algo 
necessário e benéfico. ” não pode ser considerada correta, pois, em nenhum momento do texto há confronto, ou seja, 
oposição de ideias. Além disso, o benefício da progressão das máquinas autônomas pode ser questionado com base das 
questões já relatadas anteriormente. 
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A análise da frase não exclui o contexto na qual está inserida, não se trata, portanto, de uma frase isolada. Em “Todo ato 
criativo acontece, inicialmente, por meio de uma crise. ” é possível reconhecer a noção de contrariedade através das 
expressões destacadas. Essa noção de contrariedade muitas vezes só pode ser apreendida a partir de um determinado 
contexto, como no caso em análise. A alternativa “D) Comparação assimilativa em que há equiparação explícita entre 
dois objetos do discurso.” não pode ser considerada correta, pois, não há ocorrência de uma comparação entre dois 
elementos distintos, mas sim a afirmação de que um acontece por meio do outro.  
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 18 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por não corresponder à questão mencionada. 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que o conteúdo da questão não está no edital, pois se enquadraria como teorias do desenvolvimento 
e não como conteúdo histórico. A questão se mantém uma vez que o conteúdo previsto no edital, Fundamentos da 
Educação: conceitos e concepções pedagógicas corresponde ao enquadramento desta questão. 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que as alternativas A e B também estão corretas. A banca destaca o erro nestas alternativas, 

conforme a seguir:  

A) oferecer uma formação geral na direção de uma educação integral. Gabarito B) ser “lecionadora   GESTORA do 

conhecimento”, pois tem a possibilidade de ser determinante sobre o desenvolvimento. C) servir de bússola para 

navegar no mar do conhecimento, corroborando SUPERANDO a visão utilitarista de oferecer informações “úteis” para 

obter resultados. D) destacar em primeiro plano as informações  AS INFORMAÇÕES NÃO DEVEM ESTAR EM PRIMEIRO 

PLANO JÁ que são atualizadas em frações de segundos, evitando o desgaste e o comprometimento das ações voltadas 

para o aprimoramento do ensino. 

Fonte: ttp://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/pedagogia/a-pratica-pedagogica-educacao-atual.htm 

 
 
 
Questão: 28 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há mais de uma resposta correta. O gabarito se mantém, seguem os erros apresentados nas 

alternativas reivindicadas como corretas: 

B- Marques de Pombal, ao expulsar os jesuítas do Brasil, implanta a Aulas Régias, que seria uma escola pública com 

pretensão pedagógica embasada nas ideias iluministas. A educação então passou a ser estabelecida em forma de leis: 

ensino primário para todos, curso secundário e universidade. 

C- O modelo de civilização lusitana criou uma segmentação social, estratificada em castas, nos conduzindo a entender 

que o formalismo personalista, hodiernamente persistente, remete ao período REPUBLICANO colonial, influenciando, de 

forma marcante, na construção dos paradigmas que norteiam a formação do sistema educacional brasileiro. 

D- Na tentativa de construir uma educação que rompesse paradigmas, um grupo de intelectuais brasileiros, em 1932, 

editam o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. O Manifesto apresentava uma necessidade de interferir na 

formação de um modelo de organização da sociedade brasileira através da educação. Trazendo assinaturas de 

intelectuais como Anisio Teixeira, Lourenço Filho, Cecília Meireles, o documento defendia uma educação de escola única 

para a população, laica, gratuita e obrigatória. O documento defendia uma educação de escola para a população 

carente, laica, gratuita e obrigatória. 

Fonte: A história da Educação http://www.ratio.edu.br/dados/trabalhosociedade/revista0309/tres.pdf 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme DODEBEI (2002), o âmbito da Ciência da Informação, o conhecimento é discutido no seu aspecto 
representacional, sendo distinguido em dois tipos, o conhecimento pessoal e o conhecimento público. 
Fonte: DODEBEI, Vera Lúcia Doyle. Representação, memória e linguagem. In: DODEBEI, Vera Lúcia Doyle. Tesauro: 
Linguagens e representação da memória documentária. Niterói: Intertexto; Rio de janeiro: Interciência, 2002, p.19 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme descrito no conteúdo programático como. “Qualidade em Serviços de Informação: controle, planejamento e 
gestão de qualidade” e fundamentada Conforme VERGUEIRO (2002), entre as diversas ferramentas para a gestão da 
qualidade que podem ser utilizadas pelos serviços de informações, podem ser destacadas as a seguintes: Fluxograma, 
Gráfico de Pareto, Diagrama de Causa-a-efeito, Folha de Verificação, histograma, Diagrama de distribuição, Tabela de 
controle, Gráfico de estratificação, Brainstorming, técnica nominal de grupo, Análise de campo de forças e check list. 
Fonte: VERGUEIRO, Waldomiro. Ferramentas da qualidade. In: VERGUEIRO, Waldomiro. Qualidade em serviços de 
informação. São Paulo: Arte & Ciência, 2002, p.52. 
 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme descrito no conteúdo programático como “Funções gerenciais. Planejamento, organização, avaliação, 

formação e desenvolvimento de coleções” e Marketing da informação” conforme AMARAL (2001), o plano de marketing 

é importante, de fato, único. Não é quando este plano fica completo que os outros planos são feitos, e as cinco etapas 

do processo de plano de marketing são estabelecer objetivos, conhecer a situação presente, examinar estratégias 

alternativas, selecionar as estratégias apropriadas e converter o plano em ação em unidades de informação 

Fonte: AMARAL, Sueli Angélica de. Marketing e Planejamento. In: AMARAL, Sueli Angélica de. Promoção: o marketing 

visível da informação. Brasília: Brasília Jurídica, 2001, p.74 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme GROGAN (2005), as etapas ou passos que constituem o processo normal de referência são compostas pelo 

problema, processo que atrai a atenção de um usuário potencial da biblioteca, que pode ser de fonte interna ou 

externa, a externa é proveniente de do contexto social, ou pelo, menos situacional do indivíduo, o interno de origem 
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psicológica ou cognitiva, que surge na mente de uma pessoa; A necessidade de informação, para lidar com o problema 

torna-se necessário conhecer alguma coisa, para ter a solução, seja motivada por desejo de conhecer e compreender, ou 

apenas por curiosidade, pois há várias maneiras de se descobrir o que se deseja; A questão inicial, o fazer perguntas, 

pois é uma das formas mais importantes para o ser humano adquirir conhecimento, formulando-a como questão 

intelectualmente elaborada; A questão negociada, buscar ter certeza de que a questão inicial está formulada de 

maneira mais precisa à necessidade de informação, compara-se a questão com a forma como as informações são 

organizadas na biblioteca e nas fontes de informação; A estratégia de busca, como o acervo de informações, seja local 

ou remoto, será consultado e quais suas partes serão consultadas e em que ordem; O processo de busca, a realização da 

busca que em geral compete ao bibliotecário; A resposta, resultado da busca que se executado de forma correta irá 

corresponder com o enunciado da busca; A Solução, resposta ou solução potencial,  que deve ser avaliada pelo 

bibliotecário e o usuário (consulente) juntos para aprovação do produto da pesquisa para assim dar conclusão e 

encerrar o processo de referência. 

Fonte: GROGAN, Denis. O processo de referência. In: GROGAN, Denis. A prática do serviço de referência. Brasilia: 

Briquet de Lemos, 2005. Cap.3, p.51-54 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme FEITOSA (2006), a linguagem natural é formada pela reunião de sinais utilizados e reconhecidos facilmente 

pelo homem. 

Fonte: FEITOSA, Ailton. Elementos de Organização da Informação. In: FEITOSA, Ailton. Organização da Informação na 

Web: das tags à web semântica. Brasília: Thesaurus, 2006, p.23 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme DODEBEI (2002), as funções das linguagens documentárias são organizar o campo conceitual da 

representação documentária, servir de instrumento para a distribuição útil dos livros ou documentos e controlar as 

dispersões léxicas, sintáticas e simbólicas no processo de análise documentária. 

Fonte: DODEBEI, Vera Lúcia Doyle. Representação, memória e linguagem. In: DODEBEI, Vera Lúcia Doyle. Tesauro: 

Linguagens e representação da memória documentária. Niterói: Intertexto; Rio de janeiro: Interciência, 2002, p.57 

 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme CUNHA (2010), enciclopédias são fontes de excelência para encontrar artigos curtos e condensados sobre os 

mais diversos assuntos. 

Fonte: CUNHA, Murilo Bastos da. Manual de fontes de informação. Brasília: Briquet de Lemos, 2010, p.1-63 

 
 
Cargo: AEB - Contador 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Indústrias movimentam, atualmente, grandes fortunas com o objetivo de promover uma necessidade 
básica da sociedade em relação à longevidade. ” não pode ser considerada correta. Não há referência, no texto, à 
caracterização da longevidade como necessidade básica, em “Hoje, custa assumir a velhice. A mercantilização da 
aparência humana descobriu o elixir da eterna juventude. Fortunas são movimentadas para prolongar a nossa juventude 
ou, pelo menos, a ilusão de que ela é perene: cirurgias plásticas, academias de malhação, pílulas energéticas, bebidas 
revitalizadoras, alimentos dietéticos etc.” há uma referência à ilusão da permanência da juventude, mas não de que seja 
uma necessidade básica. A alternativa “B) O preconceito à velhice faz parte de um inevitável processo vivido pela 
sociedade atual que precisa de ser por ela compreendido.” não pode ser considerada correta, pois, o preconceito 
poderia ser evitado pela sociedade. Tal fato é comprovado através das expressões ao longo do texto que refletem a 
indignação ao autor diante de tal fato assim como através da exemplificação do que ocorre nas aldeias indígenas. A 
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alternativa “A) A característica de consumismo da sociedade é vista como um dos fatores que possibilitam a prática do 
preconceito à velhice.” é considerada correta, pois, de acordo com o trecho “A mercantilização da aparência humana 
descobriu o elixir da eterna juventude. 
Fortunas são movimentadas para prolongar a nossa juventude ou, pelo menos, a ilusão de que ela é perene: cirurgias 
plásticas, academias de malhação, pílulas energéticas, bebidas revitalizadoras, alimentos dietéticos etc. 
Assim, a velhice ganha, aos poucos, o estigma da vergonha, [...]” (1º§ e 2º§) a vergonha advinda da velhice tem ligação 
(uso do termo “assim”, ou seja, “deste modo” com as fortunas movimentadas (consumismo) para prolongar a 
juventude.  
Fonte:  

 O próprio texto.   

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para letra D. 
A alternativa correta é a letra “D” cuja analogia pode ser vista em: “Ali, quando morre um velho, é toda uma biblioteca 
que desaparece". A alternativa “C) particulariza um tipo de saber desvinculando-o dos outros saberes. ” não pode ser 
considerada correta, pois, a metáfora vista em “Ali, quando morre um velho, é toda uma biblioteca que desaparece. ” 
não há referência a outros saberes para vínculo ou não.   
Fonte:  

 O próprio texto.  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Coloquemos em prática o plano emergencial porque a situação assim o requer. ” não pode ser 
considerada correta, pois, neste caso, há indicação de uma relação de causa. Já em “A) Os planos serão reformulados 
antes que tudo esteja perdido. ” a locução “antes que” estabelece uma relação de tempo entre as duas orações assim 
como o “quando” no trecho destacado no enunciado.  
Fonte: MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A) “Os músculos do rosto da aniversariante não a interpretavam mais, [...]” (5º§) é indicada como correta 
pelo gabarito, pois, não há indícios de ações negativas dos familiares da aniversariante. O termo utilizado - 
aniversariante – é empregado pelo narrador, e não pelos familiares, como uma referência à idosa. Em B) “Para adiantar 
o expediente, enfeitara a mesa logo depois do almoço, [...]” (2º§) é possível notar a pressa em que aquele momento de 
encontro familiar por causa do aniversário acontecesse e passasse logo, sendo apresentado como uma obrigatoriedade, 
uma formalidade. De igual modo, a alternativa C) “Estava era posta à cabeceira. Tratava-se de uma velha grande, magra, 
[...]” (5º§) demonstra o desprezo pela idosa: “estava posta”, como se fosse um objeto. Era nada mais que uma “velha” 
termo usado de modo pejorativo de acordo com o contexto.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 Garcia, Othon. Comunicação em prosa moderna. Ed. FGV. 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra A. O filme clássico de Hector Babenko foi Carandiru. Recentemente o tema “Carandiru” 
voltou a ser comentado devido as reviravoltas do julgamento dos acusados do massacre de tantos anos atrás Casa de 
Detenção de São Paulo, conhecida pela população como Carandiru, um presídio localizado na zona norte de São Paulo. E 
o filme ganhou as mídias novamente. Criado em 1920, chegou a ser considerado a maior cadeia da América Latina. Na 
semana que a Justiça anulou a condenação dos policiais responsáveis pelo massacre de 1992.  A Casa de Detenção de 
São Paulo, conhecida pela população como Carandiru, foi um presídio localizado na zona norte de São Paulo. Criado em 
1920, chegou a ser considerado a maior cadeia da América Latina. Muitos livros, filmes de ficção e documentários foram 
produzidos para a população tentar entender melhor a realidade do presídio. Em 1992, um episódio que ficou conhecido 
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como Massacre do Carandiru entrou para a história da cidade de São Paulo. No dia 2 outubro, depois do início de uma 
rebelião no Pavilhão 9, diversas tropas de elite da Polícia Militar, comandada pelo coronel Ubiratan Guimarães, 
entraram no prédio e mataram ao menos 111 presos. O Pavilhão 9 abrigava os chamados “primários”, presos que não 
tinham passagem pela polícia ou que ainda aguardavam julgamento. Depois de passados 20 anos, a Justiça de São Paulo 
abriu o processo contra alguns dos policiais envolvidos e 73 PM’s foram condenados. Porém, nesta semana, Tribunal de 
Justiça de São Paulo anulou os quatro julgamentos que condenaram os policiais militares pelo Massacre do Carandiru. 
Os três desembargadores entenderam que não há elementos para mostrar quais foram os crimes cometidos por cada 
um dos agentes. A decisão foi muito criticada por órgãos de defesa dos direitos humanos como Anistia Internacional, 
Humans Rigths Watch, Conectas, etc.   
Fonte: 

 http://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2016/07/hector-babenco-morre-aos-70-anos-em-sao-paulo.html 

 http://www.adorocinema.com/filmes/filme-183530/ 

 http://globofilmes.globo.com/filme/seeufossevoce/ 

 http://www.revistaforum.com.br/2016/09/29/cinco-filmes-para-entender-melhor-o-carandiru-que-estao-

disponiveis-no-youtube/ 

Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão atende ao conteúdo programático abordando o tema: Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO. 

Os autores esclarecem e afirmam que: 

O orçamento-programa é uma das modalidades de orçamento apresentadas pela Lei Orçamentária Anual (LOA).  

Nela temos a evolução: 

 Orçamento tradicional => tinha como função principal propiciar o controle político sobre as finanças públicas. 

 Orçamento desempenho => Essa modalidade de orçamento representou uma evolução do orçamento 

tradicional buscando melhorar o processo orçamentário de forma a que o gestor pudesse ter mecanismo de 

avaliar não apenas o montante dos gastos, mas também os resultados da ação governamental. 

 Orçamento-programa => A ênfase do orçamento-programa está nos programas de governo e nas realizações 

almejadas. 

Fonte: 

ALBUQUERQUE, Claudiano, MEDEIROS, Márcio e FEIJÓ, Paulo Henrique – Gestão de Finanças Públicas – Fundamentos e 

Práticas de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal – 3ª Edição – Volume I – 

Brasília -  Editora Gestão Pública – 2013. Pág. 59 e 107. 

 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão atende ao conteúdo programático abordando o tema: Execução Orçamentária: fases da receita – previsão, 
lançamento, arrecadação e recolhimento, e fases da despesa – programação, licitação, empenho, liquidação e 
pagamento; 
O autor esclarece e afirma que: 
O empenho compreende três fases: a licitação ou sua dispensa; a autorização e a formalização. 
A previsão indica a expectativa da receita (e não despesa - empenho) por parte da Fazenda Pública e configura o que se 
pretende arrecadar no exercício financeiro com o objetivo de custear os serviços públicos programados para o mesmo 
período. 
Fonte: SILVA, Lino Martins – Contabilidade Governamental – Um enfoque Administrativo da Nova Contabilidade Pública 
– 9ª Edição – São Paulo – Editora Atlas – Pág. 268.  
 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão atende ao conteúdo programático abordando o tema: Restos a Pagar. 
Os autores esclarecem e afirmam que: 
As despesas correspondentes aos empenhos (restos a pagar não processados) estão na dependência da prestação do 
serviço, do fornecimento do bem ou da execução da obra por parte do credor, e poderão ser inscritos em restos a pagar 
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não processados para serem liquidados no exercício seguinte, desde que sejam observados os seguintes requisitos: 
- O prazo para o cumprimento da obrigação assumida pelo credor deve estar vigente. 
- A despesa deve se encontrar em processo de liquidação, mesmo que o prazo já esteja expirado, sendo de interesse da 
Administração exigir o cumprimento da obrigação. 
- O empenho deve destinar-se a transferências a instituições públicas ou privadas. 
- O empenho deve corresponder a compromissos assumidos no exterior. 
Fonte: NASCIMENTO, Leonardo do e CHERMAN, Bernardo – Contabilidade Pública – São Paulo – Editora Ferreira – 2007 
– Pág. 58. 
 
 
Cargo: AEB - Fonoaudiólogo 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As orações finais são autênticas orações adverbiais. Elas expressam um efeito visado, um propósito. O meio ostensivo de 
expressão adverbial da finalidade na língua corrente é a preposição para. O uso de conjunções finais (para que, a fim de 
que, de maneira que, de molde a que) ocorrem com menos frequência. O que não ocorre na alternativa A) “[...] o que 
significa que o impacto global das estradas deve ser ainda maior.” (3º§) 
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas,...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A justificativa apresentada informa que “... do nascimento aos 4 meses as respostas auditivas são limitadas e em, 
grande parte reflexas, sendo a única resposta confiável, o reflexo de moro ou o piscar”, portanto como a faixa 
apresentada na alternativa A dos 3 aos 6 meses não é compatível com a informação apresentada no recurso que 
considera este desempenho compatível apenas para crianças até 4 meses. Considerando ainda que o recurso informa 
sobre respostas reflexas até 4 meses de idade, acalmar-se com a voz da mãe também não seria um desempenho 
compatível para a faixa etária apresentada na afirmativa A(dos 3 aos 6 meses), pois conforme alegado nas razões 
recursais, entre 3 e 4 meses o bebê não seria capaz de reconhecer a voz da mãe, apresentando apenas respostas 
reflexas, sendo este mais um argumento que garante que a alternativa A não está correta.  
Fonte:  

 Gordon RL, Schön D, Magne C, Astésano C, Besson M. Words and melody are intertwined in perception of sung 

words: eeg and behavioral evidence. Plosone Res.  

 2010: 5(3):1-12 

 Lent R. Os sons do mundo: estrutura e  funções do sistema auditivo. In: Lent, R. Cem bilhões de neurônios: 

conceitos fundamentais de neurociências. 2ª ed. Rio de Janeiro; Atheneu; 2005; p. 241-70. 

 Ríos AA, Rezende AG, Pela SM, Ortiz KZ, Pereira LD. Teste de padrão harmônico em escuta dicótica com dígitos – 

TDDH. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2007;12(4):304-9. 

 Yoshinaga-Itano C, Sedey AL, Coulter DK, Mehl AL.Language of early- and later-identified children with hearing 
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loss. Pediatrics. 1998 Nov 102(5):1161-71. 

 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão solicitava que identificasse a alternativa que não contemplasse dados que pudessem ser 
colhidos em uma entrevista sobre o desenvolvimento de linguagem. A justificativa apresentada pela candidata informa 
que “...vários são os fatores capazes de interferir na linguagem oral...” portanto o recurso apresenta em sua 
justificativa fatores/dados considerados causais de dificuldades no desenvolvimento da linguagem e não fatores/dados 
implicitamente, descritos pela literatura, como etapas da aquisição ou habilidades do desenvolvimento da linguagem. 
Portanto a alternativa apresentada no gabarito permanece sendo a correta.  
Fonte:  

 ACOSTA, V. M. et al. Avaliação da linguagem. São Paulo: Livraria Santos, 2003.  

 GOLDFELD, M. Fundamentos em fonoaudiologia: linguagem. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2003. 

161 p 

 

 
Cargo: AEB - Inspetor Escolar 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas,...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que houve erro na divulgação do gabarito e que  a alternativa correta seria a letra D. Contudo há um 
erro nesta alternativa pois este compromisso ético não é somente com as minorias desfavorecidas e sim com todos os 
atores envolvidos no processo educacional. A banca mantém a alternativa B como a correta: “Os sujeitos são dotados de 
infinitas possibilidades, cabendo à educação propiciar as melhores condições para seu desenvolvimento, auxiliar em sua 
inserção no mundo, capacitando-os para bem intervir, para participar ativamente na vida produtiva e social, dando-lhes 
condições de intercâmbios socioculturais, de compreender o mundo em que vivem em condições de respeito e 
dignidade. A inserção no mundo implica a apropriação do patrimônio histórico-cultural da humanidade que, na escola, 
toma a forma de conteúdos de aprendizagem e assimilação dos métodos das chamadas disciplinas científicas. 
Fonte: Projeto Político-Pedagógico: dimensões conceituais  http://escoladegestores.mec.gov.br/site/2-
sala_projeto_vivencial/pdf/dimensoesconceituais.pdf 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Sustenta o recurso que há mais de uma resposta correta, pois nessa questão, as alternativas C e D são bastante 
problemáticas. A alternativa C desconsidera o fato de que o Projeto Político Pedagógico deve ser elaborado e 
acompanhado por toda a comunidade escolar, pois é "construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os 
envolvidos com o processo educativo da escola"( VEIGA, 1998, p.11-35). Portanto, essa divisão que a alternativa faz 
entre os sujeitos envolvidos nos "momentos de elaboração e implementação" e os envolvidos no "acompanhamento e 
avaliação" do PPP é incoerente com os autores da área que reforçam a participação da comunidade escolar em todos os 
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processos. Porém, o gabarito a apresenta a alternativa D como incorreta, e já que a questão solicita a escolha da 
alternativa incorreta, existem duas alternativas problemáticas, o que invalida a questão. Referência: VEIGA, Ilma Passos 
da. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção coletiva. In: VEIGA, Ilma Passos da (org.). Projeto político-
pedagógico da escola: uma construção possível. Campinas: Papirus, 1998.  A banca, no entanto, indica a troca do 
gabarito, pois, de fato a alternativa correta é a letra C, já que no gabarito preliminar a letra D não pode ser considerada 
incorreta, já que a escola pode, tanto reforçar, manter, reproduzir formas de dominação e de exclusão como constituir-
se em espaço emancipatório, de construção de um novo projeto social, que atenda às necessidades da grande maioria 
da população. 
Fonte: Projeto Político-Pedagógico: dimensões conceituais http://escoladegestores.mec.gov.br/site/2- 
sala_projeto_vivencial/pdf/dimensoesconceituais.pdf 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumento recursal improcedente. A única alternativa incorreta é a alternativa “B”, pois cabe  ao IE  não somente a 
questão da legislação que regulamenta e normatiza as ações na escola, como também a preocupação com o total 
funcionamento da mesma, que deve estar constantemente num processo de acompanhamento, avaliação e orientação. 
Percebe-se, por este pressuposto, entretanto, que o Inspetor deve assistir a realidade escolar sem sobrepor-se ou 
contrapor-se ao trabalho da supervisão de ensino, de orientação e da administração. 
A alternativa “D”, conforme indica o argumento recursal, não é a incorreta, pois a ” mudança de enfoque na ação que 
deve buscar a mudança de método de trabalho, passando a ser menos policiador e controlador e tornar-se mais 
participativo e democrático. Segundo AGUIAR (1996), o  Inspetor deve ter  uma posição voltada, dentro do âmbito 
escolar, para a orientação da aplicação das normas e estimulador da criticidade, competência necessária para a melhoria 
do funcionamento do Sistema. Portanto, o papel do IE no processo democrático é de grande importância, pois se torna a 
presença do Estado ou do órgão executivo ou legislativo “in loco”, nas instituições de ensino. Ele é concebido como um 
profissional em condições de atuar conscientemente na administração escolar, na gestão de sistemas e na docência, em 
classes especiais e curso regular.  
Cabe à Inspeção Escolar assessorar a direção pedagógica quanto à metodologia do ensino e prestar contínua assistência 
didático-pedagógica aos docentes, pois o contexto escolar exige um novo olhar, um novo saber fazer, consciente dos 
seus direitos e deveres. Assim como bem cita o próprio argumento recursal, “(Art. 6º b) – observância das diretrizes e 
normas curriculares, garantia do padrão de qualidade do ensino, construção e implementação da proposta pedagógica, 
cumprimento do regimento escolar e resultado das avaliações institucionais e desempenho dos alunos;”  que nada mais 
é do que  atentar-se  com o total funcionamento da instituição a qual atua. 
Portanto, a função do Inspetor Escolar no processo democrático é de fundamental importância social sob o ponto de 
vista educacional, pois se torna um olhar consciente diante da voz do Estado para e com a escola, a fim de se obter, 
através de um trabalho harmônico, da dialética de uma práxis transformadora (SOUZA JUNIOR, 2010). 
F0ntes: 

 Liderança em gestão escolar. Belo Horizonte: Vozes, 2008b. A gestão participativa na escola. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2006. Vol.III – Série Cadernos de Gestão; FREITAS, Kátia de ; GILING, Robert & KEITH, Sherry. A escola 

participativa - o trabalho do gestor escolar. 5. ed. Belo Horizonte: Vozes, 2009. 

 AGUIAR. José Márcio de. Manual do inspetor escolar e do supervisor pedagógico (Sistema Estadual de Ensino de 

Minas Gerais): legislação e normas. Belo Horizonte: Lâncer, 1996. v. I e II. 

 SOUSA JUNIOR, Justino de Sousa. Marx e a crítica da educação: da expressão liberal-democrática à crise 

regressivo-destrutiva do Capital. Aparecida: SP: Ideias & Letras, 2010 

 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumentos recursais improcedentes, pois o erro material cometido na segunda afirmativa da questão supracitada, para 
indicar se é verdadeira ou falsa, não induz ao erro, pois no comando da questão, está citado corretamente o ano em que 
a Constituição Federal foi promulgada: “... de acordo com a CF de 1988 e a LDB/1966, analise as premissas, marque V 
para as verdadeiras e F para as falsas.”. 
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Cargo: AEB - Nutricionista 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As orações finais são autênticas orações adverbiais. Elas expressam um efeito visado, um propósito. O meio ostensivo de 
expressão adverbial da finalidade na língua corrente é a preposição para. O uso de conjunções finais (para que, a fim de 
que, de maneira que, de molde a que) ocorrem com menos frequência. O que não ocorre na alternativa A) “[...] o que 
significa que o impacto global das estradas deve ser ainda maior.” (3º§) 
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas,...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de um uso restrito à variedade culta formal e mesmo ultraformal da língua, o emprego de facílimo – superlativo 
de fácil. Na alternativa “D) “[...] indica a literatura científica avaliada pela equipe do estudo, que inclui a brasileira 
Mariana Vale, do Departamento de Ecologia da UFRJ.” (6º§)” não há ocorrência para tal característica assim como não 
ocorre também no trecho destacado na alternativa C) “[…] mais da metade dos pedaços de chão não atravessados por 
estradas têm área de menos de 1 km², […]” (5º§). Quanto ao conteúdo programático, o conhecimento dos níveis de 
linguagem existentes na língua portuguesa está vinculado à compreensão textual.  
Fonte:  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.  

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B” é considerada correta, pois, dentre os empregos da vírgula está o de separar uma locução (é claro) que 
expressa conexão discursiva (no discurso, estabelece uma conexão, uma ligação) podendo ser de: adição, explicação, 
contraste, compensação, retificação, encadeamento, conclusão, ratificação, etc.) A alternativa “C) separação de oração 
coordenada de valor não aditivo.” não pode ser considerada correta. Oração coordenada é a que se coloca do lado de 
outra, sem desempenhar função sintática; são sintaticamente independentes. Veja: A atriz falou aos jornalistas   e 
despediu-se em seguida. Observe que a 2ª oração não está encaixada na 1ª, não funciona como termo da oração 
anterior, não se relaciona sintaticamente com nenhuma palavra da 1ª oração. São ligadas por conectivos ou justapostas, 
ou seja, separadas por vírgula. Ocorre que “é claro” não se trata de uma oração coordenada, mas de expressão de realce 
intercalada. A alternativa “D) acréscimo de oração justaposta para registro de ato de fala.” não pode ser considerada 
correta. Neste caso também se usaria o travessão indicando o ato da fala como no exemplo: “As coisas eram sem vida, 
diziam, sem nenhum mistério, devassadas.” 
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.   
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão “As sugestões de alterações para os trechos selecionados a seguir apresentam 
mudança de pessoa verbal, dentre as sugestões pode-se afirmar que ocorre inadequação gramatical apenas em:” o 
objeto a ser avaliado é em relação à inadequação de pessoas gramatical na frase e não da escolha do tempo verbal, 
deste modo, a alternativa a ser assinalada seria exatamente a incorreta. A mudança da pessoa verbal não é o requerido 
pelo enunciado, mas sim a inadequação de seu uso.  
Fonte:  

 Enunciado da questão.   
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 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra B. Segundo a reforma que o Parlamento já aprovou o primogênito dos duques de 
Cambridge, independentemente de seu sexo, será o herdeiro direto de seu pai. De acordo com a norma que existia.  
Uma menina deveria dar seu posto a filhos homens e só poderá reinar se não tiver nenhum irmão, como Elizabeth II. 
Com a mesma vontade de igualdade, a rainha anunciou recentemente que todos os filhos do casal receberão o título de 
príncipe ou princesa, e não apenas o primogênito homem. A mudança dessas regras seculares sobre a sucessão foi 
adotada pelos dirigentes da Comunidade Britânica de Nações em outubro de 2011, bem antes do anúncio da gravidez de 
Kate, em dezembro do ano passado. Contudo, muitos ainda estão receosos com a aproximação da votação no 
Parlamento sobre essa reforma, que conta com um forte apoio popular e dos principais partidos. A principal 
preocupação gira em torno da possibilidade, prevista na reforma, de que um herdeiro da coroa se case com um católico. 
Por ora, os sucessores que se casam com católicos devem renunciar a seus direitos ao trono. A proibição remonta a 
1701, e não havia nenhuma regra prevista para as outras religiões, como o judaísmo ou o islamismo. 
O problema está na possibilidade que a mudança traz para que uma criança criada no catolicismo ascenda ao trono. Isso 
ainda é proibido, porque o monarca é o "governador supremo" da Igreja Anglicana e "defensor da fé". Com o casamento 
de William e Kate e a possibilidade de seu primogênito ser uma menina, o parlamento mudou as regras de sucessão 
para incluir mulheres. Logo, ainda se primeiro bebe de Kate e William fosse uma menina, ela poderia ser rainha, mesmo 
tendo irmãos mais novos. O sistema de sucessão ao trono Britânico dava preferência aos homens e primogênitos. Logo 
Charles, o filho mais velho da Rainha Elizabeth é o primeiro na linha de sucessão. Depois dele vem William, o filho mais 
velho de Charles e Diana. Com o nascimento do Príncipe George, Príncipe Harry se tornou o quarto na linha de sucessão. 
No quinto herdeiro ao trono é o Principe Andrew, o terceiro filho de Elizabeth e Philip, seguido de suas filhas Beatrice e 
Eugenie. O oitavo na linha de sucessão é o caçula da Rainha, Edward, seguido de seu filho Severn, que apesar de ser 
mais novo do que a irmã Lady Louise tem prioridade por ser homem. Princesa Anne, a filha mais velha da Rainha parece 
apenas em décimo primeiro lugar seguida de seu filho, netos e finalmente sua filha, a atleta olímpica Zara Philips. A 
partir do nascimento de George, mulheres terão o mesmo direito à sucessão do que homens, logo, uma filha do Príncipe 
poderá ser a próxima Rainha da Inglaterra no futuro. Apesar do avanço, católicos ainda são proibidos de subir ao trono 
Britânico para garantir a soberania da Igreja Anglicana, já que o chefe de estado também é o chefe da Igreja. 
Fonte: 

 http://molhoingles.com/as-regras-de-sucessao-trono-britanico/ 

 https://noticias.terra.com.br/mundo/europa/reforma-de-regras-de-sucessao-ao-trono-britanico-gera-

preocupacoes,936d62744ea2c310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html 

 http://www.otempo.com.br/capa/mundo/entenda-como-funciona-a-linha-de-sucess%C3%A3o-da-coroa-

inglesa-1.1032684 

 https://plataformacidadaniamonarquica.wordpress.com/tag/herdeiros-do-trono-britanico/ 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra A. Todas as alternativas estão CORRETAS. O petróleo do pré-sal fica numa camada mais 
profunda do leito oceânico, a cerca de 4 mil a 6 mil metros abaixo do subsolo, após uma espessa camada de sal.Todos os 
poços do pré-sal deveriam obrigatoriamente ser explorados sob o comando da Petrobras. Essa regra é conhecida como 
“operador único”. A estatal pode até se unir a outras empresas, nacionais ou estrangeiras, desde que ela seja a líder da 
operação e tenha no mínimo 30% do consórcio. Com as novas regras votadas no governo temer, a Petrobras terá o 
direito de preferência para comandar a exploração de poços do pré-sal. Se a estatal não quiser ou não tiver condições 
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para investir, eles poderão ser explorados sob o comando de outras empresas, nacionais e estrangeiras. O petróleo do 
pré-sal segue sendo extraído sob o regime de partilha. As empresas privadas que participam da exploração (em conjunto 
com a Petrobras ou sem a estatal) devem destinar um percentual do óleo extraído à União. Ganha o direito de participar 
da exploração quem oferece o maior percentual.  Os royalties do pré-sal continuariam sendo destinados a investimentos 
em educação e saúde. A lei do pré-sal que agora foi modificada foi sancionada em 2010, quando o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva era aprovado por mais de 80% dos brasileiros. O primeiro leilão de um campo do pré-sal sob o novo 
modelo regulatório, em 2013, ocorreu com o barril de petróleo valendo US$ 110. 
Fonte:  

 https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/10/06/O-que-muda-na-explora%C3%A7%C3%A3o-do-

pr%C3%A9-sal-a-partir-de-agora 

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-11/temer-sanciona-lei-que-retira-obrigatoriedade-da-

petrobras-explorar-pre-sal 

 http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/25/economia/1477353770_864008.html 

 http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/os-desafios-presal.htm 

 http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2016/10/mudanca-na-lei-do-pre-sal-sera-boa-para-petrobras-e-para-o-

brasil.html 

Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A resposta CORRETA é a letra B. A moeda da Venezuela nada mais é do que o bolívar que foi criada em 1823 e que em 
2008 sofreu um reajuste em seu nome, sendo chamado também atualmente de bolívar forte ou bolívar fuerte em 
espanhol, sendo uma moeda oficial da Venezuela e que no Brasil o seu valor é de 0,000728824216 reais. A moeda da 
Venezuela são usadas em mercados, lojas, empresas, bancos, hotéis e vários outros lugares, sendo que podemos citar 
alguns valores em bolivar. O valor da taxa de câmbio pode estar sempre em alteração, sendo que depende da bolsa de 
valores o preço da moeda da Venezuela, pois tem dias que o preço da moeda está em queda.  
Fonte:  

 http://economia.uol.com.br/cotacoes/cambio/bolivar-venezuela/ 

 http://radioagencianacional.ebc.com.br/internacional/audio/2016-12/venezuela-fecha-fronteiras-com-brasil-e-

colombia-para-proteger-economia 

 https://www.urgentenews.com.br/venezuela-fecha-fronteiras-com-brasil-e-colombia-para-proteger-economia/ 

Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra A. A Usina Hidrelétrica de Itaipu (em espanhol: Itaipú, em guarani: Itaipu) é uma usina 
hidrelétrica binacional localizada no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. A barragem foi construída pelos 
dois países entre 1975 e 1982, período em que ambos eram governados por ditaduras militares. Itaipu, que em Tupi 
Guarani significa “a pedra que canta”, é a usina hidrelétrica que mais gera energia em todo o mundo. A usina possui 20 
unidades geradoras, o que significa que, em condições de clima favoráveis (chuvas em níveis normais), a produção pode 
chegar a 100 bilhões de quilowatts-hora. Utilizando o potencial do rio Paraná no trecho em que o rio passa pelo estado 
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do Paraná, a Usina de Itaipu é uma empresa internacional, e não estatal como pode parecer. Segundo informações da 
própria empresa, 19,3% da energia consumida no Brasil e 87,3% da energia consumida pelo Paraguai são fornecidas pela 
Itaipu. Os presidentes do Brasil (João Figueiredo) e do Paraguai (Alfredo Stroessner) inauguraram oficialmente a usina 
em 5 de novembro de 1982, ao abrir as 14 comportas do vertedouro. No entanto, a produção de energia só tem início 
quando entra em operação a primeira unidade geradora, em 5 de maio de 1984. Já a venda de energia inicia em 1 de 
março de 1985. 
A energia produzida em Itaipu é entregue as subestações de Foz do Iguaçu e a subestação Margem Direita. O processo 
de transmissão de energia que ocorre a partir da entrega realizada pela Itaipu não é de responsabilidade da hidrelétrica, 
e sim das seguintes empresas: Furnas Centrais Elétricas (no Brasil) e a “Administración Nacional de Electricidad”, a Ande 
(no Paraguai). 
Fonte: 

 http://www.infoescola.com/geografia/itaipu-binacional/ 

 http://paranaportal.uol.com.br/cidades/itaipu-bate-recorde-mundial-de-geracao-de-energia/ 

 http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/05/17/usina-de-itaipu-completa-40-anos-de-criacao-da-

empresa-e-inicio-das-obras.htm 

 Site Itaipu Binacional. Acessado em 27 abr. 2009. Disponível em: http://www.itaipu.gov.br/ 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O açúcar quando acrescentado permite maior firmeza da clara, assim como maior elasticidade e diminui o volume. Já o 
suco de limão permite maior firmeza da clara, assim como maior elasticidade e aumenta o volume. 
Fonte: 

 SOUZA, I.G.S. Nutrição: clínica, esportiva, saúde coletiva e unidades de alimentação e nutrição. São Paulo: 

Martinari, 2015. 

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

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O mineral cálcio quando presente em quantidades adequadas na dieta, além de desempenhar inúmeras funções vitais 
ao organismo, apresenta importante papel do ponto de vista estético. Atua auxiliando nas dietas de emagrecimento e 
prevenção da lipogênese, já que confere um aumento da lipólise. Desta forma, também é um nutriente importante a ser 
considerado no tratamento e prevenção das desordens estéticas que envolvem a deposição de gordura corporal, fato já 
comprovado.  
Fonte: MAHAN, L. K., ESCOTT-STUMP, S. Krause: Alimentos, Nutrição e Dietoterapia.  13 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2013.  
 
Questão: 41 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por não corresponder à questão mencionada. 
 
 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Atividade física e ocupação são itens necessários para calcular a necessidade energética da clientela, sendo um aspecto 
físico. Os demais: tabus, origem, crenças, religião, preferências alimentares são aspectos psicossociais. 
Fonte: 

 MEZOMO, I.B. Os serviços de alimentação: planejamento e administração. São Paulo: Manole, 2002.   

 SOUZA, I.G.S. Nutrição: clínica, esportiva, saúde coletiva e unidades de alimentação e nutrição. São Paulo: 

Martinari, 2015. 
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Cargo: AEB - Psicólogo 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Indústrias movimentam, atualmente, grandes fortunas com o objetivo de promover uma necessidade 
básica da sociedade em relação à longevidade. ” não pode ser considerada correta. Não há referência, no texto, à 
caracterização da longevidade como necessidade básica, em “Hoje, custa assumir a velhice. A mercantilização da 
aparência humana descobriu o elixir da eterna juventude. Fortunas são movimentadas para prolongar a nossa juventude 
ou, pelo menos, a ilusão de que ela é perene: cirurgias plásticas, academias de malhação, pílulas energéticas, bebidas 
revitalizadoras, alimentos dietéticos etc.” há uma referência à ilusão da permanência da juventude, mas não de que seja 
uma necessidade básica. A alternativa “B) O preconceito à velhice faz parte de um inevitável processo vivido pela 
sociedade atual que precisa de ser por ela compreendido. ” não pode ser considerada correta, pois, o preconceito 
poderia ser evitado pela sociedade. Tal fato é comprovado através das expressões ao longo do texto que refletem a 
indignação ao autor diante de tal fato assim como através da exemplificação do que ocorre nas aldeias indígenas. A 
alternativa “A) A característica de consumismo da sociedade é vista como um dos fatores que possibilitam a prática do 
preconceito à velhice. ” é considerada correta, pois, de acordo com o trecho “A mercantilização da aparência humana 
descobriu o elixir da eterna juventude. 
Fortunas são movimentadas para prolongar a nossa juventude ou, pelo menos, a ilusão de que ela é perene: cirurgias 
plásticas, academias de malhação, pílulas energéticas, bebidas revitalizadoras, alimentos dietéticos etc. 
Assim, a velhice ganha, aos poucos, o estigma da vergonha, [...]” (1º§ e 2º§) a vergonha advinda da velhice tem ligação 
(uso do termo “assim”, ou seja, “deste modo” com as fortunas movimentadas (consumismo) para prolongar a 
juventude.  
Fonte:  

 O próprio texto.   

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para letra D. 
A alternativa correta é a letra “D” cuja analogia pode ser vista em: “Ali, quando morre um velho, é toda uma biblioteca 
que desaparece". A alternativa “C) particulariza um tipo de saber desvinculando-o dos outros saberes. ” não pode ser 
considerada correta, pois, a metáfora vista em “Ali, quando morre um velho, é toda uma biblioteca que desaparece. ” 
não há referência a outros saberes para vínculo ou não.   
Fonte:  

 O próprio texto.  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os verbos de elocução, cuja principal função é indicar o interlocutor que está com a palavra, pertencem, grosso modo, a 
nove áreas semânticas, cada uma das quais inclui vários de sentido geral e muitos de sentido específico. Entre os mais 
comuns, de sentido geral, estão: 
a) de dizer (afirmar, declarar); 
b) de perguntar (indagar, interrogar); 
c) de responder (retrucar, replicar); 
d) de contestar (negar, objetar); 
e) de concordar (assentir, anuir); 
f) de exclamar (gritar, bradar); 
g) de pedir (solicitar, rogar); 
h) de exortar (animar, aconselhar); 
i) de ordenar (mandar, determinar). 
A alternativa “D) através do verbo de elocução “respondeu” é possível identificar a manifestação de conteúdo psíquico. 
” não pode ser considerada correta de acordo com o referido anteriormente. A alternativa “A) a resposta do pai de 
Rosita ao questionamento feito demonstra objetividade e clareza. ” não pode ser considerada correta, pois, em “– Então 
ela terá a morte dos seus sonhos. ” há emprego da subjetividade e não objetividade.   
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Fonte:  

 O próprio texto.  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 Garcia, Othon. Comunicação em prosa moderna. Ed. FGV. CARGOS: AEB - Assistente Social,  
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“para trás”, no contexto, significa algum lugar no passado. PARA TRÁS – locução adverbial, lugar para onde. Ex.: Mexe as 
pernas, senão ficas para trás. O advérbio “trás” pode significar “depois de; na parte posterior; atrás”. 
Fonte: Bechara, Evanildo. Novo dicionário de dúvidas da língua portuguesa. Ed. Nova Fronteira. Ed. Lucerna.  
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A) “Os músculos do rosto da aniversariante não a interpretavam mais, [...]” (5º§) é indicada como correta 
pelo gabarito, pois, não há indícios de ações negativas dos familiares da aniversariante. O termo utilizado - 
aniversariante – é empregado pelo narrador, e não pelos familiares, como uma referência à idosa. Em B) “Para adiantar 
o expediente, enfeitara a mesa logo depois do almoço, [...]” (2º§) é possível notar a pressa em que aquele momento de 
encontro familiar por causa do aniversário acontecesse e passasse logo, sendo apresentado como uma obrigatoriedade, 
uma formalidade. De igual modo, a alternativa C) “Estava era posta à cabeceira. Tratava-se de uma velha grande, magra, 
[...]” (5º§) demonstra o desprezo pela idosa: “estava posta”, como se fosse um objeto. Era nada mais que uma “velha” 
termo usado de modo pejorativo de acordo com o contexto.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 Garcia, Othon. Comunicação em prosa moderna. Ed. FGV. 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa apontada como correta indica “manifestações aparentes de carinho e admiração que recebe.”, portanto, 
não houve afirmação de que existem manifestações de carinho, mas sim aparentes manifestações de carinho que na 
verdade não o são.  
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O edital 001/2016 que rege as normas do presente concurso público, apresenta no conteúdo programático do cargo o 
seguinte texto: “Conhecimentos básicos de microcomputadores  PC – Hardware.”, que pode abordar diversos conceitos 
inerentes a microcomputadores e seus componentes de hardware como os que foram utilizados no contexto da 
questão, que abordava recursos, características e dispositivos comuns em qualquer processador instalado em 
microcomputadores. Dessa forma, são improcedentes os recursos apresentados, mantendo a decisão do gabarito 
preliminar divulgado. 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O tema do trânsito é pertinente a qualquer cidadão, principalmente nos tempos atuais, com as grandes mudanças pelas 
quais as leis vem passando. Tanto pedestres, quanto condutores, precisam estar atentos a essas leis, que fazem parte do 
conhecimento básico de toda sociedade. A resposta CORRETA é a letra D. As infrações constantes nas alternativas a, c e 
d, são infrações médias: Infrações médias – 04 pontos 
538 – estacionar veículo nas esquinas ou a menos de cinco metros da linha de construção. 
620 – entrar ou sair da fila de veículos estacionados sem dar preferência a pedestres ou a outros veículos 
642 – não manter ligado, em operação de emergência, dispositivo luminoso intermitente vermelho. 
A alternativa B, a CORRETA, é a única GRAVÍSSIMA: (Perde 07 pontos). 
502 – conduzir veículo com carteira de habilitação ou permissão para dirigir cassada ou com suspensão do direito de 
dirigir. 
Fonte: 
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 https://clubedetran.com.br/infracoes-graves-codigo-de-transito-brasileiro/ 

 http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/12/nas-estradas-um-risco-dirigir-muito-perto-da-traseira-de-

caminhoes.html 

Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra A. O filme clássico de Hector Babenko foi Carandiru. Recentemente o tema “Carandiru” 
voltou a ser comentado devido as reviravoltas do julgamento dos acusados do massacre de tantos anos atrás Casa de 
Detenção de São Paulo, conhecida pela população como Carandiru, um presídio localizado na zona norte de São Paulo. E 
o filme ganhou as mídias novamente. Criado em 1920, chegou a ser considerado a maior cadeia da América Latina. Na 
semana que a Justiça anulou a condenação dos policiais responsáveis pelo massacre de 1992.  A Casa de Detenção de 
São Paulo, conhecida pela população como Carandiru, foi um presídio localizado na zona norte de São Paulo. Criado em 
1920, chegou a ser considerado a maior cadeia da América Latina. Muitos livros, filmes de ficção e documentários foram 
produzidos para a população tentar entender melhor a realidade do presídio. Em 1992, um episódio que ficou conhecido 
como Massacre do Carandiru entrou para a história da cidade de São Paulo. No dia 2 outubro, depois do início de uma 
rebelião no Pavilhão 9, diversas tropas de elite da Polícia Militar, comandada pelo coronel Ubiratan Guimarães, 
entraram no prédio e mataram ao menos 111 presos. O Pavilhão 9 abrigava os chamados “primários”, presos que não 
tinham passagem pela polícia ou que ainda aguardavam julgamento. Depois de passados 20 anos, a Justiça de São Paulo 
abriu o processo contra alguns dos policiais envolvidos e 73 PM’s foram condenados. Porém, nesta semana, Tribunal de 
Justiça de São Paulo anulou os quatro julgamentos que condenaram os policiais militares pelo Massacre do Carandiru. 
Os três desembargadores entenderam que não há elementos para mostrar quais foram os crimes cometidos por cada 
um dos agentes. A decisão foi muito criticada por órgãos de defesa dos direitos humanos como Anistia Internacional, 
Humans Rigths Watch, Conectas, etc.   
Fonte: 

 http://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2016/07/hector-babenco-morre-aos-70-anos-em-sao-paulo.html 

 http://www.adorocinema.com/filmes/filme-183530/ 

 http://globofilmes.globo.com/filme/seeufossevoce/ 

 http://www.revistaforum.com.br/2016/09/29/cinco-filmes-para-entender-melhor-o-carandiru-que-estao-

disponiveis-no-youtube/ 

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo “Desenvolvimento da Psicologia Escolar no Brasil: origens, atualidades, perspectivas”, está no rol daqueles 
definidos para o certame em tela. A história da Psicologia Escolar no Brasil está diretamente relacionada também com a 
estruturação e funcionamento do Instituto de Educação de Minas Gerais, coordenado por Helena Antipoff, segundo a 
bibliografia consultada e outras de fácil acesso em se tratando do conteúdo apresentado tanto no enunciado como na 
alternativa correta a ser marcada na questão 32. Destarte, o recurso é IMPROCEDENTE. 
Fonte: 

 ANTUNES, M.A.M. Psicologia e Educação no Brasil: um olhar histórico-crítico.IN: MEIRA, M. E. M.; ANTUNES, 

M.A.M.; BOCK, A.M.B.; CHECCIA, A.K.A.; SOUZA, M.P.R. de (orgs.) Psicologia Escolar: teorias críticas. São Paulo: 

Casa do Psicólogo, 2003. 

 PATTO, M.H.S. Psicologia e Ideologia: introdução crítica a psicologia escolar. São Paulo: T.A.Queroz, 1988. 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo “Motivação da aprendizagem”,faz parte do rol daqueles definidos para o certame em tela. A questão 
propõe a discussão teórico – prática do tema sob a ótica da Psicologia Crítica, que é uma fundamentação aceita e 
difundida na prática do exercício profissional do Psicólogo Escolar. A fonte consultada não se sobrepõe ao conteúdo 
tratado na questão 33, tornando o recurso IMPROCEDENTE. 
Fonte: 

 ZIBETTI, Maria Lúcia Tonatto; SOUZA, Marilene Proença Rebello de; BARROCO, Sonia Mari Shima (orgs.). 

Psicologia, políticas educacionais e escolarização. Florianópolis: Pandion, 2015. 

 MACHADO, A.M.; SOUZA, M. P.R. (orgs.) Psicologia Escolar: em busca de novos rumos. São Paulo: Caso do 
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Psicólogo, 2010. 

 DUARTE, Newton. O significado e o sentido.IN: Lev Semenovich Vygotsky: uma educação dialética. Col. Memória 

da Pedagogia. Revista Viver Mente e Cérebro. Rio de Janeiro: Ediouro; São Paulo: Segmento- Duetto, 2005. 

Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo “Políticas públicas em educação e a Psicologia Escolar”, faz parte do rol daqueles definidos para o certame 
em tela. A questão propõe a discussão teórico – prática do conteúdo, a fonte consultada não se sobrepõe ao tema 
tratado na questão 34, o que torna o recurso IMPROCEDENTE. 
Fonte: 

 ZIBETTI, Maria Lúcia Tonatto; SOUZA, Marilene Proença Rebello de; BARROCO, Sonia Mari Shima (orgs.). 

Psicologia, políticas educacionais e escolarização. Florianópolis: Pandion, 2015. 

 MACHADO, A.M.; SOUZA, M. P.R. (orgs.) Psicologia Escolar: em busca de novos rumos. São Paulo: Caso do 

Psicólogo, 2010. 

Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Das alternativas apresentadas na questão em tela, a letra C é a única que apresenta conteúdo compatível com o quadro 
oriundo das relações escolares apontadas na citação em que a coerção ocupa o lugar da solidariedade, respeito e 
colaboração. Em si a alternativa é a única que evidencia um clima dificultador de relações escolares em sala de aula que 
seja produtiva diante da relação ensino – aprendizagem estabelecida, conforme aponta a citação. 
Fonte: 

 MEIRA, M. E. M.; ANTUNES, M.A.M.; BOCK, A.M.B.; CHECCIA, A.K.A.; SOUZA, M.P.R. de (orgs.) Psicologia Escolar: 

teorias críticas. São Paulo : Casa do Psicólogo, 2003.p. 24-25. 

 MACHADO, A.M.; SOUZA, M. P.R. (orgs.) Psicologia Escolar: em busca de novos rumos. São Paulo: Caso do 

Psicólogo, 2010. 

Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando a citação, o comando e as alternativas apresentadas na questão em tela, a única alternativa correta é a 

letra B. Vale ressaltar a contribuição de Lourenço Filho a história da Psicologia Escolar no Brasil. Destarte, o recurso é 

IMPROCEDENTE. 

Fonte:  

 ANTUNES, M.A.M. Psicologia e Educação no Brasil: um olhar histórico-crítico.IN: MEIRA, M. E. M.; ANTUNES, 

M.A.M.; BOCK, A.M.B.; CHECCIA, A.K.A.; SOUZA, M.P.R. de (orgs.) Psicologia Escolar: teorias críticas. São Paulo: 

Casa do Psicólogo, 2003. 

 PATTO, M.H.S. Psicologia e Ideologia: introdução crítica a psicologia escolar. São Paulo: T.A.Queroz, 1988. 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo “Aprendizagem da leitura e da escrita – o aprendiz como sujeito de seu processo de aprendizagem” faz 
parte do rol daqueles definidos para o certame em tela. A questão propõe a discussão teórico – prática do conteúdo, a 
fonte consultada não se sobrepõe ao conteúdo tratado na questão 39, o que torna o recurso IMPROCEDENTE. 
Fonte:  

 FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. 24. Ed. Col. Questões de Nossa Época. São Paulo : Cortez, 2008. 

 Alfabetização em processo. 21 ed. São Paulo : Cortez, 2015. 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo “Aprendizagem da leitura e da escrita – o aprendiz como sujeito de seu processo de aprendizagem” faz 
parte do rol daqueles definidos para o certame em tela. A questão propõe a discussão teórico – prática do conteúdo, a 
fonte consultada não se sobrepõe ao conteúdo tratado na questão 41, o que torna o recurso IMPROCEDENTE. 
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Fonte: 

 OLIVEIRA, M. K. Vygotsky – aprendizado e desenvolvimento um processo histórico. Série Pensamento e Ação 

no Magistério. São Paulo: Scipione, 1993. 

 VIGOTSKI, L. S. Pensamento e Linguagem. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

 VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 

Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo “Aprendizagem da leitura e da escrita – o aprendiz como sujeito de seu processo de aprendizagem” faz 
parte do rol daqueles definidos para o certame em tela. A questão propõe a discussão teórico – prática do conteúdo, a 
fonte consultada não se sobrepõe ao conteúdo tratado na questão 43, o que torna o recurso IMPROCEDENTE. 
Fonte: 

 OLIVEIRA, M. K. Vygotsky – aprendizado e desenvolvimento um processo histórico. Série Pensamento e Ação 

no Magistério. São Paulo: Scipione, 1993. 

 VIGOTSKI, L. S. Pensamento e Linguagem. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

 VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 

Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo “Aprendizagem da leitura e da escrita – o aprendiz como sujeito de seu processo de aprendizagem” faz 
parte do rol daqueles definidos para o certame em tela. A questão propõe a discussão teórico – prática do conteúdo, a 
fonte consultada não se sobrepõe ao conteúdo tratado na questão 45, o que torna o recurso IMPROCEDENTE. 
Fonte: 

 OLIVEIRA, M. K.. Vygotsky – aprendizado e desenvolvimento um processo histórico. Série Pensamento e Ação 

no Magistério. São Paulo : Scipione, 1993. 

 VIGOTSKI, L. S. Pensamento e Linguagem. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

 VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 

Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo “Prevenção e a reabilitação de problemas psicoeducacionais” faz parte do rol daqueles definidos para o 
certame em tela. A questão propõe a discussão teórico – prática do tema, a fonte consultada é documento oficial do 
Conselho Federal de Psicologia para atuação na área do concurso e não se sobrepõe ao conteúdo tratado na questão 47, 
o que torna o recurso IMPROCEDENTE. 
Fonte: Conselho Federal de Psicologia. Referencias técnicas para Atuação de Psicólogas (os) na Educação Básica. 
Brasília: CFP, 2013 
 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo “Prevenção e a reabilitação de problemas psicoeducacionais” faz parte do rol daqueles definidos para o 
certame em tela. A questão propõe a discussão teórico – prática do tema, a fonte consultada é documento oficial do 
Conselho Federal de Psicologia para atuação na área do concurso e não se sobrepõe ao conteúdo tratado na questão 48, 
o que torna o recurso IMPROCEDENTE. 
Fonte: Conselho Federal de Psicologia. Referencias técnicas para Atuação de Psicólogas (os) na Educação Básica. 
Brasília: CFP, 2013. 
 
 
Cargo: AEB - Terapeuta Ocupacional 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para letra D. 
A alternativa correta é a letra “D” cuja analogia pode ser vista em: “Ali, quando morre um velho, é toda uma biblioteca 
que desaparece". A alternativa “C) particulariza um tipo de saber desvinculando-o dos outros saberes. ” não pode ser 
considerada correta, pois, a metáfora vista em “Ali, quando morre um velho, é toda uma biblioteca que desaparece. ” 
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não há referência a outros saberes para vínculo ou não.   
Fonte:  

 O próprio texto.  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tomando como referência o que Munguba (2007) descreve sobre a função do Terapeuta Ocupacional, o autor diz que “é 
determinante na sensibilização e capacitação dos envolvidos, como a família, escola e comunidade” (p.521). A autora 
também acrescenta que “A atuação do Terapeuta Ocupacional inclui a informação e a sensibilização da família, da escola 
e da comunidade para viabilizar a inclusão escolar” (524).  No capítulo descrito por Munguba, na figura 57.4, a autora 
aponta as áreas de atuação da Terapia Ocupacional no processo de inclusão escolar, atuando com a família, e neste 
ponto exemplifica algumas ações como sensibilização, dinâmica familiar, acolhimento etc; na atuação na escola, a 
autora aponta como exemplo de ações a capacitação de educadores, a realização de adaptações etc; na comunidade 
Munguba aponta o trabalho voltado para a informação, acessibilidade, oportunidade de integração etc.  
A fim de usar como referência para corroborar o que Munguba (2007) aponta na figura acima mencionada, TREVISANA, 
et al, 2012, em seu artigo” Reflexões acerca da atuação do terapeuta ocupacional no processo de inclusão escolar de 
crianças com necessidades educacionais especiais”.  Aponta as seguintes citações:  
Sobre a função do Terapeuta Ocupacional no processo de inclusão escolar: 
“(...) a função do Terapeuta Ocupacional é determinante na sensibilização e na capacitação de todos os envolvidos no 
processo de inclusão: família, escola e comunidade” (p.91).  
Sobre as atividades realizadas pelo do Terapeuta Ocupacional no contexto escolar: 
“O Terapeuta Ocupacional é visto como aquele que possui recursos, conhecimentos e habilidades para capacitar e 
potencializar o cliente em busca de soluções para seus problemas (HAGEDORN, 2001)” (p.91).  
Também utiliza Rocha, Luiz e Zulian (2003) para corroborarem a afirmativa as atividades realizadas pelo do Terapeuta 
Ocupacional no contexto escolar:  
 “(...) essa ideia ao apontarem que o alvo da Terapia Ocupacional na escola é o fortalecimento da potência de ação dos 
professores e alunos, por meio da criação de soluções para os impasses surgidos a partir do próprio grupo e de sua 
realidade” (p.91). 
E ainda relata que:  
“Trata-se sim, de um trabalho a ser desenvolvido com os educadores, os alunos, os pais, a comunidade, cuja finalidade é 
a facilitação do aparecimento das dificuldades, dos sentimentos, das emoções que permeiam o relacionamento com a 
proposta de inclusão (ROCHA; LUIZ; ZULIAN, 2003)” p.91.   
Sobre as possibilidades de atuação do Terapeuta Ocupacional no contexto socioeducacional:  
“(...) abrange desde o atendimento individual do aluno em um contexto clínico até o acompanhamento desse aluno no 
meio familiar e na escola” (p.91).  
Sobre as ações do Terapeuta Ocupacional  
“(...) pode, por exemplo, instrumentalizar o aluno e a escola com a utilização de diversos recursos e tecnologia assistiva, 
participar das atividades escolares, orientar e assessorar a equipe educacional e, não menos importante, dar assessoria 
às famílias dos alunos com necessidades educacionais especiais (BARTALOTTI; DE CARLO, 2001)” (p.91).  
Também aponta:  
“O trabalho de Dutra et al. (2002) mostra que cabe ao Terapeuta Ocupacional realizar a adaptação postural da criança 
em sala de aula, com a adequação de cadeiras de rodas e carteiras escolares, a utilização de cadeiras de posicionamento 
mais altas e com rodízios nos pés, facilitando o transporte e o contato olho a olho entre professor e aluno, e promover 
adequações posturais em atividades complementares e de lazer” (p.92).  
 
“De acordo com Pelosi (2006), no processo de inclusão de crianças com dificuldades motoras, o Terapeuta Ocupacional 
pode ajudar na superação de barreiras arquitetônicas e atitudinais, atuando em parceria com a escola e a comunidade, 
ao sugerir e coordenar adaptações ambientais, como rampas, barras nos corredores, sinalização de ambientes, 
iluminação e posicionamento da criança dentro da sala de aula, considerando sua possibilidade visual” (p.92).  
Sobre a atuação do Terapeuta Ocupacional no processo de inclusão:  
“A fim de favorecer o processo de ensino aprendizagem, o Terapeuta Ocupacional poderá confeccionar ou indicar 
utilização de recursos, como plano inclinado, lápis e canetas com diâmetro maior e formação emborrachada, órteses, 
pautas ampliadas, textos emborrachados ou computador” (p.92).  
E ainda:  
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“O profissional poderá também ensinar educadores e familiares a confeccionarem os recursos de acordo com as 
necessidades encontradas” (p.92). 
Sobre a importância da Terapia Ocupacional dentro do processo de inclusão: 
“(...) a abordagem da consultoria colaborativa permite um novo olhar para a atuação da Terapia Ocupacional na área da 
inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais, na medida em que trabalha em parceria com todos os 
envolvidos” (p.93). 
Por fim a autora conclui que: 
“Como se pode constatar, a ação da Terapia Ocupacional tem sido voltada para a construção da inclusão junto aos 
alunos, familiares e educadores, e não somente para o desenvolvimento de habilidades para a adaptação ao meio 
educacional ou para a minimização de incapacidades (ROCHA; CASTIGLIONI; VIEIRA, 2001)” (p.93). 
 
No enunciado da questão 31, solicita que, diante das atividades desenvolvidas pelo terapeuta ocupacional no contexto 
escola e família, escola e comunidade, no que concerne a inclusão escolar, relacione adequadamente as colunas 
utilizando os contextos que o Terapeuta Ocupacional realiza as ações para a inclusão, que envolve a família, a escola e a 
comunidade.  
Desta forma, é IMPROCEDENTE o recurso impetrado. Sendo a alternativa correta o que se afirma na letra B.  
Fonte:  

 TREVISANA, Juliana Graciela; BARBA, Patrícia Carla de Souza Della. Reflexões acerca da atuação do terapeuta 

ocupacional no processo de inclusão escolar de crianças com necessidades educacionais especiais.  Cad. Ter. 

Ocup. UFSCar, São Carlos, v. 20, n. 1, p. 89-94, 2012.  

 http://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/index.php/cadernos/article/download/552/366 

 
 
Cargo: Agente de Comunicação Social 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas, ...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação das alternativas da questão, faltando o “x” que acompanha o coeficiente “b” da equação do 
segundo grau, sendo assim a questão foi anulada. 
A resposta correta seria:  
Sabe-se que as raízes da equação são -5 e 2, logo: 

−
𝑏

𝑎
=  −3 

b = 3a 
𝑐

𝑎
=  −10 

c = -10a 
Assim a equação ficaria: ax2+3ax -10a = 0 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
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Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Há apenas uma resposta correta: “d) dá oportunidade, ao profissional criativo, de ajudar a reverter adversidades e 
imprevistos”.  
Ou seja, conhecidos os fatos que deram origem à crise, pode-se e deve-se usar a criatividade para tentar reverter 
adversidades e imprevistos. 
A outra resposta citada no recurso – “a) mesmo não esperada, deve previamente constar do Plano” – traz em si um 
paradoxo porque, se não era esperada/prevista, como previamente poderia constar do planejamento e, inclusive, com 
os seus ainda não conhecidos efeitos negativos?   
Indicar ações alternativas a certos riscos é possível e desejável. Mas ações e soluções criativas a efeitos negativos 
somente têm como aparecer depois, não previamente. É fundamental ser criativo, principalmente nessas situações. 
Através, então, de todos os recursos da criatividade do profissional. 
Fonte: a mesma citada no gabarito da resposta (Maristela Mafei e Valdete Cecato, em “Comunicação Corporativa – 
Gestão, Imagem e Posicionamento”. Editora Contexto, 2011). Na obra, são analisadas crises adversas e imprevistas. 
 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sendo mídia considerada mais avançada, qual a principal razão dos sites jornalísticos voltarem à velha forma do jornal 
impresso?  
A resposta correta é: 
“a) resumir as notícias, por causa do espaço pequeno da tela”. 
Os avanços tecnológicos, em termos de programas ou equipamentos, devem ser acompanhados com muita curiosidade 
e atenção, por seus imediatos efeitos na comunicação social, área profissional que junta duas poderosas tecnologias, a 
da informática e a das telecomunicações. O celular nasceu como telefone e hoje é o instrumento de mais rápido acesso 
à internet. Também tentava ser máquina fotográfica, inicialmente funcionou precariamente, mas já ganhou status de 
UPJ (unidade portátil de jornalismo, da TV). Por sua vez, o e-book, apesar de ter adeptos, não acabou com o livro 
impresso. Também o PC e sua torre ficaram na casa ou escritório, em função do peso e dificuldade de mobilização. O PC 
portátil tem muitos seguidores, ainda, porém precisou ficar mais fino e leve, mesmo assim não competindo hoje com os 
modernos celulares. E a televisão não acabou como rádio, o jornal impresso e os sites jornalísticos convivem no mesmo 
espaço criativo etc. 
Qual a razão? A necessidade de rapidamente mostrar o conteúdo da matéria jornalística na tela do computador, em 
espaço disputado por inúmeras outras informações, o que torna pequena a área disponível para dezenas e dezenas de 
notícias, fotos, vídeos, títulos e outros recursos gráficos. È uma imposição dos novos tempos, avanços tecnológicos e 
modernos equipamentos (que rapidamente se tornam obsoletos).  
A tela de qualquer celular, por ser portátil, sempre será pequena para tanta e rápida informação, de acesso por milhares 
e milhares de internautas. 
Fonte: Em “Jornalismo Digital” (Editora Contexto, 2003), Pollyama Ferrari já identificava que o formato da notícia na web 
havia preservado conceito tradicional do jornalismo, que é o uso do lide para a abertura da matéria.  
 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta, quando se pergunta sobre roteiro/roteirização de matéria jornalística, é: “c) significa previamente 
imaginar início, meio e fim da matéria”.  
Mas tornou-se muito comum, mesmo entre profissionais, confundir pauta e roteiro de matéria, etapas com objetivos 
diferentes, na produção jornalística.  
A pauta é a escolha inicial de um tema, em função de seu interesse ou curiosidade pública (e há mais fatos 
simplesmente curiosos do que notícias de interesse direto, nos meios de comunicação). A pauta aponta o objetivo da 
matéria e exige a justificativa da escolha do tema. Antecede, portanto, tanto as posteriores etapas de pesquisa, 
apuração de dados e informações, realização de entrevistas como a da seguinte redação da reportagem, notícia e do 
texto jornalístico. 
Roteiro é outra coisa, mais concreta e objetiva, tanto quanto à reportagem, à redação como à edição. Todos os tipos e 
formas de comunicação social podem e devem ser roteirizados. E o que é o roteiro? A rota, o caminho a ser seguido. 
Portanto, o que será o início, o meio e o fim de um script, do texto jornalístico ou de roteirista de cinema, teatro ou 
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televisão. Seja da matéria de jornal ou revista, do livro, de uma peça teatral, de um filme, de uma novela de TV ou 
dessas mesmas diversas manifestações intelectuais transportadas para a web. É possível, em todas essas modalidades, 
imaginar como se apresentará o tema, roteirizando-se como começar, como dar continuidade (desenvolver) e como 
finalizar. Isto, mesmo antes de escrever uma única linha de texto final (texto pronto para ser editado, publicado).  
Enquanto a pauta é uma intenção do que se pretende com a escolha do tema, o roteiro pode ser traçado imaginando-se 
o desenvolvimento tanto do que foi ou ainda pode ser apurado e redigido. 
Fonte: Todos os Manuais de Estilo e Redação dos veículos de Comunicação Social, a começar pelos da Folha de São 
Paulo, O Estado de São Paulo e O Globo, e a cada vez mais extensa bibliografia direcionada para o livro, o cinema, a 
televisão e a internet, a começar pelos excelentes e sempre citados Nilson Lage e Pollyana Ferrari.   
 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não há duas respostas possíveis.  
A única resposta correta é “a) informar-se sobre os públicos e o ambiente mercadológico”. As demais opções (letras b, c 
e d) são referentes ao outro tipo de pesquisa, a chamada pesquisa qualitativa.  
Janete Oliveira, a autora do trabalho acadêmico citado na questão, recomenda que os dois tipos de pesquisa até sejam 
aplicados simultaneamente ou um após o outro. Isso porque, mesmo que o profissional não tenha de produzir a 
pesquisa, a ferramenta em si se revela útil para a condução das ações. “A qualitativa mostra mais o porquê e o como, 
enquanto a quantitativa, o quanto”, explica.  
De um modo geral, a pesquisa quantitativa serve para conhecer o perfil de clientes e/ou consumidores, avaliar o grau de 
satisfação com produtos e serviços, verificar o retorno de anúncios e de propagandas etc. Não entra na análise do 
conteúdo, do como e do porquê deste conteúdo, tarefa esta de quem analisa a qualidade, não a quantidade. 
Ou, como cita o próprio requerente em sua argumentação, segundo Roesch (2009, p. 154), o delineamento qualitativo 
“é apropriado para avaliação formativa, quando se trata de melhorar a efetividade de um programa, ou plano, metas de 
um programa e construir uma intervenção”. 
Esse qualitativo, a propósito, está nas demais opções de resposta à questão, a saber: 
b) entender os mecanismos de comportamento e opinião; 
c) conhecer a tomada de decisões de consumidores/clientes; 
d) prováveis problemas no lançamento de novos produtos. 
Fonte: Janete Oliveira em “Com credibilidade não se brinca – a identidade corporativa como diferencial nos negócios” 
(Summus Editorial, 2004). 
 
 
Cargo: Arquiteto Urbanista 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas,...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação das alternativas da questão, faltando o “x” que acompanha o coeficiente “b” da equação do 
segundo grau, sendo assim a questão foi anulada. 
A resposta correta seria:  
Sabe-se que as raízes da equação são -5 e 2, logo: 

−
𝑏

𝑎
=  −3 

b = 3a 
𝑐

𝑎
=  −10 

c = -10a 
Assim a equação ficaria: ax2+3ax -10a = 0 
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Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta afirmativas sobre botões com recursos que podem ser encontrados na ferramenta Microsoft Office 
Excel 2007 e solicita a marcação da(s) alternativa(s) que apresenta(m) o(s) item(s) correto(s) para a relação botão x 
funcionalidade. 
Dentre as alternativas apresentadas apenas o item "o botão WordArt é utilizado para inserir um texto decorativo no 
documento" está correto conforme pode ser observado na imagem extraída da ferramenta em questão: 

 
Os demais itens estão incorretos por não se tratarem de botões existentes na ferramenta ou apresentarem 
funcionalidades incorretas. Com base nos argumentos apresentados, a banca julga o recurso improcedente mantendo o 
gabarito preliminar divulgado. 
 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A referida questão não entrou no mérito em termos de legislação mas está embasada no item “planejamento de 
cidades: planos, programas e projetos”, onde as secretarias de obras apresentam relevância em suas competências 
através da Coordenação de Desenvolvimento de Projetos, diante de: levantamento  topográfico de qualquer área do 
município, para qualquer finalidade; cadastramento de áreas do município, sejam de propriedade pública ou privada; 
locação de áreas do município para qualquer finalidade pública; elaboração de memoriais descritivos de áreas do 
município; elaboração de estudos e projetos públicos de engenharia e arquitetura; especificação de insumos e serviços 
necessários a execução de obras; contratação de qualquer serviço de engenharia de projetos que atenda ao escopo da 
Secretaria Municipal de Obras. 
Ao engajar no serviço público em prefeituras poderá o profissional de arquitetura vir a ter atribuições diretamente 
ligadas a Secretaria de Obras e suas diversas coordenações. 
Assim, o assunto elucidado é pertinente e atende ao conteúdo programático anteriormente citado, confirmando o 
gabarito apresentado. Dessa forma a ação recursal é improcedente e não acatada. 
Fonte: http://www.sabara.mg.gov.br/portal/index.php/secretaria-de-obras - Acessado em 06/12/2016. 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A referida questão não entrou no mérito em termos de legislação especificamente mas está embasada nos itens 
“legislação urbanística básica – perímetro urbano” e “código de obras e de posturas”, ambos dispostos no conteúdo 
programático do edital do presente concurso. De acordo com o site oficial da prefeitura municipal de Sabará, encontra-
se:  
“À Gerência de Fiscalização de Obras e Posturas compete: 
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Fiscalizar situações e áreas consideradas de risco, conforme solicitação da Defesa Civil e de munícipes; 
Fiscalizar as obras particulares executadas no município; 
Fiscalizar a ocupação de terrenos públicos e particulares no município; 
Fiscalizar as eventuais ações de munícipes contra o patrimônio; 
Fiscalizar e fazer cumprir o Código de Posturas” 
Assim o gabarito está confirmado e a ação recursal torna-se improcedente e não acatada. 
Fonte: http://www.sabara.mg.gov.br/portal/index.php/secretaria-de-obras - Acessado em 06/12/2016. 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todas as afirmativas (corretas e incorretas) foram extraídas do texto do Projeto específico da revisão do perímetro 
urbano e da lei de uso e ocupação do solo de Sabará – (Lei Complementar Nº 032, de 27 de novembro de 2015). Apesar 
de não ter sido mencionada a lei o assunto enfocado está rigorosamente dentro do conteúdo programático nos itens 
“política urbana (uso e ocupação do solo urbano) e legislação urbanística básica (perímetro urbano)”. As duas únicas 
afirmativas consideradas falsas apresentam seu conteúdo parcialmente modificado e são encontradas no CAPÍTULO III - 
DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - SEÇÃO I do referido projeto de revisão. Sendo elas: “No caso de uso industrial, apenas 
serão admitidas no uso misto indústrias de pequeno porte não geradoras de efluentes e impactos de quaisquer natureza 
até 500 m², mediante análise dos setores competentes” e “Todos os usos serão permitidos desde que obedeçam 
algumas das condições estabelecidas no estatuto e aos requisitos da Lei Municipal vigente”. No primeiro caso o correto 
seria: “No caso de uso industrial, apenas serão admitidas no uso misto industrias de pequeno porte não geradoras de 
efluentes e impactos de quaisquer natureza até 200m² (duzentos metros quadrados), mediante análise dos setores 
competentes”. E no segundo caso o correto seria: “Todos os usos serão permitidos desde que obedeçam às condições 
estabelecidas no Plano Diretor e aos requisitos desta Lei”. As demais afirmativas estão corretas.  
Como o assunto atende ao conteúdo programático e está embasado em fonte segura fica confirmado o gabarito oficial, 
logo essa ação recursal torna-se improcedente e não acatada. 
Fonte:  

 PROJETO ESPECÍFICO DA REVISÃO DO PERÍMETRO URBANO E DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DE SABARÁ 

 LEI COMPLEMENTAR Nº 032, de 27 de novembro de 2015 

 http://www.sabara.mg.gov.br/docs/lei%20032-2015.pdf 

 Acessado em 07/12/16. 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todas as afirmativas estão corretas e foram extraídas do texto do Plano Diretor de Sabará diretamente da SEÇÃO I - DA 
POLÍTICA URBANA - Art. 6º. 
“Art. 6º - São diretrizes para a Política Urbana:    
I - planejar o desenvolvimento urbano da Cidade, a distribuição espacial da população e as atividades econômicas do 
Município de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o Meio 
Ambiente;    
II - ofertar equipamentos urbanos e comunitários adequados aos interesses e necessidades da população;  
III - implementar o direito à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, serviços 
públicos, trabalho e lazer;    
IV - proporcionar a regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, mediante o 
estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo, consideradas a situação socioeconômica 
da população e as normas ambientais;    
V - ordenar e controlar o uso e a ocupação do solo urbano, de forma a combater e evitar a deterioração das áreas 
urbanizadas e os conflitos entre usos e a função das vias que lhes dão acesso;    
VI - adotar padrões de produção e consumo de bens e serviços compatíveis com os limites da sustentabilidade 
ambiental, social e econômica do Município” 
Como o assunto atende rigorosamente ao conteúdo programático “política urbana: plano diretor “ e o gabarito 
apresentado está correto essa ação recursal torna-se improcedente e não acatada. 
Fonte:  

 http://rmbh.org.br/sites/default/files/MZRM.SABARA.PD.12.2008.Plano.Diretor.pdf 
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 Acessado em 07/12/2016. 

 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A referida questão exige a exceção entre as respostas, ou seja, a afirmativa que não corresponda a exemplo de 
Equipamento Público. Diferentemente das outras afirmativas a que atende ao enunciado é “Equipamento urbano 
sinalizador e telefone público”. Nesse caso a expressão “Equipamento urbano sinalizador” não refere a que se destina e 
assim, não necessariamente, indica que seja um semáforo. Além disso a afirmativa ainda apresenta “telefone público” 
que é também classificado como mobiliário urbano e não como equipamento público como exige o enunciado. Segundo 
o Glossário do Código de Posturas de Sabará encontra-se: 
Mobiliário urbano: elemento visível presente no espaço urbano para utilidade ou conforto público, tais como jardineiras 
e canteiros, postes, cabine, barraca, banca, telefone público, caixa de correio, abrigo para passageiros de transporte 
coletivo, banco de jardim, toldo, painel de informação, equipamento sinalizador e outros de natureza similar. 
Equipamento público: equipamento urbano destinado ao serviço de abastecimento de água, serviço de esgoto, energia 
elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica, gás canalizado e similares. 
Assim a ação recursal é improcedente e não acatada. 
Fonte: 

 Glossário - Prefeitura Municipal de Sabará - Estado de Minas Gerais - Lei nº 738/97 - “Institui o Novo Código de 

Postura do Município de Sabará” 

 rmbh.org.br/sites/default/files/MZRM.SABARAL.738.1997 

 Acessado em 10/12/2016. 

 https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=Novo+C%C3%B3digo+de+Postura+do+Munic%C3%ADpio+de+Sabar%C3%A1%E2%80%9D 

 Acessado em 10/12/2016 

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Edital indica como um dos conteúdos programáticos o item “política urbana: plano diretor; uso e ocupação do solo 
urbano”, fato que viabiliza qualquer tipo de questionamento em relação a esses assuntos direta ou indiretamente 
referentes a cidade de Sabará já que o concurso é organizado em função da citada cidade. Assim, estando o assunto (uso 
e ocupação do solo urbano) rigorosamente elencado no edital em questão essa ação recursal é improcedente e não 
acatada. 
Fonte: 

 LEI COMPLEMENTAR NÚMERO 005/2004 

 http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Sabar%C3%A1/641729.html 

 Acessado em 12/12/2016. 

 
 
Cargo: Assistente Administrativo 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão solicita a análise de três afirmativas sobre a ferramenta Microsoft Office Word 2003 (Configuração Padrão). A 
seguir será realizada uma análise sobre cada afirmativa: 

I. A barra de Nome exibe o nome do programa e, às vezes, o nome do documento ativo. A afirmativa é FALSA, pois 
a barra utilizada para essa funcionalidade é denominada barra de título. 

II. O botão de ação é utilizado para exibir um menu com uma lista de opções da janela. A afirmativa é FALSA, pois 
no Word 2003 o botão utilizado para exibir uma lista de opções da janela como: dimensionar, mover e fechar 
uma janela é denominado botão de controle. 

III. A barra de Status é utilizada para exibir informações do documento como a numeração da página. A afirmativa é 
VERDADEIRA, pois demonstra a exata funcionalidade da barra de status na aplicação em estudo. 

Com base nos argumentos apresentados, a banca julga o recurso improcedente mantendo o gabarito preliminar 
divulgado. 
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Fonte: http://pt.slideshare.net/claytonn32/conhecendo-o-word-2003 
 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Com referência aos Princípios Orçamentários o autor Lino Martins Silva conceitua para: 

Anualidade => Estabelece que o orçamento deve ter vigência limitada a um período anual; mas o preceito tem diferente 

alcance segundo se refira às despesas ou às receitas. 

Unidade =>Estabelece que todas as receitas e despesas devem estar contidas numa só lei orçamentária.  

Universalidade =>Refere-se à compreensão do orçamento como plano financeiro global, pois, para que o orçamento 

atinja seu objetivo de controle da atividade econômica do Estado, não devem existir despesas ou receitas estranhas a 

esse controle. Isto é, o orçamento deve compreender todas as receitas e os gastos necessários para a manutenção dos 

serviços públicos. 

Exclusividade => É o que decorre do aspecto jurídico do orçamento, ou seja, como ato-condição, significando que a lei 

de meios não poderá conter dispositivo estranha à fixação das despesas e previsão das receitas, ressalvada a autorização 

para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, 

bem como a autorização para destinação do superávit ou cobertura do déficit. 

A questão abordava o princípio que estabelece que todas as receitas e despesas devem estar contidas numa só lei 

orçamentária, como conceituado para o princípio da Unidade. 

Fonte: SILVA, Lino Martins – Contabilidade Governamental – Um Enfoque Administrativo da Nova Contabilidade Pública 

– 9ª Edição – São Paulo – Editora Atlas – 2011 – Pág. 190 

 
 
Cargo: Assistente de Educação Básica 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O autor criou a personagem Dona Valentina, idosa, pobre, sem recursos financeiros, com problemas de saúde próprios 
dessa faixa etária e dependente dos recursos públicos da área da saúde para mostrar ao leitor a realidade caótica da 
saúde pública resultante do descaso dos governantes. Dessa forma a ênfase do autor não está centralizada na 
capacidade do idoso lidar com o tipo de situação ilustrada no texto, mas sim em retratar a situação da saúde pública no 
país. 
Fonte: 

 O próprio texto. 

 AQUINO, Renato. Interpretação de Textos: teoria e 815 questões comentadas. Série Concursos. 15. ed. Niterói: 
Impetus, 2014. 519p. 

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“O sonho foi tão real que ela acordou com gostinho de goiaba na boca.” O termo “ela” é sujeito simples do verbo 
“acordou”. 
“O povo conversava pra passar o tempo; cada um contava suas doenças; falavam sobre médicos e remédios;...” “cada 
um” classifica-se como sujeito do verbo “contava”. 
“O resto poderia esperar – como esperavam, dóceis e conformadas, dona Valentina e sua dor.” “dona Valentina e sua 
dor” classificam-se como sujeito composto do verbo “esperavam”. 
“Quem sabe um dia os poderosos, os políticos, os engravatados davam um jeito no hospital?” O verbo dar, nesse 
contexto, classifica-se como transitivo direto; dar o quê? Resposta: Um jeito no hospital. Portanto, “dar um jeito no 
hospital” classifica-se, sintaticamente, como objeto direto do verbo dar. 
Portanto, a alternativa incoerente com as demais é: “Quem sabe um dia os poderosos, os políticos, os engravatados 
davam um jeito no hospital?” 
Fonte:  

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 
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 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em “Porém, dona Valentina era prevenida: levara na sacola a capa e a sombrinha desmilinguida – mas que ainda 
serviam.” “Mas” e “ainda” expressam a ideia de oposição e continuidade. 
“Mas” trata-se de uma conjunção adversativa e “ainda” trata-se de um advérbio de tempo que expressa uma 
continuidade, portanto, “... a sombrinha, apesar de estar desmilinguida, continuava servindo”. 
Fonte:  

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Porém, dona Valentina era prevenida: levara na sacola a capa e a sombrinha desmilinguida...”  
O trecho sublinhado exerce a função sintática de objeto direto do verbo levar. Tal verbo apresenta o sentido de levar 
algo, nesse contexto, classifica-se como verbo transitivo direto, portanto necessita de um objeto direto. 
“A fila crescera durante a madrugada, e o falatório dos que acordaram cedo, como ela, misturava-se com o ronco de 
dois ou três que ainda dormiam.” O falatório é o sujeito do verbo misturar. 
“Bastou dona Valentina virar-se na almofada que lhe servia de apoio no muro para a fincada voltar.” Lhe trata-se de um 
pronome oblíquo e exerce a função e objeto indireto. 
“Afinal, ela e sua dor nas cadeiras já tinham ido e voltado e esperado e retornado e remarcado naquela fila há quase um 
ano.” Ela e sua dor nas cadeiras exercem a função sintática de sujeito composto do verbo ter. 
“A almofada velha ajudava; aprendera a encaixá-la de um jeito sob a coxa e a esticar a perna.” 
Os pronomes oblíquos o, a, os, as (e as variantes lo, la, los, las, no, na, nos, nas) são sempre objeto direto. Alternativa 
correta. 
Fonte: 

 CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. Ensino Médio Integrado. 

Reformulada 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010. 584p. (Conforme acordo ortográfico). 

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português 

 contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2013. 800p 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“– Olha, dona Valentina, vamos mudar a medicação, essa aqui é mais forte.” 
O trecho sublinhado trata-se de um vocativo. Vocativo é um termo que não possui relação sintática com outro termo da 
oração. Não pertence, portanto, nem ao sujeito nem ao predicado. É o termo que serve para chamar, invocar ou 
interpelar um ouvinte real ou hipotético.  Por seu caráter, geralmente se relaciona à segunda pessoa do discurso. No 
trecho em evidência, “dona Valentina” indica e nomeia o interlocutor a que se está dirigindo a palavra.  É oportuno 
darmos ao vocativo a vírgula de que ele tanto necessita, haja vista que a ideia nele impressa é a de fazer um 
chamamento, realizar uma invocação.  
Fonte: CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Lexikon Editora Digital, 2013. 800p. 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“ela, menina, correndo de pés no chão e brincando com os irmãos que apanhavam goiabas maduras no pé.” No trecho 
em evidência, as vírgulas entre menina foram utilizadas para separar um aposto como em “... e a mocinha sorridente, de 
uniforme branco, passou distribuindo as senhas.” “De uniforme branco” trata-se de um aposto referente a “mocinha 
sorridente”. 
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Em “Goiabas vermelhas, suculentas, sem bichos.” As vírgulas foram utilizadas para separar uma enumeração, assim 
como em: “A senhora sabe: muitos pacientes, falta verba, equipamento, dinheiro curto...” 

 
Em: “Olha, dona Valentina, vamos mudar a medicação, essa aqui é mais forte.” As vírgulas foram utilizadas para separar 
um vocativo. 
Fonte:  

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p. 

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Por isso, no último mês passou a dormir na fila, era mais fácil e mais barato.” A expressão “por isso” equivale-se a por 
esse motivo e indica, principalmente, uma consequência daquilo que foi dito ou feito. É sinônima de: por esse motivo, 
assim sendo, à vista disso, em vista disso, em consequência, dessa forma, dessa maneira, desse modo. Assim, pode ser 
substituída, sem alteração de sentido, por consequentemente.  
“Todavia” é uma conjunção adversativa, que introduz uma informação contrária. “Além disso” introduz um acréscimo e 
“porquanto” introduz uma explicação. 
Fonte:  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 800p. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. 31. ed. São Paulo: Nova Geração 

Gram. 2011. 592p. 

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Haverá mudanças em relação à saúde.” O verbo haver está corretamente empregado, pois se apresenta com o sentido 
de existir, "tempo decorrido", portanto, ele é impessoal, não flexionável, ou seja, fica sempre no singular. 
“Os pacientes haviam chegado cedo ao consultório médico.” Verbo haver no sentido de “ter” flexiona-se de acordo com 
o sujeito. 
“Haviam muitas pessoas à espera de uma consulta.” O uso do verbo haver está INCORRETO, pois o verbo haver está 
empregado no sentido de existir, assim, deveria ser “Havia muitas pessoas à espera de uma consulta”. 
“Os pacientes houveram do médico a compaixão.” O verbo haver foi empregado no sentido de obter, assim está 
corretamente flexionado. Os pacientes obtiveram do médico a compaixão. Como verbo pessoal (com sujeito), pode 
assumir o sentido de “obter”: “Houveram do juiz a comutação da pena”. 
Fonte:  

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p. 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão solicita a marcação da única alternativa que apresenta um item que não está localizado no grupo 
fonte da guia Início. Nesse contexto pode-se afirmar que apenas o item sombreamento não atende o critério, pois ele 
está localizado no grupo Parágrafo da guia Início, conforme pode ser observado na imagem abaixo extraída da 
ferramenta: 
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Com base nos argumentos apresentados, a banca julga o recurso improcedente mantendo o gabarito preliminar 
divulgado. 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão solicita o nome da função que arredonda um número para baixo até o número inteiro mais próximo na 
ferramenta Microsoft Office Excel 2007. Conforme as instruções disponibilizadas pelo fabricante da ferramenta em 
questão (MICROSOFT) podemos inferir que: 

 INT, arredonda um número para baixo até o número inteiro mais próximo; 

 ARRED, arredonda um número até uma quantidade especificada de dígitos; 

 ROUND, nenhuma função foi encontrada com esta nomenclatura na ferramenta. 

 ARREDONDAR, nenhuma função foi encontrada com esta nomenclatura na ferramenta. 
Com base nos argumentos apresentados, a banca julga o recurso improcedente mantendo o gabarito preliminar 
divulgado. 
Fonte: https://support.office.com/pt-br/article/Fun%C3%A7%C3%B5es-do-Excel-por-categoria-5f91f4e9-7b42-46d2-
9bd1-63f26a86c0eb 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão solicita o resultado do pressionamento das teclas de atalho Windows+U  no Sistema Operacional Microsoft 
Windows 8.1. Ao realizar o procedimento descrito no comando da questão, pode-se inferir que a central de facilidade de 
acesso é imediatamente aberta. A prática é comprovada em diversas instruções disponibilizadas sobre teclas de atalho 
do Sistema Operacional em questão.  
Com base nos argumentos apresentados, a banca julga o recurso improcedente mantendo o gabarito preliminar 
divulgado. 
Fonte:  

 http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/04/conheca-os-novos-atalhos-de-teclado-do-

windows-8-veja-dicas.html 

 https://www.tutoriart.com.br/melhores-atalhos-de-teclado-do-windows-81/ 

 https://answers.microsoft.com/pt-br/windows/wiki/windows8_1-desktop/dicas-de-teclas-de-atalho-no-

windows-81/65fd8c6f-3d2f-479f-8377-0c82e13ea04f 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O ano em questão começou numa quinta-feira e como é um ano de 365 dias também terminou numa quinta-feira(31) 
31-7= 24 (quinta-feira) 
Assim a última sexta-feira caiu no dia 25. 
Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A diagonal do quadrado branco é igual ao dobro do raio do círculo: 2.5=10cm. 
D2=L2+ L2 
102=2 L2 
100=2 L2 
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L2=50 

L=√25.2 

L=5√2 cm 

Área do quadrado branco: L2=(5√2)²=25.2=50cm2 

A diagonal do quadrado preto é igual ao lado do quadrado branco. 

d=5√2 
d2=l2+l2 

(5√2)
2

= 2𝑙² 

25.2= 2𝑙² 
𝑙²=25 
𝑙=5 cm 
Área do quadrado preto= 𝑙²=25 cm² 
Área em negrito=(Área do círculo – Área do quadrado branco)+(Área do quadrado preto) 
At=(𝜋r2 – 50)+25 
At=(𝜋52 – 50)+25 
At=(3.25 – 50)+25 
At=(75 – 50)+25 
At=25+25 
At=50cm2 
Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O território mineiro apresenta paisagens diferenciadas, seja do ponto de vista natural, seja do modo de ocupação e uso 
do solo. 
Comando: Ás vezes, as pessoas dizem que “Minas são muitas”, qual o significado dessa expressão: 
O significado da expressão Minas são muitas, vai além do estado de Minas Gerais possuir apenas muitos municípios. Na 
verdade o território mineiro foi formado por espaços que foram sendo construídos de maneiras diferentes e em locais 
onde a natureza apresentava características específicas. O que descarta uma temporalidade igual, ou seja, o território 
mineiro não foi construído em tempos iguais e muito menos de forma homogênea.   
Fonte: Scaldaferri, D.C et all. Minas Gerais 2014 p.182 
 
Questão: 36 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que houve erro na divulgação do gabarito ou falta de alternativa correta ou até mesmo mais de uma 
resposta correta. Pois os princípios e fins da educação nacional constantes na lei 9.394 de 20 de Dezembro de 1996 em 
seu artigo 3º que ''o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: II - (liberdade) de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III - (pluralismo de ideias) e de concepções pedagógicas"; 
Sendo a alternativa correta desta questão a letra ''C'' - Liberdade e pluralidade de ideias, pois na mesma é que constam 
os princípios presentes em tal lei deixados entre parênteses no exposto acima.  
Contudo, a questão é específica acerca do protagonismo juvenil e não especificamente da LDB “...o protagonismo juvenil 
é uma forma de reconhecer que a participação dos adolescentes pode gerar mudanças decisivas na realidade social, 
ambiental, cultural e política em que estão inseridos [...] Assim, o protagonismo juvenil, tanto quanto um direito, é um 
dever dos adolescentes”. Para o autor, a liberdade e a solidariedade, valores imprescindíveis à prática do protagonismo 
juvenil, são os dois valores maiores que servem como princípios constitutivos da concepção de educação brasileira 
proposta na Lei de Diretrizes e Base da Educação, e devem servir de estímulo ao pensamento e ação de todos que 
atuam em qualquer área da educação e formação de adolescentes. 
Fonte:  

 PROTAGONISMO NA ADOLESCÊNCIA: A ESCOLA COMO ESPAÇO E LUGAR DE DESENVOLVIMENTO HUMANO  

 http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1362-8.pdf 
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Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que houve erro na divulgação do gabarito pois, considera-se um mal-entendido afirmar que criarmos 
um conflito para se, “QUISERMOS EVITAR” um eventual processo de estagnação, seria criar um CONFLITO SEM CAUSA, 
pois criar uma divergência hoje para EVITA-LA no futuro seria DESNECESSÁRIO. O recurso continua: Segundo o 
enunciado da questão "...O CONFLITO PODE SER CONSIDERADO NECESSÁRIO, EM ALGUNS MOMENTOS...". Dar-se um 
entendimento da palavra NECESSÁRIO (1.absolutamente preciso; essencial, indispensável 2.Que se NÃO PODE EVITAR; 
imprescindível, inevitável, forçoso) Pelo seu sentido DENOTATIVO, ou seja algo que esteja no PRESENTE e NÃO no 
FUTURO.  Enfim, o requerente criou uma tese pessoal, não citando autores, costurando conceitos próprios. A banca 
mantém o gabarito pois é corrente nas teorias administrativas e de recursos humanos que “O conflito é fonte de ideias 
novas, podendo levar a discussões abertas sobre determinados assuntos, o que se revela positivo, pois permite a 
expressão e a exploração de diferentes pontos de vista, interesses e valores. Assim, os conflitos não são 
necessariamente negativos e a maneira como lidamos com eles é que pode gerar algumas reações. Em alguns 
momentos, e em determinados níveis, o conflito pode ser considerado necessário se não se quiser entrar num processo 
de estagnação. Assim, os conflitos não são necessariamente negativos; a maneira como lidamos com eles é que pode 
gerar algumas reações. 
Fonte: Administração de conflitos file:///C:/Users/sn1022290/Downloads/Negocia%C3%A7%C3%A3o.pdf 
 
Questão: 43 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 
 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que houve erro na divulgação do gabarito, pois o dinheiro público pode financiar escolas 
comunitárias, confecionais e filantrópicas. Contudo, a única alternativa incorreta é o gabarito apontado pela banca, já 
que a Carga horária mínima de oitocentas horas distribuídas em duzentos dias na educação básica (art. 24) é que está 
prevista na lei e não a máxima. Quanto ao financiamento de escolas comunitárias, confecionais e filantrópicas, a banca 
indica a leitura do Art. 77. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas que:I - comprovem finalidade não-lucrativa e não distribuam resultados, 
dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto;II - apliquem seus 
excedentes financeiros em educação; III - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 
filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades; IV - prestem contas ao 
Poder Público dos recursos recebidos. 
Fonte:  

 LDB- Câmara dos Deputados file:///C:/Users/sn1022290/Downloads/ldb_5ed.pdf 

 https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Diretrizes_e_Bases_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_Nacionall 
 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há um equívoco em afirmar que por meio indireto de compartilhamento de ''ROUPAS ÍNTIMAS'', 
exemplo da questão considerada correta pode-se contrair uma DST. Pois, as doenças venéreas são conhecidas também 
pelo nome de “Doenças Sexualmente Transmissíveis” ou apenas DST, sendo o único modo de nos infectarmos é pelo ato 
sexual. O motivo para evitar o troca troca de roupas íntimas, com outras pessoas, é porque altamente anti-higiênico 
apenas. No entanto a banca mantém o gabarito pois, de acordo com a bibliografia utilizada, as doenças conhecidas por 
doenças venéreas, são transmitidas essencialmente pelo contato direto, mantido através de relações sexuais onde o 
parceiro ou parceira necessariamente porta a doença, e indireto por meio de compartilhamento de utensílios pessoais 
mal higienizados (roupas íntimas), ou manipulação indevida de objetos contaminados.  
Fonte: 

 https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-

instant&rlz=1C1LENP_enBR505BR505&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#, 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu1

cKMiabSAhVKkZAKHaeSC98QFghOMAg&url=https%3A%2F%2Fnoticias.uol.com.br%2Fsaude%2Fultimas-
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noticias%2Fredacao%2F2013%2F09%2F02%2Fsexo-oral-pode-transmitir-dst-descubra-alguns-mitos-e-

verdades.htm&usg=AFQjCNFE_u6ROeZ_8b_NyVYSNnWhZOdWhQ&sig2=qZsuXtWWHuHH07zLqPp61g&bvm=bv.

147448319,d.Y2I,  

 www.portaldafamilia.org/saberAmar/saberamar12.shtml 

 http://brasilescola.uol.com.br/doencas/doenca-sexualmente-transmissivel.htm 

 http://www.aids.gov.br/pagina/dst-no-brasil 

 
 
Cargo: Assistente Social 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas,...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de um uso restrito à variedade culta formal e mesmo ultraformal da língua, o emprego de facílimo – superlativo 
de fácil. Na alternativa “D) “[...] indica a literatura científica avaliada pela equipe do estudo, que inclui a brasileira 
Mariana Vale, do Departamento de Ecologia da UFRJ.” (6º§)” não há ocorrência para tal característica assim como não 
ocorre também no trecho destacado na alternativa C) “[…] mais da metade dos pedaços de chão não atravessados por 
estradas têm área de menos de 1 km², […]” (5º§). Quanto ao conteúdo programático, o conhecimento dos níveis de 
linguagem existentes na língua portuguesa está vinculado à compreensão textual.  
Fonte:  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.  

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B” é considerada correta, pois, dentre os empregos da vírgula está o de separar uma locução (é claro) que 
expressa conexão discursiva (no discurso, estabelece uma conexão, uma ligação) podendo ser de: adição, explicação, 
contraste, compensação, retificação, encadeamento, conclusão, ratificação, etc.) A alternativa “C) separação de oração 
coordenada de valor não aditivo.” não pode ser considerada correta. Oração coordenada é a que se coloca do lado de 
outra, sem desempenhar função sintática; são sintaticamente independentes. Veja: A atriz falou aos jornalistas   e 
despediu-se em seguida. Observe que a 2ª oração não está encaixada na 1ª, não funciona como termo da oração 
anterior, não se relaciona sintaticamente com nenhuma palavra da 1ª oração. São ligadas por conectivos ou justapostas, 
ou seja, separadas por vírgula. Ocorre que “é claro” não se trata de uma oração coordenada, mas de expressão de realce 
intercalada. A alternativa “D) acréscimo de oração justaposta para registro de ato de fala.” não pode ser considerada 
correta. Neste caso também se usaria o travessão indicando o ato da fala como no exemplo: “As coisas eram sem vida, 
diziam, sem nenhum mistério, devassadas.” 
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta afirmativas sobre botões com recursos que podem ser encontrados na ferramenta Microsoft Office 
Excel 2007 e solicita a marcação da(s) alternativa(s) que apresenta(m) o(s) item(s) correto(s) para a relação botão x 
funcionalidade. 
Dentre as alternativas apresentadas apenas o item "o botão WordArt é utilizado para inserir um texto decorativo no 
documento" está correto conforme pode ser observado na imagem extraída da ferramenta em questão: 
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Os demais itens estão incorretos por não se tratarem de botões existentes na ferramenta ou apresentarem 
funcionalidades incorretas. Com base nos argumentos apresentados, a banca julga o recurso improcedente mantendo o 
gabarito preliminar divulgado. 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa D. 
No gabarito preliminar cita-se a alternativa A como correta, mas a alternativa que corresponde ao texto de forma 
incontestável é a “D”., uma vez que Conselhos também fazem parte do controle social do Sistema Único de Saúde.  
Fonte: Lei Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990. 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todas as informações epidemiológicas descritas implicam ao perfil de risco de incidência de HIV, relatando em qual 
grupo aumentou o nº de casos nos últimos 10 anos. 
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Boetim epidemiológico do HIV, disponível em 
http://www.aids.gov.br/pagina/boletim-epidemiologico 
 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considera-se o recurso IMPROCEDENTE, pois de acordo com a referência bibliográfica (ver Fonte, abaixo), na página 96, 
a resposta é: “Os recursos repassados pelo governo federal devem ser distribuídos por direito aos entes”, que se 
encontra na letra “A” do gabarito preliminar. 
Segue descrito o trecho da referência bibliográfica: 
“[...] a partir da aprovação da PNAS, a SNAS adotou várias medidas para continuidade do processo de descentralização 
baseando-se nos artigos 6, 8, 11, 12, 14 e 15 da LOAS. Uma das mais importantes decisões políticas foi a extinção da 
exigência da Certidão Negativa de Débitos (CND) para repasses de recursos do governo federal para estados e 
municípios. Com isso, reafirmou-se o princípio de que os recursos repassados pelo governo federal devem ser 
distribuídos por direito aos entes.” 
Fonte: PAIVA, Ariane Rego de. A Consolidação de uma Nova Institucionalidade para a Assistência Social: O SUAS, seus 
avanços e desafios. In GÓIS, João Bôsco Hora (org.). Questão Social e Proteção Social. Rio de Janeiro: Omo’s Gráfica e 
Editora, 2013. P. 96. 
 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considera-se o recurso IMPROCEDENTE, segundo a referência bibliográfica (Ver FONTE, abaixo), na página 324, cujo 
texto segue transcrito.  
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“[...] A seguridade social brasileira, instituída com a Constituição brasileira de 1988, incorporou princípios desses dois 
modelos, ao restringir a previdência aos trabalhadores contribuintes, universalizar a saúde e limitar a assistência social a 
quem dela necessitar.” 
Neste sentido, somente uma alternativa, a que se encontra na letra “B” – “ficar restrita ao seguro como critério de 
acesso” - segundo o gabarito preliminar, não aparece no texto citado, sendo, portanto a exceção (a incorreta).    
Fonte: BOSCHETTI, Ivanete. A política de seguridade social no Brasil. In: Serviço Social: direitos sociais e competências 
profissionais. Brasília: CFESS/ ABEPSS, 2009. P.324. 
 
Questão: 50 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considera-se o recurso Prejudicado, pois o relato não diz respeito à questão nº 50 ou a qualquer questão da prova.  
 
 
Cargo: Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em “É quando aquele pai que segurava com força nossa mão já não tem como se levantar sozinho.” O trecho é marcado 
por uma contradição, visto que se antes o pai segurava com força a nossa mão, subentende-se que não era dependente 
de ninguém para tal ação e, no momento do texto, o pai não consegue se levantar sozinho, portanto, agora necessita da 
força de alguém para se levantar. Assim, a primeira parte do treco nos remete ao momento de quando necessitamos de 
nosso pai para nos locomovermos e a segunda parte nos remete ao momento em que ele precisa de nossa assistência 
para se locomover. Conclui-se, dessa forma, uma contradição entre o passado e o presente. 
Fonte: 

 O próprio texto. 

 KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 

2006. 216p. 

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O título “Todo filho é pai da morte de seu pai” nos remete a fatos do cotidiano em que há filhos que se tornam pais de 
seus pais, por cuidar destes no momento em que se encontram debilitados seja por causa de problemas de saúde ou por 
problemas consequentes da avançada idade. Os dois momentos descritos aproximam-se do fim da vida dos pais, por 
isso “pai da morte de seu pai”. O trecho que justifica adequadamente o título é: “E nós, como filhos, não faremos outra 
coisa senão trocar de papel e aceitar que somos responsáveis por aquela vida. Aquela vida que nos gerou depende de 
nossa vida para morrer em paz.” 
Fonte: 

 O próprio texto. 

 AQUINO, Renato. Interpretação de Textos: teoria e 815 questões comentadas. Série Concursos. 15. ed. Niterói: 

Impetus, 2014. 519p. 

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O verbo haver no sentido de existir é impessoal, ou seja, não apresenta sujeito. Por isso, permanece na terceira pessoa 
do singular. Assim a flexão correta seria: “Havia filhos que se tornaram pais de seus pais”. 
As mudanças haviam chegado junto com a idade = As mudanças tinham chegado junto com a cidade. O verbo haver 
desempenha a função de verbo auxiliar (que indica pessoa, tempo e modo verbal; sinônimo de “ter” nos tempos 
compostos). Nesse caso, o verbo é conjugado no plural. 
Como verbo pessoal (com sujeito), pode assumir o sentido de “obter”, “considerar”, “lidar”, ainda que esses usos sejam 
menos recorrentes: 
Os pais houveram de seus filhos os devidos cuidados = Os pais obtiveram de seus filhos os devidos cuidados. 
Os filhos houveram-se muito bem ao cuidar de seus pais = Os filhos lidaram-se muito bem ao cuidar de seus pais. 
Fonte:  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português 
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 contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2013. 800p. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p. 

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O ato de estar frustrado provém de algo que traz desgosto, insatisfação, decepção. O fato dos pais estarem doentes e 
debilitados exige que os filhos realizem mudanças em suas casas para atender as necessidades destes. Assim, as 
mudanças e decorações anteriormente realizadas não foram planejadas pensando na velhice e necessidades futuras dos 
pais. Dessa forma, quando a velhice chega e com ela as suas limitações, os filhos farão as modificações necessárias, 
porém provenientes de uma razão que traz tristeza e que é contrária ao que se espera, por isso causa frustração aos 
filhos. 
Fonte: AQUINO, Renato. Interpretação de Textos: teoria e 815 questões comentadas. Série Concursos. 15. ed. Niterói: 
Impetus, 2014. 519p. 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o contexto: “E nós, como filhos, não faremos outra coisa senão trocar de papel e aceitar que somos 
responsáveis por aquela vida.”, a palavra “senão” pode ser substituída por “exceto” que significa “a não ser”. Do 
contrário, de outro modo, mas substituem “senão” em outros contextos como: “Estude direito, senão (do contrário) 
serás reprovado”. De outro modo: “Fala, senão (de outro modo) ficarás de castigo”. Mas: “Não consigo elogios, senão 
(mas) críticas”. 
Fonte: CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. Ensino Médio Integrado. 
Reformulada 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010. 584p. (Conforme acordo ortográfico). 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Baseando-se no trecho “Pois envelhecer é andar de mãos dadas com os objetos, envelhecer é subir escada mesmo sem 
degraus.”, deveria assinalar a alternativa que substitui corretamente a conjunção “pois”. Conforme a firmado no 
enunciado da questão, a conjunção “pois” trata-se de uma explicativa, dessa forma deveria ser substituída por outra 
conjunção explicativa. Porém, as opções de resposta “então” e “nesse caso” são conjunções conclusivas, “mas” é uma 
conjunção adversativa e “visto que” trata-se de uma conjunção causal. Portanto, que devido à ausência de uma resposta 
correta, a questão deverá ser anulada. 
Fonte:  

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 

 CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. Ensino Médio Integrado. 

Reformulada 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010. 584p. (Conforme acordo ortográfico). 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O aposto explicativo identifica ou explica o termo anterior. É separado do termo que identifica por vírgulas, dois pontos, 
parênteses ou travessões. O aposto não pode constituir uma oração, isso significa que não pode conter verbo. Exemplo: 
A moça, meiga e gentil, encantou a todos.  
A oração subordinada adjetiva explicativa é uma oração, por isso tem, necessariamente, que conter um verbo. Além 
disso, é sempre iniciada por um pronome relativo e é separada por vírgulas, dois pontos, parênteses ou travessões. 
Exemplo: “É quando aquele pai, que antigamente mandava e ordenava, hoje só suspira, só geme, só procura onde é a 
porta e onde é a janela – tudo é corredor, tudo é longe.” 
Fonte: 

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p. 
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Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O segundo item apresenta a seguinte afirmação sobre o dispositivo memória RAM: 
“A memória RAM é uma memória de acesso randômico que tem a função de armazenar os dados mais utilizados pelo 
processador com objetivo de agilizar o processamento”. 
A memória RAM é o dispositivo que permite o acesso aos arquivos do computador de forma randômica. Não é uma 
característica do dispositivo em questão, promover o armazenamento de dados de forma permanente devido a sua 
volatilidade. A utilização desse dispositivo é primordial para o funcionamento de um computador, haja vista que os 
dados são carregados do disco rígido para a memória RAM para que o usuário possa trabalhar. A função descrita no item 
“objetivo de agilizar o processamento” é uma característica da memória CACHE que é utilizada para evitar que o 
processador tenha que recorrer a memória RAM a todo o momento o que tornaria o processamento mais lento. Esse 
trecho torna a assertiva incorreta por apresentar a característica de outro componente. 
Baseado nos recursos apresentados a banca julga o recurso improcedente mantendo a decisão do gabarito preliminar 
divulgado. 
Fonte: http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/02/o-que-e-memoria-ram-e-qual-sua-funcao.html 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
_4 assistem os 3 gêneros de filme. 
_Como 12 pessoas assistem ficção científica e suspense, tem-se que 8 assistem apenas ficção científica e suspense já 
que 4 assistem os 3 gêneros de filme; 
_Como 7 pessoas assistem comédia e ficção científica, tem-se que 3 assistem apenas ficção científica e comédia já que 4 
assistem os 3 gêneros de filme; 
_Como 27 pessoas assistem ficção científica, tem-se que 12 assistem apenas ficção científica já que 4 assistem os 3 
gêneros de filme, 8 assistem apenas ficção científica e suspense e 3 assistem apenas ficção científica e comédia. 
Com essas informações é possível montar o diagrama a seguir: 

 
_Como 20 pessoas assistem suspense tem-se que: x+y+8+4=20 => x+y=8 
_ Como 18 pessoas assistem comédia tem-se que: z+y+3+4=18 => z+y=11 
x+y+z+8+4+3+12=40    
8+z+27=40 
z+35=40 
z=5   
z+y=11 
5+y=11 
y=6 
x+y=8 
x+6=8 
x=2 
O número de pessoas desse grupo que tem o hábito de assistir comédia e suspense, mas não ficção científica 
corresponde a y=6. 
GABARITO: B 
Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
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Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pelo menos 2 refletores devem permanecer ligados: 
2 refletores ligados:    C4,2 = 4!/2!2!= 4.3.2/4=6 
3 refletores ligados :  C4,3   = 4!/1!3!= 4.3.2/6=4    

 4 refletores ligados:  C4,4   = 4!/0!4!= 4!/4!=1 
Total de maneiras: C4,2   +   C4,3     +    C4,4 =   6 + 4 +1=11 maneiras 
Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Velocidade Tempo 

1 X 
     1,25               8 
1.X=1,25.6 
X=7,5 minutos = 7 minutos + 0,5 minuto = 7 minutos e 0,5.60s =  7 minutos e 30segundos 
Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 
Questão: 33 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão foi anulada vez que as cidades apresentadas em todas as alternativas de resposta fazem parte do Circuito das 
Águas de Minas Gerais. 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta uma fórmula que deve ser digitada em uma planilha do MS Excel 2007, conforme é demonstrado 
na imagem abaixo: 

 
Para uma melhor compreensão a fórmula será resolvida em partes: 

 A função PI retorna o valor 3,141593; 

 Ao aplicar a função SE(3,141593>4;10;40) retorna o valor 40; 

 Ao aplicar a função MÉDIA será efetuado o cálculo: (20+30+40)/3 que resulta no valor 30, 
Dessa forma, o recurso apresentado é improcedente, mantendo a decisão do gabarito preliminar divulgado. 
 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Um livro é dividido em partes para facilitar a leitura técnica. Externamente, suas partes dizem respeito à sua condição 
física e, internamente, mais ao conteúdo, sendo dividido em pré-textual, textual e pós-textual. Uma das partes internas 
ligadas ao conteúdo, pré-textual é o sumário: enumeração das principais divisões, seções e outras partes do livro, na 
ordem em que nele se sucedem. Outra parte ligada ao conteúdo, pós-textual é o índice: lista alfabética de autores e/ou 
assuntos e/ou nomes geográficos, por exemplo, contidos na obra, com indicação das páginas em que são encontrados. 
O índice pode ser também cronológico. 
Fonte: Biblioteca Escolar. Profuncionário – Curso Técnico de Formação para os Funcionários da Educação.  
portal.mec.gov.br 
 
 
Cargo: Auditor 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A análise da frase não exclui o contexto na qual está inserida, não se trata, portanto, de uma frase isolada. Em “Todo ato 
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criativo acontece, inicialmente, por meio de uma crise. ” é possível reconhecer a noção de contrariedade através das 
expressões destacadas. Essa noção de contrariedade muitas vezes só pode ser apreendida a partir de um determinado 
contexto, como no caso em análise. A alternativa “D) Comparação assimilativa em que há equiparação explícita entre 
dois objetos do discurso.” não pode ser considerada correta, pois, não há ocorrência de uma comparação entre dois 
elementos distintos, mas sim a afirmação de que um acontece por meio do outro.  
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha 
 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Muito se discute, simplificam ou expandem as interpretações de leis brasileiras em ambientes acadêmicos e em obras 
de juristas renomados. Observa-se que na maioria das vezes o entendimento chega a um consenso, mesmo porque 
apenas se escreveu com palavras diferentes o mesmo entendimento sobre determinado assunto. Por vezes, quando as 
opiniões chegam a ser divergentes, faz-se necessário recorrer uma instância superior como o STJ e, até mesmo, o STF. 
Este é o caso do tema tratado em referida questão. Por isso, optou-se por considerar os entendimentos emanados de 
cortes superioras, que de forma exemplar, direta e simples, interpretam a legislação vigente. 
No presente caso, adotou-se o entendimento Ministra ELIANA CALMON do STJ e do Ministro Celso de Mello do STF, 
conforme transcrito  a  seguir. 
“ .... 1. A responsabilidade civil imputada ao Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva (art. 37, § 6º, CF), 
impondo-se o dever de indenizar quando houver dano ao patrimônio de outrem e nexo causal entre o dano e o 
comportamento do preposto. 2. Somente se afasta a responsabilidade se o evento danoso resultar de caso fortuito ou 
força maior, ou decorrer de culpa da vítima. 3. Em se tratando de ato omissivo, embora esteja a doutrina dividida entre 
as correntes da responsabilidade objetiva e da responsabilidade subjetiva, prevalece, na jurisprudência, a teoria 
subjetiva do ato omissivo, só havendo indenização culpa do preposto. 4. Recurso especial improvido.” (BRASÍLIA, STJ. 
REsp 721.439/RJ. Rel. Ministra ELIANA CALMON). 
Diante de todos os argumentos aqui delineados pode-se concluir que no Brasil vigora a teoria do risco administrativo ou 
a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, todavia, há de se ressaltar que esta não é uma regra absoluta, pois 
existem casos em que são adotadas a teoria da responsabilidade civil com culpa e a responsabilidade absoluta. 
[...] 
Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público 
compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o eventus damni e o comportamento positivo 
(ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente do 
Poder Público, que tenha, nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da 
licitude, ou não, do comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade 
estatal (RTJ 55/503 – RTJ 71/99 – RTJ 91/377 – RTJ 99/1155 – RTJ 131/417)."(BRASÍLIA, ATF. RE 109.615, Rel. Ministro 
Celso de Mello. “  
 
 
Cargo: Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB) 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A expressão “além de” pode ser substituída, sem alteração de sentido, por “apesar de”, conforme o sentido textual em 
que se encontra empregado. 
Fonte: BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 
 
Questão: 07 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por não corresponder à questão mencionada. 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Observa-se que o termo “ou” se refere a uma conjunção alternativa. As demais associações estão corretas, a saber:  
• tudo (pronome indefinido); 
• abraço (substantivo).; e, 
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• era (verbo ser no pretérito imperfeito). 
Fonte: BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta duas opções de respostas que atendem ao questionamento abordado: “O que os cientistas não 
sabiam era que isso poderia interferir também no que sentimos por outras pessoas.” (2º§) e “Quando o corpo não dá 
conta de produzir ocitocina o suficiente, a forma como a reagimos aos estímulos sociais é diretamente afetada, como 
lidamos com a nossa vida social.” (2º§). Dessa forma, há duas afirmativas transcritas do texto que apresentam 
circunstância de negação. 
Fonte: BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No trecho “Quando estamos apaixonados tudo é mil maravilhas.” o ponto final tem como finalidade “marcar pausa de 
longa duração”. As demais opções de respostas são atribuições de demais sinais de pontuação. Considera-se que a frase 
imperativa ocorre quando o emissor da mensagem dá uma ordem, um conselho ou faz um pedido, utilizando o verbo no 
modo imperativo. Pode ser afirmativa ou negativa. Exemplos: “Faça-o entrar no carro!” (afirmativa) / “Não faça isso.” 
(negativa) 
Fonte: BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 
 
Questão: 13 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta duas opções de respostas que atendem ao questionamento abordado:  
• O “hormônio do amor” tem um efeito no comportamento comparável a de bebidas alcóolicas. 
• O “hormônio do amor” remove algumas barreiras que funcionam como inibidores sociais: medo, anciedade e estresse. 
Dessa forma, as palavras “alcoólicas” e “ansiedade” encontram-se grafadas indevidamente. 
Fonte: BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O advérbio “só” exprime circunstância de “exclusão”, assim como exclusivamente, salvo, senão, somente, 
simplesmente, unicamente. Considera-se que o enunciado da questão é enfático ao questionar sobre o termo destacado 
na afirmativa transcrita do texto. Sendo assim, o termo “só” exprime circunstância de “exclusão”. 
Fonte: BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A soma dos algarismos dos números somados pela sequência são: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  A resposta é 52: 5 + 2 = 7. 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De fato 300 livros são de literatura brasileira, conforme afirma o recurso. Entretanto a questão pergunta sobre a 
quantidade de livros de literatura estrangeira que existem, que seria a quantidade restante de livros de literatura: 750 – 
300 = 450. 
 
Questão: 31 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Prejudicado por não corresponder a questão mencionada. 
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Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os produtos etiquetados que apresentam o melhor desempenho energético em sua categoria poderão também receber 
um selo de eficiência energética. Isto significa que estes produtos foram premiados como os melhores em termos de 
consumo específico de energia e faz a distinção dos mesmos para o consumidor. Para os equipamentos elétricos 
domésticos etiquetados é concedido anualmente o Selo Procel. 
O selo Procel tem por objetivo orientar o consumidor no ato da compra, indicando os produtos que apresentam 
melhores níveis na economia de energia.  
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro - é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que atua como Secretaria Executiva do Conselho Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro), colegiado interministerial, que é o órgão normativo do 
Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro). 
Objetivando integrar uma estrutura sistêmica articulada, o Sinmetro, o Conmetro e o Inmetro foram criados pela Lei 
5.966, de 11 de dezembro de 1973, cabendo a este último substituir o então Instituto Nacional de Pesos e Medidas 
(INPM) e ampliar significativamente o seu raio de atuação a serviço da sociedade brasileira. 
No âmbito de sua ampla missão institucional, o Inmetro objetiva fortalecer as empresas nacionais, aumentando sua 
produtividade por meio da adoção de mecanismos destinados à melhoria da qualidade de produtos e serviços. 
Sua missão é prover confiança à sociedade brasileira nas medições e nos produtos, através da metrologia e da avaliação 
da conformidade, promovendo a harmonização das relações de consumo, a inovação e a competitividade do País. 
Fonte: 

 https://www.eletrobras.com/ELB/data/Pages/LUMIS0389BBA8PTBRIE.htm 

 http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbeselo.asp 
 
Questão: 36 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O quibe é uma comida típica do Oriente Médio e considerado um prato muito popular no Líbano, na Síria e no Iraque.  
Bem como o acarajé é uma especialidade gastronômica afro brasileira introduzida pelos africanos e pelos árabes.  
Portanto, pela existência de duas opções corretas, a questão foi anulada. 
Fonte: 

 https://pt.wikipedia.org/wiki/Acaraj%C3%A9 

 http://www.gazetadebeirute.com/2012/07/o-acaraje-do-brasil-e-sua-historia.html 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Luzia, cujo crânio foi descoberto nos anos 70 na região de Lagoa Santa, foi desbancada como o fóssil humano mais 
antigo da América. Uma expedição de cientistas e mergulhadores no México resultou na descoberta de um dos mais 
antigos e mais completos esqueletos humanos já encontrados no continente, chamado de Naia. 
Contudo, apesar de não ser o mais antigo da América, ainda continua sendo a maior descoberta relacionada ao tema no 
Brasil, e esse achado teve como local de descoberta a região de Lagoa Santa, situada em Minas Gerais. 
Portanto, apesar de ter ocorrido um erro no enunciado, ele não induz a uma resposta errada. Visto que o local onde foi 
registrada um das maiores descobertas arqueológicas do país e onde teria sido encontrado o mais antigo fóssil humano 
já descoberto no Brasil e também um dos mais antigos da América corresponde à região de Lagoa Santa 
Fonte 

 http://www.otempo.com.br/interessa/esqueleto-de-12-mil-anos-desbanca-luzia-como-f%C3%B3ssil-mais-velho-

1.846760 

 https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/afp/2014/05/15/descoberto-no-mexico-o-esqueleto-mais-

antigo-das-americas.htm 

 http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/12/jornada-da-vida-mostra-origem-dos-brasileiros-ha-13-mil-

anos.html 

Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Observa-se que a questão encontra-se elaborada de acordo com o conteúdo programático “Equipamentos para a 
segurança e higiene”. O cinto de segurança, um equipamento de segurança indispensável em trabalhos relacionados à 
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altura, evita acidentes envolvendo quedas. É, ainda, específico e comum a trabalhos executados em altura superior a 
dois metros, seja em escadas, andaimes ou plataformas. Profissionais da construção civil, trabalhadores que ficam no 
subterrâneo, eletricistas e demais responsáveis por manutenções elétricas precisam utilizar esse dispositivo. Dessa 
forma, não é um equipamento necessário ao auxiliar de serviços de educação básica. 
Fonte: Disponível em: http://www.epi-tuiuti.com.br/blog/cinto-de-seguranca-conheca-principais-profissoes-utilizarem-
o-epi/ 
 
Questão: 46 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão aborda assunto divulgado em diversos locais de aplicação de prova. Sendo assim, poderiam se valer de tais 
informações para a sua resolução. Então, a questão deve ser anulada garantindo, assim, a isonomia do processo. 
Fonte: CAPÍTULO II - Da Política Municipal do Meio Ambiente em seu Art. 3º. 
 
Questão: 49 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
De acordo com o Ministério da Saúde – Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) – RDC nº 91, de 30/06/2016, 
considera-se que, segundo o Art. 13, “os reservatórios devem ser limpos e desinfetados, por profissionais qualificados 
para realização da atividade, a cada 180 (cento e oitenta) dias ou após a realização de obras de reparo e sempre que 
houver suspeita de contaminação”. Assim, a afirmativa “manter os reservatórios de água sempre fechados, limpos e 
desinfetados anualmente” é falsa. Portanto, a sequência correta é: V, F, V, F. 
Fonte: Ministério da Saúde – Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) – RDC nº 91, de 30/06/2016.  
 
 
Cargo: Bibliotecário 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas, ...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação das alternativas da questão, faltando o “x” que acompanha o coeficiente “b” da equação do 
segundo grau, sendo assim a questão foi anulada. 
A resposta correta seria:  
Sabe-se que as raízes da equação são -5 e 2, logo: 

−
𝑏

𝑎
=  −3 

b = 3a 
𝑐

𝑎
=  −10 

c = -10a 
Assim a equação ficaria: ax2+3ax -10a = 0 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
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Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme Le COADIC (2004), a informação sobre a informação é denominada de metadado em vez de metainformação 
constituindo uma nova encarnação da língua.  
Fonte: Le COADIC, Yves-françois. O objeto: a informação. In: Le COADIC, Yves-françois. A Ciência da Informação. 2 ed. 
rev. e atual. Brasília, DF: Briquet de Lemos/livros, 2004. Cap.1, p.8 
 
 
Cargo: Biólogo 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As orações finais são autênticas orações adverbiais. Elas expressam um efeito visado, um propósito. O meio ostensivo de 
expressão adverbial da finalidade na língua corrente é a preposição para. O uso de conjunções finais (para que, a fim de 
que, de maneira que, de molde a que) ocorrem com menos frequência. O que não ocorre na alternativa A) “[...] o que 
significa que o impacto global das estradas deve ser ainda maior.” (3º§) 
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa D) “Continuando o desmatamento não sobrará uma sombra de pé.” não pode ser considerada correta, 
pois, nesse caso, sombra significa árvores, porque entre o significado de ambas as palavras existe uma relação de 
implicação. Sombra implica árvore, já que a sombra é um efeito produzido pela árvore. Essa mudança de sentido é uma 
metonímia. Metonímia é a alteração do sentido de uma palavra ou expressão quanto entre o sentido que o termo tem e 
o que adquire existe uma relação de inclusão ou de implicação. Já a expressão ‘bolo planetário’ se trata de uma 
metáfora, alteração de sentido de uma palavra ou expressão quando entre o sentido que o termo tem e o que ele 
adquire existe uma intersecção, isto é, ambos apresentam traços comuns. A alternativa A) “Comerás o pão com o suor 
do teu rosto.” não pode ser considerada correta, pois, “suor”, que é o efeito do trabalho, implica significado de trabalho, 
sendo uma metonímia.  
Fonte: Platão & Fiorin. Para entender o texto- Leitura e redação. Ed. Ática.  
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) conclui-se que a resposta negativa advém da constatação de dados reais.” não pode ser considerada 
correta, pois, diante do título “Estradas para a perdição?” e do teor do conteúdo apresentado no texto, não há como ser 
apresentada uma resposta negativa. O texto apresenta dados que constatam que, sim, da forma como as estradas estão 
sendo construídas são estradas para a “perdição” no sentido de que levam à destruição: “num processo que vai 
capilarizando a devastação.” (8º§) A alternativa “D) caso fosse transformada em uma frase nominal, excluindo-se o 
ponto de interrogação, sua adequação e sentido original seriam preservados.” não pode ser considerada correta, pois, 
excluindo-se o ponto de interrogação teríamos uma afirmativa e não um questionamento. A alternativa “A) a resposta é 
apresentada de modo objetivo e direto.” não pode ser considerada correta, pois, para a pergunta “Estradas para a 
perdição?” não há uma resposta direta. A conclusão advém da leitura do texto em sua íntegra e de sua interpretação.  
Fonte: O próprio texto. Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas, ...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de um uso restrito à variedade culta formal e mesmo ultraformal da língua, o emprego de facílimo – superlativo 
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de fácil. Na alternativa “D) “[...] indica a literatura científica avaliada pela equipe do estudo, que inclui a brasileira 
Mariana Vale, do Departamento de Ecologia da UFRJ.” (6º§)” não há ocorrência para tal característica assim como não 
ocorre também no trecho destacado na alternativa C) “[…] mais da metade dos pedaços de chão não atravessados por 
estradas têm área de menos de 1 km², […]” (5º§). Quanto ao conteúdo programático, o conhecimento dos níveis de 
linguagem existentes na língua portuguesa está vinculado à compreensão textual.  
Fonte:  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.  

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) a afirmação acerca do conservadorismo indica uma conclusão cuja certeza do autor pode ser 
comprovada.” não pode ser considerada correta, pois, em “Note, aliás, que essa estimativa do número de fatias 
separadas pela ação humana provavelmente é conservadora – ainda faltam dados a respeito de certas áreas, o que 
significa que o impacto global das estradas deve ser ainda maior.” (3º§) não há uma certeza em relação ao 
conservadorismo, mas uma possibilidade: “provavelmente”. Diante de tal justificativa, a alternativa “A” está correta.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

 GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 26. ed. Rio de 
Janeiro: FGV, 2006. 

 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão “As sugestões de alterações para os trechos selecionados a seguir apresentam 
mudança de pessoa verbal, dentre as sugestões pode-se afirmar que ocorre inadequação gramatical apenas em:” o 
objeto a ser avaliado é em relação à inadequação de pessoas gramatical na frase e não da escolha do tempo verbal, 
deste modo, a alternativa a ser assinalada seria exatamente a incorreta. A mudança da pessoa verbal não é o requerido 
pelo enunciado, mas sim a inadequação de seu uso.  
Fonte:  

 Enunciado da questão.   

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação das alternativas da questão, faltando o “x” que acompanha o coeficiente “b” da equação do 
segundo grau, sendo assim a questão foi anulada. 
A resposta correta seria:  
Sabe-se que as raízes da equação são -5 e 2, logo: 

−
𝑏

𝑎
=  −3 

b = 3a 
𝑐

𝑎
=  −10 

c = -10a 
Assim a equação ficaria: ax2+3ax -10a = 0 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
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Questão: 24 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Até há pouco tempo se acreditava que todos os eucariontes possuíssem mitocôndrias; contudo, estudos e publicações 
científicas recentes verificaram que isto não mais ocorre, como verificado em um micróbio eucarionte, o oxymonadida 
Monocercomonoides sp, por exemplo.  
O Reino Protista engloba uma grande variedade de organismos e algumas formas simples de organismos multinucleares 
e multicelulares. Neste reino são observados alguns organismos eucariontes, que apresentam núcleo envolto por 
membrana celular, DNA associado a histonas e organelas como, por exemplo, as mitocôndrias e os cloroplastos. 
Fonte: http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(16)30263-
9?_returnURL=http%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0960982216302639%3Fshowall%3Dtrue 
; literatura básica de Biologia. 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conhecimentos em ‘Paleontologia’ são, fundamentalmente, um dos pilares do tema ‘Evolução’ (constante no Edital) e 
ambos estão intrinsecamente correlacionados.  
Ainda que no final do Período Cambriano realmente existam evidências fósseis de um evento de extinção em massa, 
este ocorreu na transição deste período geológico para o Período Ordoviciano (marcando o início deste último período 
citado, cerca de 490 milhões de anos atrás). Na literatura biológica está mais que consagrado o fato de que o período 
Cambriano foi uma época que apresentou uma das maiores taxas de “explosão de vida”, conforme fartos registros 
geológicos. 
Fonte:  

 Biologia Evolutiva, Futuyama, D.J., 1992; dentre outras. 

 Literatura consagrada em Evolução. 

Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O fato de apresentarem a capacidade de multiplicação e dispersão no meio ambiente através dos indivíduos da 
população, uma vez que de focos primários de infecção podem surgir focos secundários, via a passagem de uma geração 
para outra, pela permanência dos patógenos nos cadáveres de insetos ou mesmo no solo é, efetivamente, uma das 
vantagens encontradas no uso dos patógenos para o controle de insetos-pragas. 
Fonte: Pág. 48 de http://atividaderural.com.br/artigos/56019a3668708.pdf.  
 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ainda que seja observado um erro de digitação no item III, no qual saiu equivocadamente grafado ‘flutuante fica’ em vez 
de ‘flutuante fiXa’, este não prejudica o entendimento do exposto, uma vez que não existe na literatura ecológica e 
botânica o termo ‘fica’ adjetivando os tipos ecológicos das macrófitas aquáticas; além disso, na seqüência encontra-se o 
termo ‘submersa fixa’, indicando ser esta a grafia correta quando se deseja adjetivar algumas das características 
ecológicas destes vegetais.   
Fonte: Plantas aquáticas do Pantanal, Pott & Pott, 2000. Limnolgia, Esteves, F. A., 2000.  
 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão pede para marcar a alternativa que descreve outras formas que essa doença é transmitida. 
Portanto, de acordo com a referência utilizada para preparar essa questão, a mesma cita que as outras formas de 
transmissão da doença de chagas são:  
Transmissão pelo vetor, Transfusão sanguínea, Transmissão congênita, Acidente de laboratório, coito, Transplante. Além 
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de todas estas possibilidades descritas, os caçadores com as mãos feridas podem se infectar ao lidar com caça recém-
abatida infectada. 
Todos esses mecanismos de transmissão estão descritos na literatura indicada na fonte. 
Fonte: Neves , P . D. et al , Parasitologia Humana, 11 ª edição. Editora Atheneu. Página: 90. 
 
 
Cargo: Contador 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As alternativas “B) I, III, IV e V.” e  “C) I, III, V e VI.” se apresentam de modo diferentes. A alternativa apresentada como 
correta pelo gabarito divulgado é 01- C na qual está indicada o I como correta, sendo:  
I. Exemplos. 
II. Digressões. 
III. Dados estatísticos. 
IV. Progressão temporal. 
V. Apresentação de fatos. 
VI. Consistência do raciocínio. 
Fonte: Questão aplicada. 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) conclui-se que a resposta negativa advém da constatação de dados reais.” não pode ser considerada 
correta, pois, diante do título “Estradas para a perdição?” e do teor do conteúdo apresentado no texto, não há como ser 
apresentada uma resposta negativa. O texto apresenta dados que constatam que, sim, da forma como as estradas estão 
sendo construídas são estradas para a “perdição” no sentido de que levam à destruição: “num processo que vai 
capilarizando a devastação.” (8º§) A alternativa “D) caso fosse transformada em uma frase nominal, excluindo-se o 
ponto de interrogação, sua adequação e sentido original seriam preservados.” não pode ser considerada correta, pois, 
excluindo-se o ponto de interrogação teríamos uma afirmativa e não um questionamento. A alternativa “A) a resposta é 
apresentada de modo objetivo e direto.” não pode ser considerada correta, pois, para a pergunta “Estradas para a 
perdição?” não há uma resposta direta. A conclusão advém da leitura do texto em sua íntegra e de sua interpretação.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas,...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de um uso restrito à variedade culta formal e mesmo ultraformal da língua, o emprego de facílimo – superlativo 
de fácil. Na alternativa “D) “[...] indica a literatura científica avaliada pela equipe do estudo, que inclui a brasileira 
Mariana Vale, do Departamento de Ecologia da UFRJ.” (6º§)” não há ocorrência para tal característica assim como não 
ocorre também no trecho destacado na alternativa C) “[…] mais da metade dos pedaços de chão não atravessados por 
estradas têm área de menos de 1 km², […]” (5º§). Quanto ao conteúdo programático, o conhecimento dos níveis de 
linguagem existentes na língua portuguesa está vinculado à compreensão textual.  
Fonte:  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.  

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 



 

67 

 

Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação das alternativas da questão, faltando o “x” que acompanha o coeficiente “b” da equação do 
segundo grau, sendo assim a questão foi anulada. 
A resposta correta seria:  
Sabe-se que as raízes da equação são -5 e 2, logo: 

−
𝑏

𝑎
=  −3 

b = 3a 
𝑐

𝑎
=  −10 

c = -10a 
Assim a equação ficaria: ax2+3ax -10a = 0 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão solicita o nome do comando utilizado para se alterar o nome de um arquivo no prompt de comandos do MS-
DOS. Na ferramenta em questão os comandos utilizados para realizar essa operação são REN ou RENAME. Dentre as 
alternativas de resposta disponibilizadas, a única que atende o comando da questão é a letra A. 
Com base nos argumentos apresentados, a banca julga o recurso improcedente mantendo o gabarito preliminar 
divulgado. 
Fonte: 

 https://www.infowester.com/tutdos.php 

 http://www.infoescola.com/informatica/comandos-basicos-do-ms-dos/ 

 
Questão: 33 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa D. 
Segundo a  NBC TG 03 : 
“Pelo método direto, as informações sobre as principais classes de recebimentos brutos e de pagamentos brutos podem 
ser obtidas alternativamente:  

(a) dos registros contábeis da entidade; ou 
(b) pelo ajuste das vendas, dos custos dos produtos, mercadorias ou serviços vendidos (no caso de instituições 

financeiras, pela receita de juros e similares e despesa de juros e encargos e similares) e outros itens da 
demonstração do resultado ou do resultado abrangente referentes a: 

(i)  variações ocorridas no período nos estoques e nas contas operacionais a receber e a pagar; 
(ii)  outros itens que não envolvem caixa; e 
(iii)  outros itens tratados como fluxos de caixa advindos das atividades de investimento e de 

financiamento.” 
E segundo o CPC03 R2: 
“A entidade deve apresentar os fluxos de caixa das atividades operacionais, usando alternativamente: (a) o método 
direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são divulgadas; ou (b) o 
método indireto, segundo o qual o lucro líquido ou o prejuízo é ajustado pelos efeitos de transações que não envolvem 
caixa, pelos efeitos de quaisquer diferimentos ou apropriações por competência sobre recebimentos de caixa ou 
pagamentos em caixa operacionais passados ou futuros, e pelos efeitos de itens de receita ou despesa associados com 
fluxos de caixa das atividades de investimento ou de financiamento.   
19.  Pelo método direto, as informações sobre as principais classes de recebimentos brutos e de pagamentos brutos 
podem ser obtidas alternativamente: (a) dos registros contábeis da entidade; ou (b) pelo ajuste das vendas, dos custos 
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dos produtos, mercadorias ou serviços vendidos (no caso de instituições financeiras, pela receita de juros e similares e 
despesa de juros e encargos e similares) e outros itens da demonstração do resultado ou do resultado abrangente 
referentes a: (i)  variações ocorridas no período nos estoques e nas contas operacionais a receber e a pagar; (ii)  outros 
itens que não envolvem caixa; e (iii)  outros itens tratados como fluxos de caixa advindos das atividades de investimento 
e de financiamento.   
20.  De acordo com o método indireto, o fluxo de caixa líquido advindo das atividades operacionais é determinado 
ajustando o lucro líquido ou prejuízo quanto aos efeitos de: (a) variações ocorridas no período nos estoques e nas contas 
operacionais a receber e a pagar; (b) itens que não afetam o caixa, tais como depreciação, provisões, tributos diferidos, 
ganhos e perdas cambiais não realizados e resultado de equivalência patrimonial quando aplicável; e (c) todos os outros 
itens tratados como fluxos de caixa advindos das atividades de investimento e de financiamento. 
Então o gabarito correto deve ser letra D Modelo Indireto 
Sendo assim o gabarito foi ALTERADO PARA A LETRA D 
Fonte:  

 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. NBC TG 03 (R3) – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE 

CAIXA.2016.Disponível em: http://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/NBCTG03(R3).pdf .  

 CPC O3, DISPONÍVEL EM : http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos 

 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo a legislação vigente, entre os estágios da receita estão, entre outros: 
“Arrecadação – entrega, realizada pelos contribuintes ou devedores aos agentes arrecadadores ou bancos autorizados 
pelo ente, dos recursos devidos ao Tesouro. 
A arrecadação ocorre somente uma vez, vindo em seguida o recolhimento. Quando um 
ente arrecada para outro ente, cumpre-lhe apenas entregar-lhe os recursos pela transferência dos recursos, não sendo 
considerada arrecadação, quando do recebimento pelo ente beneficiário.”. “Recolhimento – transferência dos valores 
arrecadados à conta específica do Tesouro, responsável pela administração e controle da arrecadação e programação 
financeira, observando o Princípio da Unidade de Caixa representado pelo controle centralizado 
dos recursos arrecadados em cada ente.” 
Portanto o recurso deve ser considerado IMPROCEDENTE. 
Fonte:  

 LEI 4320/64, DISPONÍVEL EM https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320.htm 

 Brasil. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. 

Receitas públicas: manual de procedimentos: aplicado à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios / Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional – Brasília: 

Secretaria do Tesouro Nacional, Coordenação-Geral de Contabilidade. 

 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A lei 8666/93 no Art. 9o “Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço 
e do fornecimento de bens a eles necessários: 
 I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
 II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o 
autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 
voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;  
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  
§ 1o É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação de 
obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, 
exclusivamente a serviço da Administração interessada.  
§ 2o O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração de 
projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração. 
 § 3o Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante 
ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes 
necessários.”. 
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O recurso alega que foi ignorada a exceção constante no § 1º apresentado acima, no entanto o parágrafo refere-se 
claramente ao trabalho “exclusivamente a serviço da Administração interessada”, e na questão, fica explicitado que ele 
estaria a serviço de um consórcio concorrente. 
Portanto o recurso deve ser considerado IMPROCEDENTE. 
Fonte: LEI 8.666/93, DISPONÍVEL EM: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm 
 
 
Cargo: Enfermeiro 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As orações finais são autênticas orações adverbiais. Elas expressam um efeito visado, um propósito. O meio ostensivo de 
expressão adverbial da finalidade na língua corrente é a preposição para. O uso de conjunções finais (para que, a fim de 
que, de maneira que, de molde a que) ocorrem com menos frequência. O que não ocorre na alternativa A) “[...] o que 
significa que o impacto global das estradas deve ser ainda maior.” (3º§) 
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas,...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão “As sugestões de alterações para os trechos selecionados a seguir apresentam 
mudança de pessoa verbal, dentre as sugestões pode-se afirmar que ocorre inadequação gramatical apenas em:” o 
objeto a ser avaliado é em relação à inadequação de pessoas gramatical na frase e não da escolha do tempo verbal, 
deste modo, a alternativa a ser assinalada seria exatamente a incorreta. A mudança da pessoa verbal não é o requerido 
pelo enunciado, mas sim a inadequação de seu uso.  
Fonte:  

 Enunciado da questão.   

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta afirmativas sobre botões com recursos que podem ser encontrados na ferramenta Microsoft Office 
Excel 2007 e solicita a marcação da(s) alternativa(s) que apresenta(m) o(s) item(s) correto(s) para a relação botão x 
funcionalidade. 
Dentre as alternativas apresentadas apenas o item "o botão WordArt é utilizado para inserir um texto decorativo no 
documento" está correto conforme pode ser observado na imagem extraída da ferramenta em questão: 
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Os demais itens estão incorretos por não se tratarem de botões existentes na ferramenta ou apresentarem 
funcionalidades incorretas. Com base nos argumentos apresentados, a banca julga o recurso improcedente mantendo o 
gabarito preliminar divulgado. 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa D. 
No gabarito preliminar cita-se a alternativa A como correta, mas a alternativa que corresponde ao texto de forma 
incontestável é a “D”., uma vez que Conselhos também fazem parte do controle social do Sistema Único de Saúde.  
Fonte: Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990. 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Com o nº de óbitos e relacionando-os com os casos da doença citada, é possível calcular o Coeficiente de Letalidade. A 
prevalência associa-se o nº total de casos (somando os casos novos mais casos antigos em uma área e subtraindo 
eventuais curas), dessa forma, não tem como calculá-lo, devido inúmeros fatores, entre eles subnotificações. Além 
disso, no texto da questão é claro ao descrever o fator “óbito”, o que remete ao único indicador de mortalidade entre as 
alternativas, que seria a letalidade. 
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1995. 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a alternativa B da questão 36 também está correta, ou seja, que o carimbo profissional é item 
obrigatório nas anotações de enfermagem. Considerando a Resolução COFEN 514/2016 o uso do carimbo não é item 
obrigatório, mas facultativo. Segue trecho do Guia de Recomendações para os registros de enfermagem no prontuário 
do paciente, com a finalidade de nortear os profissionais de Enfermagem:  
“7.1 Regras importantes para a elaboração das Anotações de Enfermagem, entre as quais: 
 1 Devem ser precedidas de data e hora, conter assinatura e identificação do profissional com o número do Coren, 
conforme consta nas Resoluções Cofen 191/2009 e 448/2013 em seu art. 6º, ao final de cada registro:  

a) O uso do carimbo pelos profissionais da Enfermagem é facultativo.  
(...)”_ 
Decisão: manter o gabarito.  
Fonte: RESOLUÇÃO COFEN Nº 0514/2016. Aprova o Guia de Recomendações para os registros de enfermagem no 
prontuário do paciente, com a finalidade de nortear os profissionais de Enfermagem. Disponível em: 
http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2016/06/RESOLU%C3%87%C3%83O-COFEN-N%C2%BA-0514-2016-GUIA-
DE-RECOMENDA%C3%87%C3%95ES-vers%C3%A3o-web.pdf Acesso em: 05/01/2017 
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Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando o Guia de Recomendações para registro de enfermagem no prontuário do paciente e outros documentos 
de enfermagem, conforme pedido no enunciado da questão 37, em uma Central de Material Esterilizado é 
recomendado o registro das seguintes anotações das ações executadas na área de esterilização, em pastas, livros ou 
outros de acordo com a rotina da instituição: o quantitativo de materiais esterilizados no período; o resultado dos testes 
físicos e químicos realizados na autoclave; data e hora da manutenção preventiva ou corretiva dos equipamentos: 
autoclaves, seladora, incubadora e outros; nome completo, Coren e categoria profissional do responsável pelo processo. 
A sessão X da RDC Nº 15, DE 15 DE MARÇO DE 2012, que trata do monitoramento do processo de esterilização reafirma 
no artigo 97 que “o monitoramento do processo de esterilização com indicadores físicos deve ser registrado a cada ciclo 
de esterilização.” A opção C da questão 37 é uma das ações executadas na área da esterilização que deve ser registrada. 
O monitoramento da temperatura do ambiente em cada turno de trabalho não é uma ação recomendada para registro 
prevista no Guia de Recomendações. Portanto, a opção B corresponde a resposta da questão. 
Decisão: manter o gabarito. 
Fonte: RESOLUÇÃO COFEN Nº 0514/2016. Aprova o Guia de Recomendações para os registros de enfermagem no 
prontuário do paciente, com a finalidade de nortear os profissionais de Enfermagem. Disponível em: 
http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2016/06/RESOLU%C3%87%C3%83O-COFEN-N%C2%BA-0514-2016-GUIA-
DE-RECOMENDA%C3%87%C3%95ES-vers%C3%A3o-web.pdf Acesso em: 05/01/2017 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que as afirmativas A e B dizem a mesma coisa só que de modo diferente. A afirmativa A ressalta a 
gravidade do acometimento fetal quando o feto é infectado no final da gestação. Esta opção de resposta está errada, 
pois a gravidade do acometimento fetal é maior quando o feto é infectado precocemente, ou seja, no início da gestação. 
A opção de resposta B diz que “quanto mais tardiamente na gestação ocorrer a infecção materna, maior será a 
probabilidade de infecção no feto.” Nessa situação o assunto é a probabilidade de infecção do feto nos diferentes 
períodos da gestação. Quanto mais tardiamente na gestação ocorrer a infecção materna, maior será a probabilidade de 
infecção no feto, variando de 9% no primeiro trimestre de gravidez a até 60% no último trimestre. 
A afirmativa correta para a questão 39 é a opção B. 
Decisão: manter o gabarito. 
Fonte: 

 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ. Caderno de atenção ao pré-natal toxoplasmose. Disponível em: 

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/pdf7.pdf Acesso em: 05/01/2017. 

 Resolução SS - 200, de 6-10-2010. Estabelece condições para dispensação dos medicamentos para o tratamento 

da Toxoplasmose em Gestantes, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, do Estado de São Paulo, e dá 

outras providências. Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-

farmaceutica/protocolos-e-normas-tecnicas-estaduais/resolucao_ss_200_06_10_10.pdf Acesso em: 

05/01/2017. 

 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O que pede na questão 43 é para marcar a alternativa CORRETA em relação aos transtornos esquizofrênicos. A opção 
correta é a alternativa A que afirma que são igualmente prevalentes entre homens e mulheres. Os transtornos 
esquizofrênicos afetam aproximadamente 0,6% da população (com variação de 0,6%-3%, dependendo dos critérios 
diagnósticos utilizados), não havendo evidência de diferença entre os sexos. A afirmativa B diz que suas causas são 
fatores exclusivamente psicológicos. Esta afirmativa está incorreta já que esses transtornos em como causas fatores 
orgânicos, psicológicos e sociais.  
A opção C afirma que esses transtornos têm como sintomas patognomônicos as alucinações e os delírios. A 
esquizofrenia e os denominados transtornos esquizofrênicos constituem um grupo de distúrbios mentais graves, sem 
sintomas patognomônicos, mas caracterizados por distorções do pensamento e da percepção, por inadequação e 
embotamento do afeto sem prejuízo da capacidade intelectual. E a opção D afirma que o tipo simples é caracterizado 
pela dominância de distúrbios psicomotores proeminentes como o furor. Entre os tipos de transtornos esquizofrênicos o 
tipo simples é caracterizado pela ocorrência insidiosa e progressiva da excentricidade de comportamento, incapacidade 
de responder as exigências da sociedade e o declínio global do desempenho. A dominância de distúrbios psicomotores 
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proeminentes ocorre no tipo catatônico. 
Decisão: manter o gabarito. 
Fonte: 

 MARCOLAN, João Fernando. Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica: desafios e possibilidades do novo 

contexto do cuidar. 1ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

 Portaria SAS/MS nº 364, de 9 de abril de 2013. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas. Esquizofrenia. 

Ministério da Saúde. Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/02/pcdt-

esquizofrenia-livro-2013.pdf acesso em: 05/01/2017. 

Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta os recursos que a alternativa A da questão 44 também está correta. De acordo com o Ministério da Saúde “A 
Sala de Vacinação (SV) representa a instância final da Rede de Frio, sendo responsável exclusivamente pelos 
procedimentos de vacinação de rotina, campanhas, bloqueios e intensificações.” Diante do exposto, a afirmativa está 
incorreta.  Além dos procedimentos de vacinação, a sala de vacina é responsável também pelas campanhas de 
vacinação, ações de bloqueio e intensificações. O Ministério da Saúde determina que Determina-se que os CRIEs 
(Centros de Referência para Imunológicos Especiais) funcionem diariamente e em tempo integral, de preferência, 
instalados em ambiente hospitalar, centros de onco-hematologia ou ambulatórios de especialidades, ou seja, além do 
ambiente hospitalar, podem funcionar também em outros ambientes. 
Decisão: manter o gabarito.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. 
Manual de rede de frio / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 4. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 
 
 
Cargo: Enfermeiro Plantonista 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) são relatados aspectos e fatos concretos que acontecem simultaneamente. ” não pode ser considerada 
correta, pois, ainda que na dissertação não exista, em princípio, progressão temporal entre os enunciados, eles mantêm 
relações lógicas entre si, o que impede de se alterar à vontade sua sequência. Deste modo, não é correto afirmar que 
todos os fatos relatados ocorrem ao mesmo tempo. Quanto ao enunciado não há necessidade de haver o uso de dois 
pontos no final, pois, as assertivas são complementares ao mesmo.   
Fonte: Platão e Fiorin. Para entender o texto – Leitura e redação. Ed. Ática.  
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Uma oração principal e uma oração subordinada adverbial.” não pode ser considerada correta, pois, 
em “Em poucos minutos, a notícia já percorre milhões de tablets e se espalha pelo mundo.” (1º§) a conjunção “e” indica 
adição, soma de fatos.  
Fonte: Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a construção “leva a uma corrida para o dólar” (1º§), caso o verbo “levar” fosse substituído pelo verbo 
“conduzir”, sua transitividade seria indireta aplicada nos casos de significado: “ir ter; levar; prolongar-se”. 
Fonte: LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Ed. Ática.  
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa C) “Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto [...]” (1º§) não pode ser considerada 
correta, pois, a expressão destacada é empregada para retomar a expressão “uma situação” substituindo-a no texto. O 
que não ocorre com a expressão destacada em A) “Essa cadeia inusitada de acontecimentos pode levar ao caos. ” (2º§) 
Fonte:  
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 GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 26. ed. Rio de 
Janeiro: FGV, 2006. 

 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) o encadeamento de ações distintas diante do alarme de uma máquina é sempre preocupante devido 
ao alcance e efeitos advindos de tal situação. ” não pode ser considerada correta, pois, o alarme dado por algum tipo de 
máquina nem sempre é preocupante, mas importante.  Quanto ao enunciado não há necessidade de haver o uso de dois 
pontos no final, pois, as assertivas são complementares ao mesmo.  A alternativa “D) as máquinas ocuparam, de modo 
progressivo, o lugar do ser humano em várias situações diárias gerando benefícios para os que as produziram e 
insegurança para os que utilizam seus serviços. ” não pode ser considerada correta, pois, cálculos de engenharia são 
casos típicos nos quais a performance das máquinas ultrapassa o raciocínio e a memória humana (benefício para quem 
usa o serviço). 
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) tanto a eficiência cega quanto a competência sem compreensão são vistas pelo autor como 
dispensáveis quando relacionadas à questão da tecnologia das máquinas. ” não pode ser considerada correta. De acordo 
com a última frase do texto: “E torcer para que das inteligências sem consciência possa emergir algo mais do apenas 
eficiência cega, a competência sem compreensão. ”  a expressão “a competência sem compreensão” é a descrição do 
termo antecedente “algo”, ou seja, para o autor, a competência sem compreensão é o que deve emergir e não apenas 
eficiência cega. A alternativa “B) o autor posiciona-se contrariamente ao fato de que máquinas tenham cada vez mais 
autonomia, considerando as consequências de tal fato. ” é assinalada como correta, pois, a expressão “a competência 
sem compreensão” demonstra o desejo de que não haja autonomia. Quanto ao enunciado não há necessidade de haver 
o uso de dois pontos no final, pois, as assertivas são complementares ao mesmo. A alternativa “C) há uma confrontação 
com as ideias apresentadas em todo o texto, demonstrando que a progressão das máquinas autônomas é algo 
necessário e benéfico. ” não pode ser considerada correta, pois, em nenhum momento do texto há confronto, ou seja, 
oposição de ideias. Além disso, o benefício da progressão das máquinas autônomas pode ser questionado com base das 
questões já relatadas anteriormente. 
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) ao contrário. ” não pode ser considerada correta, pois, o termo “tampouco” reforça uma negação e não 
contrariedade.  
Fonte:  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) justificam-se pelo mesmo motivo. ” não pode ser considerada correta, pois, em: 
“atribuir às máquinas”=a ocorrência da crase acontece, obrigatoriamente, tendo em vista a exigência da preposição de 
acordo com a regência verbal além do uso do artigo feminino diante de palavra feminina. 
“ficaríamos à mercê de seus caprichos” = O “a” é acentuado nas locuções principiadas com palavra feminina. Quanto ao 
enunciado não há necessidade de haver o uso de dois pontos no final, pois, as assertivas são complementares ao 
mesmo.   
Fonte: MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A personificação está presente em “O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio 
profundo. ”  na atribuição da ação “atravessa” a “silêncio” e - comparação entre ‘silêncio’ e ‘rio profundo’ em "O silêncio 
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de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo.  
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
Garcia, Othon. Comunicação em prosa moderna. Ed. FGV.  
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apenas na alternativa apontada como correta a concordância estabelecida é feita com a ideia “gente” e “sozinhos” 
(singular e plural) o que não ocorre nas outras alternativas. Quanto ao enunciado não há necessidade de haver o uso de 
dois pontos no final, pois, as assertivas são complementares ao mesmo.   
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.  
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) O diálogo se faz necessário diante da técnica da dialética.” não pode ser considerada correta, pois, em 
“O ato criativo, talvez consista na promoção do diálogo. Para isso, é preciso demonstrar que não há um método, ou uma 
dialética, mas apenas o diálogo, que é a fala entre duas pessoas.” é possível identificar que o diálogo não está atrelado à 
dialética, portanto, não é diante da dialética que ele se faz necessário, sua necessidade independe da dialética.  
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A análise da frase não exclui o contexto na qual está inserida, não se trata, portanto, de uma frase isolada. Em “Todo ato 
criativo acontece, inicialmente, por meio de uma crise. ” é possível reconhecer a noção de contrariedade através das 
expressões destacadas. Essa noção de contrariedade muitas vezes só pode ser apreendida a partir de um determinado 
contexto, como no caso em análise. A alternativa “D) Comparação assimilativa em que há equiparação explícita entre 
dois objetos do discurso.” não pode ser considerada correta, pois, não há ocorrência de uma comparação entre dois 
elementos distintos, mas sim a afirmação de que um acontece por meio do outro.  
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta afirmativas sobre a ferramenta MS Word 2007. As afirmativas serão analisadas de forma isolada 
para uma maior compreensão. 

I. “O recurso de formatação Tachado é utilizado para desenhar uma linha no meio do texto selecionado.”, a 
afirmativa é verdadeira e o recurso em questão pode ser encontrado no grupo Fonte da guia Início. 

II. “O recurso Hifenização é utilizado para permitir que o Word quebre linhas entre as sílabas das palavras.”, a 
afirmativa é verdadeira e o recurso em questão pode ser encontrado no grupo Configurar Página da guia Layout 
da Página. 

III. “O recurso Anotações é utilizado para adicionar um novo comentário sobre um texto selecionado.”, a afirmativa 
está incorreta, pois o nome do recurso que efetua o que está descrito na afirmativa é: “Novo Comentário” que 
está localizado no grupo Comentários da guia Revisão. 

Logo, apenas as afirmativa I e II estão corretas. 
Dessa forma, os recursos apesentados são improcedentes, mantendo a decisão do gabarito preliminar divulgado. 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No item em que se aborda a descrição associando a atenção primária como “um todo” (alt. D). Não há como justificar 
que o texto referente à questão, possa ser confundido com a alternativa citada. A descrição do texto é clara em relação 
às ações de vigilância epidemiológica.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
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Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O financiamento do SUS é feito em nível federal “em sua maior parte” da receita gerada pela carga de impostos e da 
seguridade social, na qual está descrito o vínculo em Constituição Federal. 
Fonte: Constituição Federal. Artigo 194 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A sífilis em todas as suas formas apresenta a necessidade de notificação. Ver: Portaria 204 de 17/02/2016 –Ministério da 
Saúde: Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos 
serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências. ( 
Doença de notificação nº 41).  Além dessa situação, há uma iminente veiculação informativa do estado epidêmico da 
sífilis no sudeste, não só na mídia comum, mas como em informativos do ministério da saúde, mantendo os serviços de 
vigilância em estado de alerta até o “presente momento”. Entre as doenças elencadas na questão a única que continua 
implicada as ações emergenciais de vigilância e controle é a sífilis.  
Fonte: 

 Alencar B. Por que o Brasil Vive uma Epidemia de Sífilis? Novembro de 2016. Disponível em 

http://epoca.globo.com/saude/noticia/2016/11/por-que-o-brasil-vive-uma-epidemia-de-sifilis.html . 

 GRANGEIRO, Alexandre; CASTANHEIRA, Elen Rose; NEMES, Maria Inês Battistella. A re-emergência da epidemia 

de aids no Brasil: desafios e perspectivas para o seu enfrentamento. Interface (Botucatu),  Botucatu ,  v. 19, n. 

52, p. 5-8. 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na elaboração dos cálculos, 5 óbitos/500 nascidos vivos = 0,01x1000 (base obrigatória de multiplicação quando se trata 
de mortalidade infantil)  = 10 óbitos para cada 1000 nascidos. É impossível caracteriza como 10% em relação ao total de 
óbitos, pois não se aborda o nº de pessoas que foram a óbito (apenas os menores de 1 ano). 
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
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Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Janela imunológica é o intervalo de tempo entre a infecção pelo vírus da AIDS e a produção de anticorpos anti-HIV no 
sangue. Esses anticorpos são produzidos pelo sistema de defesa do organismo em resposta ao HIV e os exames irão 
detectar a presença dos anticorpos, o que confirmará a infecção pelo vírus. 
O enunciado pede o conceito de janela imunológica, independentemente de qual vírus causou a infecção, sendo o 
período compreendido entre a infecção pelo vírus e a produção de anticorpos, o que trata à alternativa D. 
Fonte: www.aids.gov.br/pagina/o-que-e-janela-imunologica  
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Nepresol® (hidralazina) produz vasodilatação periférica (resultando na diminuição da pressão arterial) em razão de 
sua ação direta sobre as paredes dos vasos sanguíneos, especialmente das arteríolas, não possuindo efeito coronariano 
como a nitroglicerina. Em angina pectoris, a nitroglicerina aumenta a capacidade das veias, o que diminui o retorno 
venoso ao coração e a pressão diastólica no VE, razão pela qual as necessidades de oxigênio são menores. Na circulação 
arterial coronária, dilata os vasos de pouca resistência, o que dá origem a uma distribuição do fluxo coronário. 
Fonte:  

 http://www.misodor.com/FARMACON/NITROGLICERINA.html 

 http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=12669302016&pIdAnexo=31

09300 

Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A não amamentação exclusiva antes dos seis meses está associada a menor duração do aleitamento materno. Sob o 
ponto de vista nutricional, a introdução precoce dos alimentos complementares pode ser desvantajosa, pois estes, além 
de substituírem parte do leite materno, são nutricionalmente inferiores ao leite materno. Uma menor duração da 
amamentação exclusiva não protege o crescimento da criança tão bem quanto a amamentação exclusiva por 6 meses e 
não melhora o crescimento da criança. Após os 6 meses, a substituição de leite materno pelos alimentos 
complementares é menos importante. Além disso, a introdução precoce dos alimentos complementares diminui a 
duração do aleitamento materno. 
Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0021-75572004000700004. 
 
Questão: 42 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
Vacina HPV quadrivalente para mulheres - Faixa etária de nove a 14 anos de idade, adolescentes com 14 anos de idade 
poderão iniciar o esquema vacinal, desde que o complete até 15 anos, respeitando o intervalo mínimo de seis meses 
entre as doses. Na alternativa D, onde traz a faixa etária correta, não ficou especificado o sexo masculino ou feminino.   
 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Formas Clínicas e Condutas: Ameaça de abortamento - devemos suspeitar de ameaça de abortamento a partir de 
qualquer sangramento vaginal na primeira metade da gestação. Das mulheres que sangram na primeira metade da 
gravidez, cerca de 50% irão abortar. A perda de sangue geralmente é pequena, de cor viva ou escura. As dores 
abdominais são em cólica e geralmente sucedem a hemorragia, mas podem acompanha-la. Ocorrem devido a 
metrossístoles intermitentes. Sua intensidade e repetição não se relacionam com o prognóstico. Ao exame encontramos 
caracteristicamente o colo uterino (orifício interno) ainda fechado. Uma vez instituída a hemorragia, devemos, em 
primeiro lugar, afastar outras causas de sangramento na primeira metade da gravidez (neoplasia trofoblástica 
gestacional e prenhez ectópica) e em seguida determinar se há viabilidade fetal para continuação da gestação. A ultra-
sonografia transvaginal e a dosagem seriada do B-hCG e do progesterona servem para ambos os propósitos. Portanto, a 
alternativa correta é a D. 
Fonte: http://www.inf.furb.br/sias/sos/textos/parto_aborto.htm 
 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todas as alternativas estão corretas, uma vez que o bicarbonato de sódio tem ligação direta com o sódio.  
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O sódio é o eletrólito responsável pela manutenção do equilíbrio osmótico sendo absorvido no intestino delgado por 
transporte ativo ligado a absorção de aminoácidos, bicarbonato e glicose  
Fonte: https://www.ufrgs.br/lacvet/site/wp-content/uploads/2014/11/eletrolitico.pdf 
 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa correta é a letra C, realizar sondagem gástrica para intoxicação exógena. O enunciado não especifica a 
substância utilizada, sendo, portanto, a sondagem gástrica indicada. 
Habitualmente, no ambiente hospitalar, realizamos a LAVAGEM GÁSTRICA: Até 4 horas da ingestão. Maior tempo em 
alguns casos. 
TRICÍCLICOS: Lavagem gástrica, seguida de carvão ativado em uso repetido e catártico salino. Não induzir êmese pelo 
risco de convulsões. 
BENZODIAZEPÍNICOS: Tratamento: É essencial assistência respiratória, manter vias aéreas, oxigênio se necessário. 
Monitorar respiração, pressão arterial, sinais vitais. Ingesta: Para BZD de ação muito curta, nunca induzir vômitos, início 
de depressão e coma podem ser rápidos. 
Fonte: 

 http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1447 

 http://www.saude.ba.gov.br/pdf/Apostila_CIAVE_Ago_2009_A4.pdf 

Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Art. 1º O exercício da atividade de enfermagem, observadas as disposições da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e 
respeitados os graus de habilitação, é privativo de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e 
Parteiro e só será permitido ao profissional inscrito no Conselho Regional de Enfermagem da respectiva Região. 
Art. 2º As instituições e serviços de saúde incluirão a atividade de enfermagem no seu planejamento e programação. 
Art. 3º A prescrição da assistência de enfermagem é parte integrante do programa de enfermagem. 
A alternativa correta é a letra D. A alternativa B traz: “A prescrição da assistência de enfermagem é parte integrante dos 
programas de saúde em geral”. 
 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se refere à terminologia utilizada para caracterizar as fezes esbranquiçadas, e não pela complicação da 
mesma. 
As fezes normais são de cor marrom pálido ou escuro de acordo com a composição: água, bactérias, bile, bilirrubina, 
hemoglobina, substâncias vegetais não digeríveis como celulose, proteínas e gorduras. A cor das fezes pode indicar 
problemas graves, algumas cores anormais são: 
- Branco 
- Verde 
- Amarelo 
- Nero 
- Cor argila (fezes acólicas) 
- Vermelho 
- Marrom-avermelhado. 
Acólicas: Fezes esbranquiçadas por falta de pigmentos biliares, coincidindo damicterícia. 
Fonte: 

 http://www.fisioterapiaparatodos.com/p/sintomas/fezes-clara-e-escura/ 

 http://dicionariosaude.com/acolicas/ 

 
 
Cargo: Engenheiro 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As alternativas “B) I, III, IV e V.” e  “C) I, III, V e VI.” se apresentam de modo diferentes. A alternativa apresentada como 
correta pelo gabarito divulgado é 01- C na qual está indicada o I como correta, sendo:  
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I. Exemplos. 
II. Digressões. 
III. Dados estatísticos. 
IV. Progressão temporal. 
V. Apresentação de fatos. 
VI. Consistência do raciocínio. 
Fonte: Questão aplicada. 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas,...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de um uso restrito à variedade culta formal e mesmo ultraformal da língua, o emprego de facílimo – superlativo 
de fácil. Na alternativa “D) “[...] indica a literatura científica avaliada pela equipe do estudo, que inclui a brasileira 
Mariana Vale, do Departamento de Ecologia da UFRJ.” (6º§)” não há ocorrência para tal característica assim como não 
ocorre também no trecho destacado na alternativa C) “[…] mais da metade dos pedaços de chão não atravessados por 
estradas têm área de menos de 1 km², […]” (5º§). Quanto ao conteúdo programático, o conhecimento dos níveis de 
linguagem existentes na língua portuguesa está vinculado à compreensão textual.  
Fonte:  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.  

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) a afirmação acerca do conservadorismo indica uma conclusão cuja certeza do autor pode ser 
comprovada.” não pode ser considerada correta, pois, em “Note, aliás, que essa estimativa do número de fatias 
separadas pela ação humana provavelmente é conservadora – ainda faltam dados a respeito de certas áreas, o que 
significa que o impacto global das estradas deve ser ainda maior.” (3º§) não há uma certeza em relação ao 
conservadorismo, mas uma possibilidade: “provavelmente”. Diante de tal justificativa, a alternativa “A” está correta.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

 GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 26. ed. Rio de 
Janeiro: FGV, 2006. 

 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão “As sugestões de alterações para os trechos selecionados a seguir apresentam 
mudança de pessoa verbal, dentre as sugestões pode-se afirmar que ocorre inadequação gramatical apenas em:” o 
objeto a ser avaliado é em relação à inadequação de pessoas gramatical na frase e não da escolha do tempo verbal, 
deste modo, a alternativa a ser assinalada seria exatamente a incorreta. A mudança da pessoa verbal não é o requerido 
pelo enunciado, mas sim a inadequação de seu uso.  
Fonte:  

 Enunciado da questão.   

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
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Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando a distancia percorrida por minuto como uma progressão, tem-se que: 
No total foram percorridos 2610m, assim: 
a15 = a1 + 14n (distancia percorrida no ultimo minuto); 
S15 = (a1 + a1 + 14n)15/2 = 2610 (soma das distancias percorridas por minuto) 
a1 + 7n = 174 
n = 0,72 km/h = 0,2 m/s = 12 m/min (razão da progressão) 
a1 + 7.12 = 174 
a1 + 84 = 174 
a1 = 90 m/mim 
90 m/ min = 1,5m/s = 5,4 km/h 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação das alternativas da questão, faltando o “x” que acompanha o coeficiente “b” da equação do 
segundo grau, sendo assim a questão foi anulada. 
A resposta correta seria:  
Sabe-se que as raízes da equação são -5 e 2, logo: 

−
𝑏

𝑎
=  −3 

b = 3a 
𝑐

𝑎
=  −10 

c = -10a 
Assim a equação ficaria: ax2+3ax -10a = 0 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
 
Questão: 31 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O argumento sustenta que o item I está correto e no gabarito está como falso, bem como o item III. O recurso se 
sustenta, eis que conforme alternativa I da prova, está descrito o correto conceito de exsudação, ou seja, todas as 
alternativas são verdadeiras. Diante do exposta a questão foi anulada. 
Fonte: A resposta está em I. Bauer; L.A. Falcão. Materiais de Construção, volume 1. Rio de Janeiro: LTC, 2008, páginas 
45,46,47 e 49. 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento sustenta que a administração local da obra e o canteiro de obras são custos indiretos e não diretos. O 
recurso não se sustenta, eis que tanto a administração local, quanto o canteiro de obras são considerados custos 
diretos. Ainda, lembrar que, pela atual legislação fiscal e contábil, todos os custos que compõem a infraestrutura da 
obra como a instalação do canteiro de obra, custos da administração local, mobilização e desmobilização, etc, devem 
compor os custos Diretos, e não o BDI. No âmbito do governo federal já há uma determinação do TCU (Tribunal de 
Contas da União) no sentido de que os custos acima devem ser considerados custos diretos por serem assim 
classificados contabilmente. O TCU, através da Decisão n" 1.332/2002, considera como custo direto as despesas com a 
instalação do canteiro e acampamento e mobilização e desmobilização. 
Fonte: A resposta está em Tisaka, Maçahiko Orçamento na construção civil: consultoria, projeto e execução / Maçahiko 
Tisaka. — São Paulo: Editora Pini, 2006, página 39. 
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Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento sustenta que o cimento tem forte influência sobre a retração do concreto, qual afirmação é verdadeira, 
pois o cimento é um aglomerante e não um agregado. Sustenta ainda, que a letra A é falsa, pois o agregado tem forte 
influência sobre a retração do concreto, apresentando referências bibliográficas experimentais, como da USP, IBRACON 
ou referências antigas, ou seja, o que não se comprova nas bibliografias já consagradas, diferentemente dos 
aglomerantes, como o cimento, por exemplo. Estes experimentos não são citados em nenhuma bibliografia tradicional, 
ou seja, o que não comprova que o agregado tem relação com a retração do concreto. Lembrando que os agregados não 
devem reagir perante ao cimento e ser estáveis perante aos agentes que irão entrar em contato com o concreto, 
quando misturados nos concretos. 
Fonte: A resposta está em I. Bauer; L.A. Falcão. Materiais de Construção, volume 1. Rio de Janeiro: LTC, 2008, páginas 
111 e 112. 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento sustenta que o cálculo está errado e a alternativa “C” deveria ser considerada. O recurso não se sustenta, 
eis que no cálculo de apresentação do recurso, o mesmo não multiplicou por 2 o desconto dos vãos. Sustenta, ainda, 
que de acordo com o “Manual de Obras Públicas – Edificações – Projeto” da SEAP” não se desconta vãos menores que 
2,0 m². Improcedente, pois, o referido manual é específico para a SEAP, bem como, se no projeto existir muitos vãos 
menores que 2,0 m² teremos uma área de pintura muito maior que a área real, ou seja, o que não é adequado em um 
orçamento de obras. 
O cálculo é: (6,25x2,90 – 2x1,5 – 2,10x0,8) x 2 x 10,0. Entre parênteses está um lado só. O cálculo de 6,25x2,90 é 
considerado 18,12. Como o texto diz “aproximado”, 268,80 ou 268,90 (se considerar 6,25,2,90 = 18,125), estariam 
corretos. 
Fonte: Exercício proposto pelo professor. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento sustenta que a letra “C” está incorreta. Conforme a ISO 10.545 temos que a classe 3 é para ambientes 
residenciais com portas externas, ou seja, o recurso não procede.. 

 
Fonte: A resposta está em I. Bauer; L.A. Falcão. Materiais de Construção, volume 2. Rio de Janeiro: LTC, 2008, página 
565. 
 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento sustenta que as bombas de poço raso, item “B”, também é utilizada em casos especiais como poços rasos 
ou cisternas. O recurso não se sustenta, eis que, conforme enunciado da questão, estamos falando de instalações 
especiais de captação de água subterrânea, o que nada tem a ver com poços rasos ou cisternas. As bombas de poço raso 
não são utilizadas para a captação de água subterrânea. 
Fonte: A resposta está em MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalações Hidráulicas: prediais e industriais. 4ª Edição. Rio de 
Janeiro: LTC, 2010, página 79. 
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Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento sustenta que a alternativa I também é falsa, pois as estacas podem ser escavadas. A afirmativa do recurso 
só é válida para fundações superficiais, pois para fundações profundas, conforme enunciado na questão não, ou seja, 
para fundações profundas à estaca sempre é cravada, com isso o recurso não se sustenta. Sustenta também que: “As 
fundações diretas são aquelas que transferem as cargas para camadas de solo capazes de suportá-las, sem deformar-se 
exageradamente. Esta transmissão é feita através da base do elemento estrutural da fundação, considerando APENAS o 
apoio da peça sobre a camada do solo, sendo DESPREZADA qualquer outra forma de transferência das cargas. Enquanto 
que, as fundações indiretas são aquelas que transferem as cargas por efeito de atrito lateral do elemento com o solo e 
por efeito de ponta. Dessa forma, tratando-se o tubulão de um tipo de fundação direta, não há transmissão de carga 
pelas suas laterais.” (sic), bem como i tem III é falso. O recurso não se sustenta, eis que o tubulão não é uma fundação 
rasa (direta), mas sim profunda (indireta), por isso o item III é verdadeiro. 
Fonte: A resposta está em ALLEN, Edward. Fundamentos da Engenharia de Edificações: materiais e métodos. 5ª Edição. 
Porto Alegre: Bookman, 2013, páginas 56, 57 e 62. 
 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a alvenaria de tijolos não é resistente à umidade, sendo a alternativa “A” incorreta. O recurso 
não se sustenta, pois tal hipótese somente é verdadeira, quando algum problema externo às alvenarias é encontrado, 
como a própria alegação cita: “... sabe-se que tal conjunto não é resistente à umidade sendo passível de patologias de 
umidade como infiltrações, eflorescências, mofos e bolores.”; “Outra forma de vazamento em paredes é o tipo de 
umidade generalizada, quase permanente que acontece logo após chuvas vindas de determinadas direções...”; “Outro 
tipo de infiltração bastante encontrado em parede é a umidade que sobe do solo por capilaridade, quando não há 
impermeabilização da base da parede ou em casos que a mesma é mal feita.”; “As trincas horizontais aparecem também 
na base de paredes, onde geralmente a impermeabilização dos alicerces foi mal realizada. Deste modo, os componentes 
da alvenaria, os quais estão diretamente em contato com o solo, absorvem umidade, apresentando movimentações 
diferenciadas em relação às fiadas superiores, estas as quais estão em contato com insolação direta e à perda de água 
por evaporação. ”; “...a umidade não é apenas uma causa de patologias, ela age também como um meio necessário para 
que grande parte das patologias em construções ocorra. Ela é fator essencial para o aparecimento de eflorescências, 
ferrugens, mofo, bolores, perda de pinturas, de rebocos e até a causa de acidentes estruturais. ”. Todas as citações 
fornecem algum agente, ou problema, externo e alheio à alvenaria de tijolos, bem como no ensaio de absorção de água 
os próprios tijolos devem ter retenção de umidade máxima, pois caso contrário, não são aceitos para execução de 
qualquer obra. 
Fonte: A resposta está em ALLEN, Edward. Fundamentos da Engenharia de Edificações: materiais e métodos. 5ª Edição. 
Porto Alegre: Bookman, 2013, página 304.  
 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento sustenta que os materiais e mão-de-obra incidem sobre o BDI, conforme a cartilha do CREA-MG. O recurso 
não se sustenta, pois, neste caso, os materiais não entram e apenas pequena parte da mão-de-obra é incidente no BDI, 
como por exemplo, o pessoal da Administração Central, excluindo-se a administração local que é custo direto na obra. O 
enunciado da questão é claro e trata de custo indireto, ou seja, o material é custo direto e não tem relação nenhuma 
com a questão, ou seja, está relacionado ao estado físico da obra. Segundo MAÇAHIKO TISAKA, o cálculo das despesas 
indiretas é: Despesas que, embora não incorporadas à obra, são necessárias para a sua execução, mais os impostos, 
taxas e contribuições. 
Fonte: A resposta está em AZEREDO, Hélio Alves de. O Edifício e seu Acabamento. 1ª Edição. São Paulo: Blucher, 1987, 
página 168. 
 
 
Cargo: Engenheiro Florestal 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas,...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
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e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de um uso restrito à variedade culta formal e mesmo ultraformal da língua, o emprego de facílimo – superlativo 
de fácil. Na alternativa “D) “[...] indica a literatura científica avaliada pela equipe do estudo, que inclui a brasileira 
Mariana Vale, do Departamento de Ecologia da UFRJ.” (6º§)” não há ocorrência para tal característica assim como não 
ocorre também no trecho destacado na alternativa C) “[…] mais da metade dos pedaços de chão não atravessados por 
estradas têm área de menos de 1 km², […]” (5º§). Quanto ao conteúdo programático, o conhecimento dos níveis de 
linguagem existentes na língua portuguesa está vinculado à compreensão textual.  
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.  
Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 
Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em “[...] conta Nick, no seu livro Me Dá Um Abraço, lançado pela editora Mundo Cristão.” (3º§) não há subjetividade, 
pois, ocorre apenas a informação de que o autor conta algo sobre o seu livro, mas não expressa o teor de sua fala.  
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão “As sugestões de alterações para os trechos selecionados a seguir apresentam 
mudança de pessoa verbal, dentre as sugestões pode-se afirmar que ocorre inadequação gramatical apenas em:” o 
objeto a ser avaliado é em relação à inadequação de pessoas gramatical na frase e não da escolha do tempo verbal, 
deste modo, a alternativa a ser assinalada seria exatamente a incorreta. A mudança da pessoa verbal não é o requerido 
pelo enunciado, mas sim a inadequação de seu uso.  
Fonte:  

 Enunciado da questão.   

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação das alternativas da questão, faltando o “x” que acompanha o coeficiente “b” da equação do 
segundo grau, sendo assim a questão foi anulada. 
A resposta correta seria:  
Sabe-se que as raízes da equação são -5 e 2, logo: 

−
𝑏

𝑎
=  −3 

b = 3a 
𝑐

𝑎
=  −10 

c = -10a 
Assim a equação ficaria: ax2+3ax -10a = 0 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
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Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso equivocou-se ao apresentar o conceito de desconcentração, conforme a própria referência apresentada. Tal 
fenômeno distingue-se da descentralização. 
Por esta razão, O recurso é improcedente e o gabarito mantido. 
Fonte: Manuais de Direito Administrativo 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal não procede.  A argumentação da questão no que se refere a não pertencer ao conteúdo programático 
deve ser avaliado devido a complexidade dessa interação do assunto dentro do conteúdo programático. Ao colocar e 
aprofundar-se em um tema específico como Anatomia da madeira, deve-se atentar, sem perder de vista o contexto 
amplo em que o objeto de estudo está inserido. Essa é uma abordagem abrangente, que, ao mesmo tempo dentro do 
contexto da questão, não é superficial. Portanto, é preciso ter uma visão um tanto generalista para se entender, esse 
enfoque interdisciplinar da questão. Em Anatomia da Madeira, por exemplo, diversos autores têm realizado seus 
estudos num contexto mais amplo do que a simples descrição anatômica, incorporando, na avaliação dos resultados, os 
fatores ambientais aos quais as espécies estão sujeitas.  
 Fonte: 

 Universidade Federal de Santa Maria. Centro de Ciências Rurais. Departamento de Ciências Florestais - 

Silvicultura Aplicada. Prof. Dr. Mauro Valdir Schumacher; Engª. M.Sc. Francine Neves Calil; Engº. Ftal. M.Sc. 

Hamilton Luiz MunariVogel. Santa Maria. RS, Maio de 2005. 

 Appezzato-Da-Glória, Beatriz; Carmello-Guerreiro, Sandra Maria. Anatomia vegetal. 2. ed. rev. atu. Viçosa: UFV, 

2006. 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal não procede, pois a diversidade beta: é a diversidade entre habitats. Também é chamada de 
diversidade de habitats porque evidencia diferenças na composição das espécies entre as diferentes áreas. Diversidade 
gama é a diversidade de paisagem que reflete primariamente processos evolucionários do que processos ecológicos. 
Representa o número de espécies e suas abundâncias em uma determinada região, considerando todas as comunidades 
presentes. Seria o somatório das espécies que ocorrem em todas as matas, campos e cerrados dentro de uma bacia 
hidrográfica, por exemplo. 
Índice de Valor de Importância (IVI): É o índice que caracteriza a importância de cada espécie na comunidade (sob a 
perspectiva horizontal), reunindo os critérios de análise dos três parâmetros (DR, FR, DoR). É a soma da abundância, da 
frequência e da dominância relativas de cada espécie da associação vegetal. 𝐼𝑉𝐼 = 𝐷𝑅 + 𝐹𝑅 + 𝐷𝑜𝑅 Teoricamente, a 
espécie mais importante em termos de IVI é aquela que apresenta o maior sucesso em explorar os recursos de seu 
habitat. A partir da análise de cada parâmetro que compõe o IVI pode-se compreender se a espécie é abundante ou não, 
se apresenta distribuição agrupada ou dispersa e também se ela possui grande área basal ou não, dando uma ideia 
sobre densidade, distribuição espacial e a dimensão alcançada pela população de uma espécie em relação às demais. 
Fonte: 

 FELFILI, J. M.; CARVALHO, F. A.; LIBANO, A. M.; VENTUROLI, F.; PEREIRA, B. A. S.; MACHADO, E. L. M. Análise 

multivariada: princípios e métodos em estudos de vegetação. In. Fitossociologia no Brasil: métodos e estudos de 

caso: vol. I, FELFILI, J. M. [et al.] (Orgs.). – Viçosa, MG: Ed. UFV, 2011. 

 CUNHA, U. S. Dendrometria e Inventário Florestal. Série Técnica, Escola Agrotécnica de Manaus, Manaus, AM. 

2004. 61 p.  

 ENCINAS, J. I.; SILVA, G. F.; TICCHETTI, I. Variáveis Dendrométricas. Brasília, Universidade de Brasília, 

Departamento de Engenharia Florestal, 2002. 102 p. (Comunicações técnicas florestais, v.4, n.1). 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Deve-se atentar que a questão diz para assinalar a alternativa refere-se a Um substrato adequado para um bom 
desenvolvimento das mudas, dessa forma é exceto pois deve-se atentar para a  formação de um torrão resistente para o 



 

84 

 

manuseio até o plantio, sem prejudicar o desenvolvimento do sistema radicular. 
Fonte: Hoppe, Juarez Martins et. al. Produção de sementes e mudas florestais, Caderno Didático nº 1, 2ª ed./ Juarez 
Martins Hoppeet al. Santa Maria : [s.n.], 2004. 388 p. : il. 
 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal não procede, pois de acordo com a questão o item C refere-se ao beneficiamento de sementes 
arbóreas. Assim, a alternativa correta de acordo com o gabarito, os métodos existentes para determinação da umidade 
podem ser classificados em: métodos diretos ou básicos e métodos indiretos ou práticos. O método mais utilizado no 
Brasil, devido às condições de adequação aos laboratórios, é a determinação em estufa a 105ºC ± 3ºC, podendo ser 
utilizado para sementes de qualquer espécie. Nos métodos indiretos, os resultados são obtidos com base em dois 
princípios: resistência à passagem da corrente elétrica oferecida pela semente em função de sua umidade e as 
propriedades dielétricas da matéria orgânica. Estes métodos são utilizados normalmente no campo, devido à rapidez de 
determinação. 
Fonte: Hoppe, Juarez Martins et. al. Produção de sementes e mudas florestais, Caderno Didático nº 1, 2ª ed./ Juarez 
Martins Hoppeet al. Santa Maria : [s.n.], 2004. 388 p. : il. 
 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal não procede, pois, a questão não envolve a fabricação do recipiente. Deve-se atentar que, sacolas 
plásticas necessitam de equipamento especial para depositar o substrato e facilitar o seu enchimento; o rendimento no 
ensacolamento não é grande. Sacolas são razoavelmente fáceis de retirar no campo e devem ser recicladas, ou enviadas 
para aterro sanitário após o uso. Em geral, a quantidade de substrato necessária para preenchimento é maior para 
sacolas plásticas do que para taquaras e tubetes. 
Fonte: Hoppe, Juarez Martins et. al. Produção de sementes e mudas florestais, Caderno Didático nº 1, 2ª ed./ Juarez 
Martins Hoppeet al. Santa Maria : [s.n.], 2004. 388 p. : il. 
 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal não procede, pois, a alternativa a refere-se a viveiros provisórios e temporários. Atentar para que o 
local para a construção de um viveiro deve ser definido depois da análise cautelosa de diferentes aspectos do ambiente. 
De preferência, o construtor deve considerar uma área com as seguintes características: Inclinação do terreno: o terreno 
deve ser levemente inclinado (1% a 3%) a fim de evitar acúmulo de água das chuvas ou mesmo do excesso de irrigação. 
Fonte: Oliveira, Maria Cristina de. Manual de viveiro e produção de mudas: espécies arbóreas nativas do Cerrado/ Maria 
Cristina de Oliveira, Roberto ShojirouOgata, Geovane Alves de Andrade, Déborah da Silva Santos, Ravana Marques 
Souza, Tadeu Graciolli Guimarães, Manoel Cláudio da Silva Júnior, Djalma José de Sousa Pereira, José Felipe Ribeiro. 
Editora Rede de Sementes do Cerrado, 2016. 
 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal não procede, pois deve-se atentar para a deficiência em Pinus spp. Na alternativa o sintoma citado 
refere-se ao nutriente Zn.  Para o enxofre - Sintoma nos tecidos mais jovens (terço superior das copas e pontas dos 
galhos). Clorose uniforme das acículas, as quais adquirem tons verde-limão, e para o Zinco: Acículas pequena, com 
clorose irregular e não muito intensa. Internódios mais curtos. Drástica redução da produção de sementes. Frutos com 
pequeno desenvolvimento. 
Fonte: Hoppe, Juarez Martins et. al.Produção de sementes e mudas florestais, Caderno Didático nº 1, 2ª ed./ Juarez 
Martins Hoppe et al. Santa Maria : [s.n.], 2004.388 p. : il. 
 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal não procede, pois deve-se atentar que na questão são exploradas as culturas de Pinus e Eucalipto.  
A argumentação com relação ao coeficiente de variação apresentada é verdadeira de forma conceitual. Entretanto, deve 
ser analisada dentro do enunciado da questão. O crescimento do diâmetro é proveniente do meristema secundário ou 
câmbio através da deposição de camadas justaposta de lenho. As variáveis mais comumente mensuradas são o 
diâmetro a 1,30m de altura, o diâmetro ao longo do fuste, as alturas correspondentes a estes diâmetros , a altura total e 
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a altura comercial. Provenientes destes elementos o volume, a área basal, o peso e o estoque de carbono podem ser 
obtidos de forma que a parcela e coeficiente de variação se correlacionem.  
 
Fonte: UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS ESTATÍSTICOS EM INVENTÁRIO FLORESTAL. autores: Abílio Donizetti de Morais Filho; 
Carlos Vera Bravo; Roger Alonso Moya; Roque Wirifran Fernandes De Andrade. Piracicaba; 07-2003. 
 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal não procede, pois deve-se atentar à análise de solos que tem basicamente duas funções:  Ela indica os 
níveis de nutrientes no solo e em conseqüência, onde iniciar no desenvolvimento um programa de calagem e adubação. 
Fonte: Hoppe, Juarez Martins et. al.Produção de sementes e mudas florestais, Caderno Didático nº 1, 2ª ed./ Juarez 
Martins Hoppe et al. Santa Maria : [s.n.], 2004.388 p. : il. 
 
 
Cargo: Especialista de Educação Básica (EEB) 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) são relatados aspectos e fatos concretos que acontecem simultaneamente. ” não pode ser considerada 
correta, pois, ainda que na dissertação não exista, em princípio, progressão temporal entre os enunciados, eles mantêm 
relações lógicas entre si, o que impede de se alterar à vontade sua sequência. Deste modo, não é correto afirmar que 
todos os fatos relatados ocorrem ao mesmo tempo. Quanto ao enunciado não há necessidade de haver o uso de dois 
pontos no final, pois, as assertivas são complementares ao mesmo.   
Fonte: Platão e Fiorin. Para entender o texto – Leitura e redação. Ed. Ática. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) o encadeamento de ações distintas diante do alarme de uma máquina é sempre preocupante devido 
ao alcance e efeitos advindos de tal situação. ” não pode ser considerada correta, pois, o alarme dado por algum tipo de 
máquina nem sempre é preocupante, mas importante.  Quanto ao enunciado não há necessidade de haver o uso de dois 
pontos no final, pois, as assertivas são complementares ao mesmo.  A alternativa “D) as máquinas ocuparam, de modo 
progressivo, o lugar do ser humano em várias situações diárias gerando benefícios para os que as produziram e 
insegurança para os que utilizam seus serviços. ” não pode ser considerada correta, pois, cálculos de engenharia são 
casos típicos nos quais a performance das máquinas ultrapassa o raciocínio e a memória humana (benefício para quem 
usa o serviço). 
Fonte: O próprio texto.  
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) tanto a eficiência cega quanto a competência sem compreensão são vistas pelo autor como 
dispensáveis quando relacionadas à questão da tecnologia das máquinas. ” não pode ser considerada correta. De acordo 
com a última frase do texto: “E torcer para que das inteligências sem consciência possa emergir algo mais do apenas 
eficiência cega, a competência sem compreensão. ”  a expressão “a competência sem compreensão” é a descrição do 
termo antecedente “algo”, ou seja, para o autor, a competência sem compreensão é o que deve emergir e não apenas 
eficiência cega. A alternativa “B) o autor posiciona-se contrariamente ao fato de que máquinas tenham cada vez mais 
autonomia, considerando as consequências de tal fato. ” é assinalada como correta, pois, a expressão “a competência 
sem compreensão” demonstra o desejo de que não haja autonomia. Quanto ao enunciado não há necessidade de haver 
o uso de dois pontos no final, pois, as assertivas são complementares ao mesmo. A alternativa “C) há uma confrontação 
com as ideias apresentadas em todo o texto, demonstrando que a progressão das máquinas autônomas é algo 
necessário e benéfico. ” não pode ser considerada correta, pois, em nenhum momento do texto há confronto, ou seja, 
oposição de ideias. Além disso, o benefício da progressão das máquinas autônomas pode ser questionado com base das 
questões já relatadas anteriormente. 
Fonte: O próprio texto. 
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Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) justificam-se pelo mesmo motivo. ” não pode ser considerada correta, pois, em: 
“atribuir às máquinas” = a ocorrência da crase acontece, obrigatoriamente, tendo em vista a exigência da preposição de 
acordo com a regência verbal além do uso do artigo feminino diante de palavra feminina. 
“ficaríamos à mercê de seus caprichos” = O “a” é acentuado nas locuções principiadas com palavra feminina. Quanto ao 
enunciado não há necessidade de haver o uso de dois pontos no final, pois, as assertivas são complementares ao 
mesmo.   
Fonte: MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apenas na alternativa apontada como correta a concordância estabelecida é feita com a ideia “gente” e “sozinhos” 
(singular e plural) o que não ocorre nas outras alternativas. Quanto ao enunciado não há necessidade de haver o uso de 
dois pontos no final, pois, as assertivas são complementares ao mesmo.   
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.  
 
Questão: 19 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso Prejudicado por ausência de fundamentação. 
 
Questão: 20 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso Prejudicado por ausência de fundamentação. 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Verifica-se que o ponto final representa a pausa máxima da voz. A melodia da frase indica que o tom é descendente. 
Emprega-se, nos casos relacionados nos recursos, para fechar o período de frases declarativas. Observa-se que nas 
frases citadas nos recursos, como “a sequência está correta em” e “estão corretas apenas as alternativas” não há 
ausência de pontuação, visto que se completam com a alternativa de resposta marcada. Assim, o ponto final presente 
em cada opção de resposta finaliza as afirmativas. 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Verifica-se que o ponto final representa a pausa máxima da voz. A melodia da frase indica que o tom é descendente. 
Emprega-se, nos casos relacionados nos recursos, para fechar o período de frases declarativas. Observa-se que na frase 
citada no recurso “estão corretas apenas as alternativas” não há ausência de pontuação, visto que se completam com a 
alternativa de resposta marcada. Assim, o ponto final presente em cada opção de resposta finaliza as afirmativas. 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O tema abordado no argumento recursal não se trata de assunto do conteúdo programático abordado na supracitada 
questão. A tipologia usada na questão trata-se de asserção e razão, ou seja, apresenta duas afirmativas ou asserções 
que podem ou não ser proposições verdadeiras ou corretas, assim como podem ou não estabelecer relações entre si.  
 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos recursais não são pertinentes ao tema abordado na supracitada questão. 
E ainda, observa-se que nas frases citadas nos recursos, não estão de acordo com o comando da questão supracitada, e 
tão pouco, há ausência de pontuação.  
No comando da questão consta: “Assinale a alternativa correta.”.  
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Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra estádio significa, em desporto, campo para jogos e provas esportivas, circundado por arquibancadas ou outras 
instalações destinadas ao público; no entanto, ainda é o mesmo que estágio, quando significa momento ou período 
específico, assim como é, ainda, o mesmo que estágio em biologia, entomologia, sendo que nestas áreas se trata de fase 
no desenvolvimento ou ciclo vital de plantas ou animais; estádio (biologia) e cada fase de um inseto entre as sucessivas 
mudas; estádio (entomologia).  
Como o próprio texto dado para contextualizar a questão esclarece que Jean Piaget graduou-se e doutorou- se em 
biologia pela Universidade de Neuchâtel, e suas pesquisas em psicologia, tiveram como foco do seu trabalho a natureza 
do conhecimento humano. (...)   
Portanto, em suas obras, ou tradução dessas, encontram-se tanto a palavra “estágio” ou estádio. Sendo as duas formas 
de utilização corretas. 
Fonte: PIAGET, J. Seis estudos de psicologia. Editora Forense: 
 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Verifica-se que o ponto final representa a pausa máxima da voz. A melodia da frase indica que o tom é descendente. 
Emprega-se, nos casos relacionados nos recursos, para fechar o período de frases declarativas. Observa-se que na frases 
citada no  recurso,  “estão corretas as alternativas” não há ausência de pontuação, visto que se completam com a 
alternativa de resposta marcada. Assim, o ponto final presente em cada opção de resposta finaliza as afirmativas. 
 
 
Cargo: Farmacêutico Bioquímico 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas,...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa D. 
No gabarito preliminar cita-se a alternativa A como correta, mas a alternativa que corresponde ao texto de forma 
incontestável é a “D”, uma vez que Conselhos também fazem parte do controle social do Sistema Único de Saúde.  
Fonte: Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990. 
 
 
Cargo: Fiscal Municipal 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O autor criou a personagem Dona Valentina, idosa, pobre, sem recursos financeiros, com problemas de saúde próprios 
dessa faixa etária e dependente dos recursos públicos da área da saúde para mostrar ao leitor a realidade caótica da 
saúde pública resultante do descaso dos governantes. Dessa forma a ênfase do autor não está centralizada na 
capacidade do idoso lidar com o tipo de situação ilustrada no texto, mas sim em retratar a situação da saúde pública no 
país. 
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Fonte:  

 O próprio texto. 

 AQUINO, Renato. Interpretação de Textos: teoria e 815 questões comentadas. Série Concursos. 15. ed. Niterói: 

Impetus, 2014. 519p. 

Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Porém, dona Valentina era prevenida: levara na sacola a capa e a sombrinha desmilinguida...”.  
O trecho sublinhado exerce a função sintática de objeto direto do verbo levar. Tal verbo apresenta o sentido de levar 
algo, nesse contexto, classifica-se como verbo transitivo direto, portanto necessita de um objeto direto. 
“A fila crescera durante a madrugada, e o falatório dos que acordaram cedo, como ela, misturava-se com o ronco de 
dois ou três que ainda dormiam.” O falatório é o sujeito do verbo misturar. 
“Bastou dona Valentina virar-se na almofada que lhe servia de apoio no muro para a fincada voltar.” Lhe trata-se de um 
pronome oblíquo e exerce a função e objeto indireto. 
“Afinal, ela e sua dor nas cadeiras já tinham ido e voltado e esperado e retornado e remarcado naquela fila há quase um 
ano.” Ela e sua dor nas cadeiras exercem a função sintática de sujeito composto do verbo ter. 
“A almofada velha ajudava; aprendera a encaixá-la de um jeito sob a coxa e a esticar a perna.” 
Os pronomes oblíquos o, a, os, as (e as variantes lo, la, los, las, no, na, nos, nas) são sempre objeto direto. Alternativa 
correta. 
Fonte: 

 CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. Ensino Médio Integrado. 

Reformulada 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010. 584p. (Conforme acordo ortográfico). 

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português 

 contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2013. 800p 

Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Haverá mudanças em relação à saúde.” O verbo haver está corretamente empregado, pois se apresenta com o sentido 
de existir, "tempo decorrido", portanto, ele é impessoal, não flexionável, ou seja, fica sempre no singular. 
“Os pacientes haviam chegado cedo ao consultório médico.” Verbo haver no sentido de “ter” flexiona-se de acordo com 
o sujeito. 
“Haviam muitas pessoas à espera de uma consulta.” O uso do verbo haver está INCORRETO, pois o verbo haver está 
empregado no sentido de existir, assim, deveria ser “Havia muitas pessoas à espera de uma consulta”. 
“Os pacientes houveram do médico a compaixão.” O verbo haver foi empregado no sentido de obter, assim está 
corretamente flexionado. Os pacientes obtiveram do médico a compaixão. Como verbo pessoal (com sujeito), pode 
assumir o sentido de “obter”: “Houveram do juiz a comutação da pena”. 
Fonte:  

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p. 

 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta um dos recursos que não existe uma resposta concreta, pois a pergunta “não descreve qual ofício o municio 
expediu para se saber se é fatura comercial ou ata da assembleia”. Já outro pleiteia a anulação da questão por 
considerá-la má formulada e incorreta por não especificar o tipo de documento que está sendo anexado no ofício.  
Considera-se improcedentes ambos os pleitos visto que a resposta é, inclusive, bastante intuitiva, pois a norma culta 
aplicada nas redações oficiais, incluindo o ofício, requer que a palavra “anexo” concorde em gênero e número com o 
substantivo a que se refere, como é o caso unicamente da alternativa correta, letra "A". 
Fonte: Medeiros, João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação criativa. 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2001; p. 
316. 
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Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa correta indicada no gabarito divulgado está fundamentada na legislação tributária municipal. O 
arbitramento deve ocorrer quando a escrituração fiscal estiver desatualizada, haja vista que ela é a base para a apuração 
do imposto. Não prosperam os argumentos dos recursos, uma vez que a suspeita de sonegação ou a redução do 
pagamento de impostos por si só não permitem o arbitramento, pois nestes casos são necessários processos próprios de 
apuração dos fatos para em seguida ser efetuada a cobrança correta.  
Ratifica-se, portanto, o gabarito original. 
Fonte: Código Tributário do Município de Sabará/MG.   
 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os autos de infração estão previstos no art. 84 e seguintes do Código Tributário do Município de Sabará/MG. Ademais, a 
opção correta indicada no gabarito está de acordo com o disposto naquela legislação, haja vista que o sigilo fiscal 
protege o contribuinte que não pode ter os dados de sua situação fiscal expressa no documento dos autos de infração. 
Ratifica-se, portanto, o gabarito original.   
Fonte: Código Tributário do Município de Sabará/MG.     
 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Isenção não se confunde com imunidade. Ademais, o tema está descrito no art. 318 do Código Tributário Municipal de 
Sabará/MG: 

Art. 318. As entidade declaradas de Utilidade Pública por Lei Municipal e Templos de qualquer culto, ficam 
isentos do pagamento das taxas pelo exercício do Poder de Policia, Art. 228, incisos: I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X, 
desta Lei. 
§ 1º. A isenção das taxas previstas no caput, restringe-se exclusivamente aos imóveis necessários a sua 
finalidade principal. 

Ratifica-se, portanto, o gabarito original.  
Fonte: Código Tributário do Município de Sabará/MG.     
 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A manutenção de atividades ou prestação de serviços em outros município não é condição para regime especial de 
fiscalização, as demais são. Assim dispõe o Código Tributário em seu art. 80.  
Ratifica-se, portanto, o gabarito original. 
Fonte: Código Tributário do Município de Sabará/MG. 
 
 
Cargo: Historiador 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas,...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) conclui-se que a resposta negativa advém da constatação de dados reais.” não pode ser considerada 
correta, pois, diante do título “Estradas para a perdição?” e do teor do conteúdo apresentado no texto, não há como ser 
apresentada uma resposta negativa. O texto apresenta dados que constatam que, sim, da forma como as estradas estão 
sendo construídas são estradas para a “perdição” no sentido de que levam à destruição: “num processo que vai 
capilarizando a devastação.” (8º§) A alternativa “D) caso fosse transformada em uma frase nominal, excluindo-se o 
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ponto de interrogação, sua adequação e sentido original seriam preservados.” não pode ser considerada correta, pois, 
excluindo-se o ponto de interrogação teríamos uma afirmativa e não um questionamento. A alternativa “A) a resposta é 
apresentada de modo objetivo e direto.” não pode ser considerada correta, pois, para a pergunta “Estradas para a 
perdição?” não há uma resposta direta. A conclusão advém da leitura do texto em sua íntegra e de sua interpretação.  
Fonte: O próprio texto. Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão “As sugestões de alterações para os trechos selecionados a seguir apresentam 
mudança de pessoa verbal, dentre as sugestões pode-se afirmar que ocorre inadequação gramatical apenas em:” o 
objeto a ser avaliado é em relação à inadequação de pessoas gramatical na frase e não da escolha do tempo verbal, 
deste modo, a alternativa a ser assinalada seria exatamente a incorreta. A mudança da pessoa verbal não é o requerido 
pelo enunciado, mas sim a inadequação de seu uso.  
Fonte:  

 Enunciado da questão.   

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação das alternativas da questão, faltando o “x” que acompanha o coeficiente “b” da equação do 
segundo grau, sendo assim a questão foi anulada. 
A resposta correta seria:  
Sabe-se que as raízes da equação são -5 e 2, logo: 

−
𝑏

𝑎
=  −3 

b = 3a 
𝑐

𝑎
=  −10 

c = -10a 
Assim a equação ficaria: ax2+3ax -10a = 0 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Imperador Dom Pedro II e a sua comitiva fizeram uma primeira viagem que fez ao Egito, em 1871. A longa viagem ao 
Egito, entre outras, causou mal-estar no Brasil e rendeu caricaturas do imperador, pois o período era de grande agitação 
política e as décadas de 1870 e 1880 prometiam grandes modificações ao Estado Brasileiro (que finalmente se tornaria 
uma república em 1889). Entre as questões inquietantes, encontram-se o recente fim da Guerra do Paraguai (1864–
1870), os fervorosos debates abolicionistas, a conciliadora política nacional de Pedro II e a própria continuidade ou não 
do império. Diz-se que o imperador era um homem de infinitos desejos, mas que nenhum se familiarizava com o serviço 
burocrático de monarca. Sempre concentrado em suas leituras, observações e escritos, o imperador do Brasil parecia 
não cultivar grande paixão pelas rédeas do governo imperial. 
Fonte: 

 http://www.anba.com.br/noticia_orientese.kmf?cod=7391587&indice=60 

 AZEVEDO, Gislane Campos. História em movimento/ ensino médio. – Sâo Paulo: Ática, 2010. P. vol. 1. P. 322 

 BOULOS , Júnior Alfredo História & cidadania: volume único—I ed.—São Paulo: FTD, 2011.p 361. 

 MORAES, José Geraldo Vinci de -Caminhos da Civilizações História Integrada. Geral e Brasil. São Paulo: Atual, 
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1998. P. 2  78 

Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra C. Consideradas em dezembro de 2014 como “documento de valor excepcional e interesse 
nacional”, e consequentemente consideradas “documentos ou conjuntos documentais que tenham valor de patrimônio 
documental da humanidade” pelo Programa Memória do Mundo da Unesco, as “Cartas Andradinas” “Ao menos temos 
Independência reconhecida, bem que a soberania nacional recebeu um coice na boca do estômago, de que não sei se 
morrerá, ou se restabelecerá com o tempo”. José Bonifácio expressou em 1825 esta preocupação com os 
desdobramentos da Independência, em carta endereçada ao amigo Antônio de Menezes Vasconcelos de Drummond.  As 
“cartas andradinas” compõem um conjunto de 69 cartas enviadas pelos três irmãos Andrada — José Bonifácio, Martim 
Francisco e Antônio Carlos – ao jornalista e diplomata Antônio de Menezes Vasconcelos de Drummond, entre 1824 e 
1833. A vivacidade natural de José Bonifácio fazia com que na discussão dos negócios mais importantes introduzisse [...] 
Fonte: 

 https://www.bn.gov.br/acontece/noticias/2015/01/artigo-digital-correspondencia-jose-bonifacio-nas 

 http://www.revistadehistoria.com.br/secao/por-dentro-da-biblioteca/pobre-d-pedro 

 AZEVEDO, Gislane Campos. História em movimento/ ensino médio. – Sâo Paulo: Ática, 2010. P. vol. 1. P. 256 

 BOULOS , Júnior Alfredo História & cidadania: volume único—I ed.—São Paulo: FTD, 2011.p 176 

 MORAES, José Geraldo Vinci de -Caminhos da Civilizações História Integrada. Geral e Brasil. São Paulo: Atual, 

1998. P. 311 

Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra C. A chamada Guerra de Canudos, revolução de Canudos ou insurreição de Canudos, foi o 
confronto entre um movimento popular de fundo sócio-religioso e messiânico. E o Exército da República, que durou de 
1896 a 1897, na então comunidade de Canudos, no interior do estado da Bahia, no Brasil. O episódio foi fruto de uma 
série de fatores como a grave crise econômica e social em que encontrava a região à época, historicamente 
caracterizada pela presença de latifúndios improdutivos, situação essa agravada pela ocorrência de secas cíclicas, de 
desemprego crônico; pela crença numa salvação milagrosa que pouparia os humildes habitantes do sertão dos flagelos 
do clima e da exclusão econômica e social. Inicialmente, em Canudos, os sertanejos não contestavam o regime 
republicano recém-adotado no país; houve apenas mobilizações esporádicas contra a municipalização da cobrança de 
impostos. A imprensa, o clero e os latifundiários da região incomodaram-se com uma nova cidade independente e com a 
constante migração de pessoas e valores para aquele novo local passaram a acusá-los disso, ganhando, desse modo, o 
apoio da opinião pública do país para justificar a guerra movida contra o arraial de Canudos e os seus habitantes. 
Fonte:  

 CHAVENATO, Júlio José. As lutas do povo brasileiro: do descobrimento a Canudos. 2. Ed. São Paulo, 1989. P. 101-

102 e 115. 

 http://www.sohistoria.com.br/ef2/canudos/  

 https://www.nexojornal.com.br/colunistas/2016/O-arraial-de-Canudos-e-o-sil%C3%AAncio-do-massacre 

 http://histoblogsu.blogspot.com.br/2010/05/o-arraial-de-canudos.html 

 AZEVEDO, Gislane Campos. História em movimento/ ensino médio. – Sâo Paulo: Ática, 2010. P. vol. 1. P. 451 

 BOULOS , Júnior Alfredo História & cidadania: volume único—I ed.—São Paulo: FTD, 2011.p 470 

 MORAES, José Geraldo Vinci de -Caminhos da Civilizações História Integrada. Geral e Brasil. São Paulo: Atual, 

1998. P.367 

 

Cargo: Médico Anestesista 
 

Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
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de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 

 

Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 

 

Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
 
 
Cargo: Médico Angiologista 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
 
 
Cargo: Médico Auditor 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
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Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
 
 
Cargo: Médico Cardiologista 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a conduta frente a um paciente que apresenta bradicardia sinusal 
pós-IAM, com sintomas de baixo débito, seria a utilização de atropina. O enunciado não apresenta outras características 
que justifiquem a utilização de marca-passo transcutâneo para o paciente, como a refratariedade do uso de medicações. 
Portanto, a melhor alternativa é apresentada no gabarito. 
Fonte:  

 Lorga AM, Lorga Filho A, D’Ávila A et al. Diretrizes para avaliação e tratamento de pacientes com arritmias 

cardíacas.Arq Bras Cardiol 2002;79(supl 5). 

 IV Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio com 

Supradesnível do Segmento ST .Arquivos Brasileiros de Cardiologia 2009; 93(6 Supl.2): e179-e264 
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Questão: 40 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, “embora não existam estudos randomizados de anticoagulação na 
cardiomiopatia hipertrófica associada à fibrilação atrial, a elevada incidência de fenômenos trombo-embólicos sugere a 
necessidade do seu uso nos pacientes com fibrilação atrial persistindo por mais de 48h e nos casos recorrentes.” Desse 
modo, “não é necessário realizar anticoagulação oral para todos os pacientes com cardiopatia 
hipertrófica e fibrilação atrial” como está escrito na segunda afirmativa, a qual seria correta e não incorreta como 
divulgado no gabarito.  
Pela falta de um gabarito que contenha todas as afirmativas verdadeiras, a questão deve ser anulada. 
Fonte: Diretrizes Brasileiras de Fibrilação Atrial .Fonte: Arquivo Brasileiro de Cardiologia 2009; 92(6 supl. 1): 1-39 página 
27 
 
 
Cargo: Médico Clínico Geral 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
 
 
Cargo: Médico Dermatologista 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
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Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se tratava do pênfigo foliáceo. Das desmogleínas, neste caso, a maioria dos estudos e bibliografias, ainda 
apontam a presença de auto anticorpos apenas contra a desmogleína 1. No artigo enviado como base para o recurso, 
aponta apenas um estudo que demonstrava outros alvos antigênicos. Gabarito mantido. 
Fonte:  

 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-05962005000300010 

 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-05962009000200003 

 http://www.scielo.br/pdf/abd/v84n2/v84n2a03.pdf 

Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A lesão inicial na Leishmaniose Tegumentar Americana, sempre tem inicio no local da inoculação, pois é neste local 
aonde a resposta inflamatória inicial acontece. De maneira geral, no local da picada do flebótomo, em áreas expostas no 
corpo, após um período de incubação variável, em média de 18 dias a 4 meses (MARZOCHI, 1992; PESSÔA; BARRETTO, 
1948), o paciente percebe uma pequena lesão de pele, geralmente papulosa, bem delimitada, algumas vezes 
arredondada, outras vezes acuminada, eritematosa, que, evoluindo, aumenta de tamanho e, posteriormente, se ulcera, 
podendo ser precedida ou seguida de adenite regional (DEY et al., 1992; GARCIA GONZALEZ et al., 1990; MARSDEN, 
1986; MORAES et al., 1993; PESSÔA; BARRETTO, 1948; TALLADA et al., 1993). Inicialmente, a presença das formas 
promastigotas inoculadas desencadeia, no local da inoculação, uma resposta inflamatória aguda inespecífica da qual 
participam células e fatores séricos – células natural killer (NK), polimorfonucleares (neutrófilos, macrófagos e 
eosinófilos) e sistema complemento. Posteriormente pode acontecer a evolução dessas lesões e as formas 
disseminadas. Gabarito mantido. 
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atlas_lta.pdf 
Altlas de Leishmaniose tegumentar americana, diagnósticos clinico e diferencial. Ano 2006, ministério da saúde.  
 
Questão: 46 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
Existem duas formas principais de albinismo, a tirosinase positiva e a tirosinase negativa. No caso a questão não 
especificou se a ausência da enzima era para um tipo ou para o outro. E o recurso procede, pois em uma há total 
ausência da enzima, e na outra há presença da enzima, porém por algum motivo ainda não se sabe ao certo o que pode 
inibir a sua função. Nem todo albinismo é causado pela ausência da tirosinase. Gabarito nulo. 
Fonte: Tratado de dermatologia do Walter Belda Jr, 2a edição, cápitulo 32. 
 
 
Cargo: Médico do Trabalho 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
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Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
 
 
Cargo: Médico Endocrinologista 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) tanto a eficiência cega quanto a competência sem compreensão são vistas pelo autor como 
dispensáveis quando relacionadas à questão da tecnologia das máquinas. ” não pode ser considerada correta. De acordo 
com a última frase do texto: “E torcer para que das inteligências sem consciência possa emergir algo mais do apenas 
eficiência cega, a competência sem compreensão. ”  a expressão “a competência sem compreensão” é a descrição do 
termo antecedente “algo”, ou seja, para o autor, a competência sem compreensão é o que deve emergir e não apenas 
eficiência cega. A alternativa “B) o autor posiciona-se contrariamente ao fato de que máquinas tenham cada vez mais 
autonomia, considerando as consequências de tal fato. ” é assinalada como correta, pois, a expressão “a competência 
sem compreensão” demonstra o desejo de que não haja autonomia. Quanto ao enunciado não há necessidade de haver 
o uso de dois pontos no final, pois, as assertivas são complementares ao mesmo. A alternativa “C) há uma confrontação 
com as ideias apresentadas em todo o texto, demonstrando que a progressão das máquinas autônomas é algo 
necessário e benéfico. ” não pode ser considerada correta, pois, em nenhum momento do texto há confronto, ou seja, 
oposição de ideias. Além disso, o benefício da progressão das máquinas autônomas pode ser questionado com base das 
questões já relatadas anteriormente. 
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
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(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
 
Questão: 34 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa D. 
O recurso é procedente, pois houve erro na divulgação do gabarito. Sendo assim, o gabarito correto é a letra D: 
“Dosagem de cobre no tecido hepático baixo”. Segundo a bibliografia recomendada, na Doença de Wilson, a dosagem 
de cobre no tecido hepático se encontra acima dos limites de normalidade; estando, assim, a assertiva D falsa, o que 
responde a questão corretamente. 
Fonte: Williams Textbook of Endocrinology. 13ª edição - 2016. 
 
Questão: 40 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
O recurso é procedente, pois houve erro na divulgação do gabarito. Sendo assim, o gabarito correto é a letra C: “O tipo 
folicilar é pouco diferenciado e de prognóstico reservado”. Segundo a bibliografia recomendada, pode-se dizer que o 
carcinoma tipo folicular é bem diferenciado e apresenta bom prognóstico, estando, assim, a assertiva C falsa, o que 
responde a questão corretamente. 
Fonte: Williams Textbook of Endocrinology. 13ª edição - 2016. 
 
Questão: 43 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O recurso é procedente, pois há divergências na literatura acerca desse assunto. O livro-texto “Williams Textbook of 
Endocrinology” em sua 13ª edição traz a medida de cortisol sérico à meia noite como teste de screening para Síndrome 
de Cushing, enquanto outros estudos científicos utilizam apenas a dosagem de cortisol salivar à meia noite. Portanto, a 
questão foi anulada. 
Fonte: Williams Textbook of Endocrinology. 13ª edição - 2016. 
 
 
Cargo: Médico Gastroenterologista 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
  
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
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Cargo: Médico Geriatra 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
  
 
Cargo: Médico Ginecologista 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
  
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
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Cargo: Médico Ginecologista Obstetra 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
 
 
Cargo: Médico Hebiatra 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
  
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
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Cargo: Médico Infectologista 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
 
Questão: 36 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa B. 
O paciente apresenta 2 pontos na escala CURB - 65: 
O paciente apresenta 65 anos ou mais – 1 ponto 
O paciente apresenta pressão arterial menor que 90 e menor ou igual a 60mmHg - 1 ponto 
Portanto, ocorreu um equívoco na liberação do gabarito, que deveria ter sido Letra B (2 pontos) 
Obs: O paciente não apresenta três pontos segundo a IDSA, visto que este considera a BUN (blood urea nitrogen level) 
como paramêtro. Sendo 1 mg/dl de BUN equivalente a 2,14mg/dl de ureia aproximadamente. 
Fonte: 

 Diretrizes brasileiras para pneumonia adquirida na comunidade em adultos imunocompetentes – 2009 J Bras 

Pneumol. 2009;35(6):574-601 página 583 

 Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society Consensus Guidelines on the Management of 

Community-Acquired Pneumonia in Adults 2007 CID 2007:44 (Suppl 2) página S36 

  
 
Cargo: Médico Mastologista 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
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Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
 
 
Cargo: Médico Nefrologista 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
  
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
  
 
Cargo: Médico Neurologista 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
  
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
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Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática. Ed Guanabra Koogan.  
 
 
Cargo: Médico oftalmologista 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
  
 
Cargo: Médico Ortopedista 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
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Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
  
 
Cargo: Médico Otorrinolaringologista 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
 
 
Cargo: Médico Pediatria 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
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Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que caso ocorre resposta parcial ao tratamento da crise de asma, e posteriormente ocorra melhora, 
o paciente não necessita internação, o que está correto. 
Porém, a alternativa da questão é bem clara, ao dizer ''Ausência de resposta'', e não resposta parcial. E nestas situações, 
a internação hospitalar está indicada. Portanto, a questão encontra-se correta, e a única opção de resposta é a letra A 
(''taquipneia''). 
Fonte: 

 Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma – 2012. 

 Tratado de Pediatria. Nelson; 13ª edição 

 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão é claro e direto ao dizer  ''sobre o caso E de acordo com o sistema imunilógico e as 
imunodeficiências primárias'' 
A afirmativa II traz uma sentença geral sobre o tema, que está de acordo com os conceitos médicos a respeito do 
sistema imunológico e imunodeficiências primárias, de que o baixo peso é um fator que corrobora a presença de 
infecções recorrentes. 
Portanto, o recurso é improcedente.  
Fonte: Brazilian Group for Immunodeficiency BRAGID. Imunodeficiência Primária. Os 10 sinais de alerta. 
Imunodeficiências primárias na prática clínica do especialista em alergia e imunologia clínica do Brasil. Autores: Beatriz 
Tavares Costa Carvalho, Flávio Sano, Nelson A. Rosario, Antônio Condino Neto, Dirceu Solé. 2011. 
 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que é necessária a confirmação por urocultura para o diagnóstico de certeza de uma infecção do 
trato urinário (ITU), o que de fato está correto. 
No entanto, a alternativa considerada gabarito é bem clara ao dizer '' Em todas as crianças com ITU independentemente 
da idade.'' A própria afirmativa já traz essa certeza, ao incluir apenas as crianças COM infecção do trato urinário, e não 
crianças com diagnóstico duvidoso ou incerto. 
Portanto, o recurso é improcedente. 
Fonte: 

 Tratado de Pediatria. Nelson; 13ª edição. 

 Departamento de Nefrologia Pediátrica da Sociedade de Pediatria de São Paulo: Tratamento da infecção do 

trato urinário na infância. Recomendações – Atualização de Condutas em Pediatria 3: pág 7, 2002. 

 
 
Cargo: Médico Pneumologista 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
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Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
 
 
Cargo: Médico Psiquiatra 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
 
 
Cargo: Médico Plantonista Cirurgião 

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas,...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
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Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de um uso restrito à variedade culta formal e mesmo ultraformal da língua, o emprego de facílimo – superlativo 
de fácil. Na alternativa “D) “[...] indica a literatura científica avaliada pela equipe do estudo, que inclui a brasileira 
Mariana Vale, do Departamento de Ecologia da UFRJ.” (6º§)” não há ocorrência para tal característica assim como não 
ocorre também no trecho destacado na alternativa C) “[…] mais da metade dos pedaços de chão não atravessados por 
estradas têm área de menos de 1 km², […]” (5º§). Quanto ao conteúdo programático, o conhecimento dos níveis de 
linguagem existentes na língua portuguesa está vinculado à compreensão textual.  
Fonte: 

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.  

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B” é considerada correta, pois, dentre os empregos da vírgula está o de separar uma locução (é claro) que 
expressa conexão discursiva (no discurso, estabelece uma conexão, uma ligação) podendo ser de: adição, explicação, 
contraste, compensação, retificação, encadeamento, conclusão, ratificação, etc.) A alternativa “C) separação de oração 
coordenada de valor não aditivo.” não pode ser considerada correta. Oração coordenada é a que se coloca do lado de 
outra, sem desempenhar função sintática; são sintaticamente independentes. Veja: A atriz falou aos jornalistas   e 
despediu-se em seguida. Observe que a 2ª oração não está encaixada na 1ª, não funciona como termo da oração 
anterior, não se relaciona sintaticamente com nenhuma palavra da 1ª oração. São ligadas por conectivos ou justapostas, 
ou seja, separadas por vírgula. Ocorre que “é claro” não se trata de uma oração coordenada, mas de expressão de realce 
intercalada. A alternativa “D) acréscimo de oração justaposta para registro de ato de fala.” não pode ser considerada 
correta. Neste caso também se usaria o travessão indicando o ato da fala como no exemplo: “As coisas eram sem vida, 
diziam, sem nenhum mistério, devassadas.” 
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) a afirmação acerca do conservadorismo indica uma conclusão cuja certeza do autor pode ser 
comprovada.” não pode ser considerada correta, pois, em “Note, aliás, que essa estimativa do número de fatias 
separadas pela ação humana provavelmente é conservadora – ainda faltam dados a respeito de certas áreas, o que 
significa que o impacto global das estradas deve ser ainda maior.” (3º§) não há uma certeza em relação ao 
conservadorismo, mas uma possibilidade: “provavelmente”. Diante de tal justificativa, a alternativa “A” está correta.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

 GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 26. ed. Rio de 
Janeiro: FGV, 2006. 

 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa D. 
No gabarito preliminar cita-se a alternativa A como correta, mas a alternativa que corresponde ao texto de forma 
incontestável é a “D”, uma vez que Conselhos também fazem parte do controle social do Sistema Único de Saúde.  
Fonte: Lei Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990. 
 
 



 

107 

 

Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Estado não exclui os deveres cívicos (sociedade, família etc..). Isso está descrito no § 2º da Lei 8080 de 1990 que 
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Na questão cobrava-se significados do 
dever do Estado em relação a propiciar saúde e o item II implica-se a coesão dessa situação. 
Fonte: Lei 8080 de setembro de 1990 
 
Questão: 31 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
Os fios metálicos podem ser refixados no casos de deiscência de esternotomias por tais fios, em casos em que não 
mediastinite. Portanto, questão anulada. 
Fonte: Rev. Bras. Cir. Cardiovasc., 5(2): 125-136, 1990 
 
Questão: 33 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão não possui uma resposta correta. Portanto, possui 2 questões corretas. Desse modo a questão foi anulada. 
Fonte: Tratado de Cirurgia Sabiston: a Base Biológica da Prática Cirúrgica moderna, 19ª edição 
 
Questão: 36 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
Questão com 2 gabaritos, já que a mepivacaina não utilizado na prática médica e, somente, na pratica odontológica. 
Gabarito letras C e D. 
Fonte: Atlas de Técnicas de Bloqueios Regionais – SBA, 2016 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que o tema ‘’descolamento prematuro de placenta (DPP)’’ não se enquadra em ‘’noções importantes 
para o exercício da cirurgia geral sobre ginecologia e obstetrícia’’.  
Sabe-se que o DPP é uma das mais importantes patologias obstétricas, sendo de conhecimento básico de qualquer 
médico generalista. Em adição, o gabarito da questão: ‘’O quadro clínico tem curso insidioso, com gravidade progressiva, 
e é geralmente indolor’’, não cobra nada além da apresentação clínica da doença (súbito, grave desde o início e 
geralmente muito doloroso). 
Fonte: REZENDE – Obstetrícia Fundamental – 13ª edição – 2014  
 
Questão: 41 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O recurso solicitado se procede, devido a outras diretrizes divergentes da banca confirmarem a eliminação anormal de 
mecônio na atresia duodenal, assim como foi apontado no requerimento do recurso. Questão anulada. 
Fonte: http://diretrizes.amb.org.br/_BibliotecaAntiga/obstrucaoo-intestinal-neonatal-diagnostico-e-tratamento.pdf 
 
Questão: 45 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A“esfincterotomia anal interna lateral”que consiste na secção parcial do músculo esfíncter interno do ânus, a cura é 
obtida em quase cem por cento dos casos, mas existe o risco de o paciente apresentar algum grau de incontinência anal 
após. Sendo ainda este o tratamento padrão ouro considerado por ser o mais eficaz. Porém para as fissuras anais 
crônicas. Questão anulada. 
Fonte: https://clinicapfeifer.wordpress.com/2011/06/26/fissura-anal-cronica/ 
 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em comparação com as mais diversas cirurgias eletivas, as cirurgias de abdome agudo e trauma abdominal,(urgência e 
emergência) de um modo geral apresentam as porcentagens mais altas de infecção após a laparotomia, devido ao 
potencial de contaminação destas. Especialmente no abdome agudo infeccioso e no trauma abdominal aberto. Estas 
podem ser consideradas cirurgias contaminadas ou infectadas. Logo a porcentagem de infecção após a laparotomia 
pode ser considerada alta, mesmo que os números não ultrapassem os 20%, nas demais as porcentagens são muito 
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menores estatisticamente. Gabarito mantido. 
Fonte:  

 http://livros01.livrosgratis.com.br/cp019773.pdf 

 sna.saude.gov.br/legisla/legisla/inf_h/GM_P930_92inf_h.do  

 http://revista.fmrp.usp.br/2008/VOL41N4/SIMP_4Cuidados_e_complicacoes-posoperatorias.pdf 

 
Cargo: Médico Plantonista Clínico Geral 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As orações finais são autênticas orações adverbiais. Elas expressam um efeito visado, um propósito. O meio ostensivo de 
expressão adverbial da finalidade na língua corrente é a preposição para. O uso de conjunções finais (para que, a fim de 
que, de maneira que, de molde a que) ocorrem com menos frequência. O que não ocorre na alternativa A) “[...] o que 
significa que o impacto global das estradas deve ser ainda maior.” (3º§) 
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas,...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta afirmativas sobre botões com recursos que podem ser encontrados na ferramenta Microsoft Office 
Excel 2007 e solicita a marcação da(s) alternativa(s) que apresenta(m) o(s) item(s) correto(s) para a relação botão x 
funcionalidade. 
Dentre as alternativas apresentadas apenas o item "o botão WordArt é utilizado para inserir um texto decorativo no 
documento" está correto conforme pode ser observado na imagem extraída da ferramenta em questão: 

 
Os demais itens estão incorretos por não se tratarem de botões existentes na ferramenta ou apresentarem 
funcionalidades incorretas. Com base nos argumentos apresentados, a banca julga o recurso improcedente mantendo o 
gabarito preliminar divulgado. 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
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Questão: 24 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa D. 
No gabarito preliminar cita-se a alternativa A como correta, mas a alternativa que corresponde ao texto de forma 
incontestável é a “D”., uma vez que Conselhos também fazem parte do controle social do Sistema Único de Saúde.  
Fonte: Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990. 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Estado não exclui os deveres cívicos (sociedade, família etc..). Isso está descrito no § 2º da Lei 8080 de 1990 que 
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Na questão cobrava-se significados do 
dever do Estado em relação a propiciar saúde e o item II implica-se a coesão dessa situação. 
Fonte: Lei 8080 de setembro de 1990 
 
Questão: 32 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
Todas os itens da questão estão corretos, portanto foi anulada. 
 
Questão: 33 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A resposta C também está correta. Portanto, a questão possui 2 resposta. Diante o exposto a questão foi anulada. 
Fonte: Emergências Clinicas da FMUSP – 2011. 
 
Questão: 34 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão possui como itens corretos a letra A e B, de acordo com as alegações recursais, desse modo a questão foi 
anulada. 
 Fonte: Emergências Clínicas da FMUSP – 2011. 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O pedido do recurso é improcedente, pois existem protocolos e artigos que citam o pedido de diversos exames 
laboratoriais, ou ate mesmo de imagem, que nas condições ideais deveriam ser solicitados, independente se no setor 
publico ou privado, são importantes para os diagnósticos diferenciais. Havendo a possibilidade de realização de tais 
exames, estes devem ser solicitados. Gabarito mantido. 
Fonte:  

 http://revista.fmrp.usp.br/2003/36n2e4/18urgencias_emergencias_hipertensivas.pdf 

 http://www.saudedireta.com.br/docsupload/1332097204Crise_Hipertensiva.pdf 

 
Questão: 37 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O recurso solicitado é procedente, pois apesar da maioria das literaturas apresentarem a alucinação auditiva como 
principal forma na abstinência alcoólica, outras referências mais atualizadas, citam a alucinação visual como a principal 
forma. Questão anulada. 
Fonte: Volpicelli JR, Teitelbaum SA. Medically Supervised Alcohol Withdrawall in the Ambulatory Setting. UpToDate. 
Dezembro 2016. KASPER et al. Harrison's Manual of Medicine, 19 ed. P. 1082-1083. 
 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso solicitado é IMPROCEDENTE. Existem duas formas de tratamento para as cefaléias: o tratamento de ataque 
(sintomático) e o tratamento profilático. O enunciado da questão não exigia especificamente a diferenciação entre os 
tratamentos, apenas se eram alguns dos tratamentos/medicamentos utilizados. As afirmativas apresentam os tipos de 
cefaléias e os tratamentos utilizados, primeiramente o tratamento de ataque e posteriormente o profilático. Mas 
independente desse fator, todos são alguns dos tratamentos utilizados. Porém a corticoterapia é o único tratamento 
comprovadamente eficaz no tratamento de cefaléia da arterite temporal, diferentemente das citadas nas outras 
afirmativas. Logo todas as afirmativas estão corretas. Gabarito mantido. 
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Fonte:  

 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0021-75572002000700002 

 http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=3201 

 
Questão: 48 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O recurso solicitado se procede, em virtude de estudos demonstrando a proteção da vacina BCG contra a forma clássica 
da tuberculose pulmonar e não somente das formas graves. Questão anulada. 
Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102007000800009 
 
 
Cargo: Médico Plantonista Ortopedista 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas,...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de um uso restrito à variedade culta formal e mesmo ultraformal da língua, o emprego de facílimo – superlativo 
de fácil. Na alternativa “D) “[...] indica a literatura científica avaliada pela equipe do estudo, que inclui a brasileira 
Mariana Vale, do Departamento de Ecologia da UFRJ.” (6º§)” não há ocorrência para tal característica assim como não 
ocorre também no trecho destacado na alternativa C) “[…] mais da metade dos pedaços de chão não atravessados por 
estradas têm área de menos de 1 km², […]” (5º§). Quanto ao conteúdo programático, o conhecimento dos níveis de 
linguagem existentes na língua portuguesa está vinculado à compreensão textual.  
Fonte:  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.  

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) a afirmação acerca do conservadorismo indica uma conclusão cuja certeza do autor pode ser 
comprovada.” não pode ser considerada correta, pois, em “Note, aliás, que essa estimativa do número de fatias 
separadas pela ação humana provavelmente é conservadora – ainda faltam dados a respeito de certas áreas, o que 
significa que o impacto global das estradas deve ser ainda maior.” (3º§) não há uma certeza em relação ao 
conservadorismo, mas uma possibilidade: “provavelmente”. Diante de tal justificativa, a alternativa “A” está correta.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

 GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 26. ed. Rio de 
Janeiro: FGV, 2006. 

 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão “As sugestões de alterações para os trechos selecionados a seguir apresentam 
mudança de pessoa verbal, dentre as sugestões pode-se afirmar que ocorre inadequação gramatical apenas em:” o 
objeto a ser avaliado é em relação à inadequação de pessoas gramatical na frase e não da escolha do tempo verbal, 
deste modo, a alternativa a ser assinalada seria exatamente a incorreta. A mudança da pessoa verbal não é o requerido 
pelo enunciado, mas sim a inadequação de seu uso.  
Fonte:  
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 Enunciado da questão.   

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa D. 
No gabarito preliminar cita-se a alternativa A como correta, mas a alternativa que corresponde ao texto de forma 
incontestável é a “D”., uma vez que Conselhos também fazem parte do controle social do Sistema Único de Saúde.  
Fonte: Lei Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990. 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Estado não exclui os deveres cívicos (sociedade, família etc..). Isso está descrito no § 2º da Lei 8080 de 1990 que 
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Na questão cobrava-se significados do 
dever do Estado em relação a propiciar saúde e o item II implica-se a coesão dessa situação. 
Fonte: Lei 8080 de setembro de 1990. 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão indagava sobre os pacientes que MAIS se beneficiariam com tratamento conservador, e de acordo com artigo 
de atualização publicado na Revista Brasileira de Ortopedia, vol.45 no.1 SãoPaulo 2010, são os com hérnias 
sequestradas, jovens, com leve déficit neurológico, hérnias pequenas, pouca degeneração discal. O mesmo artigo ainda 
cita déficits neurológicos superiores a grau 3 como indicação relativa de tratamento cirúrgico, portanto, nessa situação o 
beneficio do tratamento conservador é inferior as demais situações.  
Fonte: VIALLE, Luis Roberto et al. Lumbar disc herniation. Revista Brasileira de Ortopedia (English Edition), v. 45, n. 1, p. 
17-22, 2010. 
 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“A manobra é realizada com a criança em decúbito dorsal com os quadris e os joelhos em posição de flexão de 90°, com 
as coxas em adução e com rotação interna leves. Examinamos um dos quadris de cada vez, com o outro bem 
estabilizado, em posição de leve abdução. Ao efetuarmos um movimento de abdução dos quadris, podendo ser 
acompanhado por uma leve rotação externa das coxas, poderemos ter a sensação de um "ressalto" na articulação 
patológica (às vezes poderemos ter até uma sensação audível desse "ressalto")’’. A alternativa correspondia ao 
posicionamento da criança para a realização da monobra, e não da manobra em si.  
Fonte: GUARNIERO, Roberto. Displasia do desenvolvimento do quadril: atualização. Rev. bras. ortop.,  São Paulo ,  v. 
45, n. 2, p. 116-121,    2010 . 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O quadro clínico típico de uma hérnia discal inclui lombalgia inicial, que pode evoluir para lombociatalgia (em geral, após 
uma semana) e, finalmente, persistir como ciática pura. Mas devido às inúmeras possibilidades de apresentação de 
formas agudas ou crônicas, deve-se estar atento a formas atípicas de apresentação e preparado para fazer um apurado 
diagnóstico diferencial. 
Fonte: SIZINIO, Herbert. Ortopedia e Traumatologia: princípios e prática. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. 
VIALLE, Luis Roberto et al . Hérnia discal lombar. Rev. bras. ortop.,  São Paulo ,  v. 45, n. 1, p. 17-22,    2010 
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Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A região diafisaria ou metadiafisaria dos ossos longos sãos os locais de maior predileção, principalmente o fêmur, tíbia e 
úmero. 
Fonte: TANAKA, Marcos Hajime et al. Tumores Malignos Primários dos Ossos. Arq Cat Med, São Paulo, v. 26, n. 1-4, p. 
18-21. 
 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As metástases na coluna vertebral ocorrem usualmente por meio da disseminação hematogênica, linfática, liquórica 
(rara) ou invasão direta por contiguidade. As lesões sintomáticas são localizadas em 70% dos casos na coluna torácica, 
20% na região lombossacra, 10% na região cervical e são múltiplas em 17 a 30% dos pacientes. A questão fazia 
referencia a metástases SINTOMATICA, sendo assim a resposta correta é coluna torácica.  
Fonte: 

 ARAUJO, João Luiz Vitorino et al . Manejo das neoplasias metastáticas da coluna vertebral - uma 

atualização. Rev. Col. Bras. Cir.,  Rio de Janeiro ,  v. 40, n. 6, p. 508-514,  Dec.  2013 

 Sciubba DM, Petteys RJ, Dekutoski MB, Fisher CG, Fehlings MG, Ondra SL, et al. Diagnosis and management of 

metastatic spine disease. J Neurosurg Spine. 2010.13(1):94-108. 

 Daniel JW, Veiga JCE. Diretrizes no tratamento das metástases epidurais da coluna vertebral. Atualização. Arq 

Bras Neurocir. 2007;26(3):93-110. 

 Ecker R Endo T, Wetjen N, Krauss W. Diagnosis and treatment of vertebral column metastases. Mayo Clin Proc. 

2005;80:1177-86.   

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Classicamente, como defendido por Sarmiento, o tratamento conservador atinge uma excelente taxa de consolidação, 
chegando até 95% de bons a excelentes resultados funcionais. Os critérios de aceitação no tratamento conservador são: 
• Angulação anterior menor que 20 graus • Varo menor que 30 graus • Rotação menor que 40 graus • Nenhuma 
diástase. 
Fonte: Manual de trauma ortopédico / SBOT - Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia ; coordenadores, 
Isabel Pozzi...[et al.]. -- São Paulo : SBOT - Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, 2011 
 
 
Cargo: Médico Plantonista Pediatra 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) conclui-se que a resposta negativa advém da constatação de dados reais.” não pode ser considerada 
correta, pois, diante do título “Estradas para a perdição?” e do teor do conteúdo apresentado no texto, não há como ser 
apresentada uma resposta negativa. O texto apresenta dados que constatam que, sim, da forma como as estradas estão 
sendo construídas são estradas para a “perdição” no sentido de que levam à destruição: “num processo que vai 
capilarizando a devastação.” (8º§) A alternativa “D) caso fosse transformada em uma frase nominal, excluindo-se o 
ponto de interrogação, sua adequação e sentido original seriam preservados.” não pode ser considerada correta, pois, 
excluindo-se o ponto de interrogação teríamos uma afirmativa e não um questionamento. A alternativa “A) a resposta é 
apresentada de modo objetivo e direto.” não pode ser considerada correta, pois, para a pergunta “Estradas para a 
perdição?” não há uma resposta direta. A conclusão advém da leitura do texto em sua íntegra e de sua interpretação.  
Fonte: O próprio texto. Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas,...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
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“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de um uso restrito à variedade culta formal e mesmo ultraformal da língua, o emprego de facílimo – superlativo 
de fácil. Na alternativa “D) “[...] indica a literatura científica avaliada pela equipe do estudo, que inclui a brasileira 
Mariana Vale, do Departamento de Ecologia da UFRJ.” (6º§)” não há ocorrência para tal característica assim como não 
ocorre também no trecho destacado na alternativa C) “[…] mais da metade dos pedaços de chão não atravessados por 
estradas têm área de menos de 1 km², […]” (5º§). Quanto ao conteúdo programático, o conhecimento dos níveis de 
linguagem existentes na língua portuguesa está vinculado à compreensão textual.  
Fonte:  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.  

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa apresentada como correta pelo gabarito é “D) Não obstante.” e não a “C” conforme afirma o recorrente.  
Fonte: Gabarito divulgado. 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa D. 
No gabarito preliminar cita-se a alternativa A como correta, mas a alternativa que corresponde ao texto de forma 
incontestável é a “D”., uma vez que Conselhos também fazem parte do controle social do Sistema Único de Saúde.  
Fonte: Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990. 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Estado não exclui os deveres cívicos (sociedade, família etc..). Isso está descrito no § 2º da Lei 8080 de 1990 que 
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Na questão cobrava-se significados do 
dever do Estado em relação a propiciar saúde e o item II implica-se a coesão dessa situação. 
Fonte: Lei 8080 de setembro de 1990 
 
Questão: 32 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
No que tange sobre o diagnostico da Deficiência de Crescimento (DGH) as referencias bibliográficas de pediatria 
divergem quanto à indicação da avaliação laboratorial na DGH. Sustenta o recurso que a alternativa A, apontada 
anteriormente por esta banca como resposta da questão, encontra-se correta, de fato a indicação de avaliação 
laboratorial num recém-nascido independe do peso ao nascer, como a questão afirma que o RN com hipoglicemia e 
peso de duas quilogramas, há indicação de avaliação laboratorial, pois o fato de o RN ter duas quilogramas é irrelevante 
no contesto, se o mesmo tive 1 ou 3kg, qualquer que fosse o peso desde que constatada hipoglicemia ao nascer, a 
avaliação laboratorial estaria indicada. Adendo a isto as razões recursais apontam argumentos baseados em outras 
fontes bibliográficas, de igual relevância acadêmica, que não foram as utilizadas por esta banca. Conforme exposto 
acima o tema é controverso e há discordância entre as referencias bibliográficas, de forma tal que a banca considerou 
adequado anular a questão como forma de garantir a isonomia do concurso. 
Fonte:  

 Projeto Diretrizes – Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina – Baixa Estatura por 
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Deficiência do Hormônio de Crescimento; Autoria: Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade Brasileira de 

Endocrinologia e Metabologia. Pág. 5; 

 Deficiência de hormônio do crescimento – hipopituitarismo. In: Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de 

Atenção à Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas. Brasília: Ministério da Saúde; 2010. p. 143-59.; 

 Murray, P. G., M. T. Dattani, and P. E. Clayton. "Controversies in the diagnosis and management of growth 

hormone deficiency in childhood and adolescence." Archives of disease in childhood (2015): archdischild-2014 

Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que as glomerulonefrites na infância podem apresentar proteinúria em níveis maiores que 3,5g/24h. 
Porém, nestes casos, é o componente nefrótico superposto o responsável por esta proteinúria maciça. A proteinuria das 
glomerulonefrites apresentam níveis subnefróticos (150mg – 3,5g/24horas).  
A alternativa ‘’A’’ encontra-se incorreta, visto que em pacientes com edema + oliguria (elementos em comum da 
síndrome nefrítica e nefrótica) que apresentem em adição uma proteinúria que ultrapassa 3,5 gramas, tem-se um caso 
de síndrome nefrítica (HAS + hematúria + oliguria + edema) somada à síndrome nefrótica. Nestes casos, recomenda-se 
inclusive uma biópsia renal para melhor esclarecimento. 
Fonte:  

 Nefrologia Pediátrica – Júlio Toporovski. 

 Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria. 

 Glomerulopatias; Rui T. Barros 

 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que não é necessário o uso de antibiótico em pacientes portadores de glomerulonefrite pós-
estreptocócica.  
Primeiramente, a alternativa B não diz ‘’se não há mais infecção’’, como dito no recurso. A alternativa, equivocadamente 
já assume não haver infecção: ‘’Não é necessário o tratamento antimicrobiano já que não há mais infecção’’. 
Em adição, sabe-se do benefício evidente do uso de antibiótico nestes casos, com o objetivo de erradicação das cepas 
nefritogênicas do S. pyogenes. 
Portanto, a alternativa encontra-se claramente incorreta. 
Fonte: Pediatria Ambulatorial, 5ª edição, Capítulo 61 – Glomerulonefrites. 
 
  
Cargo: Médico Radiologista 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
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incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
 
  
Cargo: Médico Reumatologista 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
 
 
  
Cargo: Médico Sanitarista 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
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Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
 
  
Cargo: Médico Ultrassonografista 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
 
  
Cargo: Médico Urologista 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
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Cargo: Médico Veterinário 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas,...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de um uso restrito à variedade culta formal e mesmo ultraformal da língua, o emprego de facílimo – superlativo 
de fácil. Na alternativa “D) “[...] indica a literatura científica avaliada pela equipe do estudo, que inclui a brasileira 
Mariana Vale, do Departamento de Ecologia da UFRJ.” (6º§)” não há ocorrência para tal característica assim como não 
ocorre também no trecho destacado na alternativa C) “[…] mais da metade dos pedaços de chão não atravessados por 
estradas têm área de menos de 1 km², […]” (5º§). Quanto ao conteúdo programático, o conhecimento dos níveis de 
linguagem existentes na língua portuguesa está vinculado à compreensão textual.  
Fonte:  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.  

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B” é considerada correta, pois, dentre os empregos da vírgula está o de separar uma locução (é claro) que 
expressa conexão discursiva (no discurso, estabelece uma conexão, uma ligação) podendo ser de: adição, explicação, 
contraste, compensação, retificação, encadeamento, conclusão, ratificação, etc.) A alternativa “C) separação de oração 
coordenada de valor não aditivo.” não pode ser considerada correta. Oração coordenada é a que se coloca do lado de 
outra, sem desempenhar função sintática; são sintaticamente independentes. Veja: A atriz falou aos jornalistas   e 
despediu-se em seguida. Observe que a 2ª oração não está encaixada na 1ª, não funciona como termo da oração 
anterior, não se relaciona sintaticamente com nenhuma palavra da 1ª oração. São ligadas por conectivos ou justapostas, 
ou seja, separadas por vírgula. Ocorre que “é claro” não se trata de uma oração coordenada, mas de expressão de realce 
intercalada. A alternativa “D) acréscimo de oração justaposta para registro de ato de fala.” não pode ser considerada 
correta. Neste caso também se usaria o travessão indicando o ato da fala como no exemplo: “As coisas eram sem vida, 
diziam, sem nenhum mistério, devassadas.” 
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação das alternativas da questão, faltando o “x” que acompanha o coeficiente “b” da equação do 
segundo grau, sendo assim a questão foi anulada. 
A resposta correta seria:  
Sabe-se que as raízes da equação são -5 e 2, logo: 

−
𝑏

𝑎
=  −3 

b = 3a 
𝑐

𝑎
=  −10 

c = -10a 
Assim a equação ficaria: ax2+3ax -10a = 0 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
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Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A virulência de um agente está relacionada a sua capacidade de causar casos graves ou fatais segundo Maletta (2014). 
Agentes que causam danos ou que não têm importância clínica, podem ter um alto poder de alojar-se e multiplicar-se 
em um hospedeiro, desta maneira, produzindo ou não efeitos deletérios de acordo com sua virulência. É fato que, 
qualquer agente virulento, para obter sua ação necessita se instalar e multiplicar a níveis patogênicos, entretanto, isso 
não o faz ser menos ou mais virulento. 
Fonte: Epidemiologia e Saúde Pública – Carlos Henrique Mudado Maletta – 3a Edição – Ed. Coopmed, 2014. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se refere ao destino de carcaças onde temos legislação em diferentes níveis que a regulamentam e se 
complementam. Em que pese a existência atual de legislação federal, alguns itens que são específicos e não abordados 
na legislação de nível hierárquico superior, podem e são complementadas pelas legislações adicionais de origem 
estadual ou municipal. Este fato é corroborado na RDC 33 da ANVISA que em seu artigo Art. 3o informa: As Secretarias 
de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, visando o cumprimento do Regulamento Técnico, poderão 
estabelecer normas de caráter supletivo ou complementar, a fim de adequá-lo às especificidades locais.  
Fonte: Manual de Vigilância, Prevenção e Controle de Zoonoses – normas técnicas e operacionais - Ministério da Saúde - 
2016 
RDC 33 ANVISA 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O entendimento sobre a classificação dos municípios em que a questão se refere é de conceito amplo, não relacionando 
ao primeiro caso autóctone. Importante frisar ainda que o Manual de Vigilância, Prevenção e Controle de Zoonoses do 
Ministério da Saúde publicado em 2016 identifica a necessidade de não considerar apenas os primeiros casos 
autóctones e publica a classificação mais atual. 
Fonte: Manual de Vigilância, Prevenção e Controle de Zoonoses – normas técnicas e operacionais - Ministério da Saúde - 
2016 
 
Questão: 42 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A terminologia da legislação é clara ao informar que o Grupo A é composto por resíduos com a possível presença de 
agentes biológicos. Em que pese que a sua identificação deva ser com o rótulo de substância infectante (NBR 
7500/2013), o item I da resposta, por não trazer a palavra “possíveis agentes etiológicos” pode gerar confusão. Desta 
maneira, torna-se correto somente o item IV onde não se encontra nas opções de resposta uma que se adeque a 
alteração. A questão deve ser ANULADA  
Fonte: Manual de Vigilância, Prevenção e Controle de Zoonoses – normas técnicas e operacionais - Ministério da Saúde – 
2016 
 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os exames das carcaças nas linhas de inspeção são realizados por auxiliares da Inspeção Federal. Em caso de 
necessidade ou dúvida sobre a qualidade do produto, o mesmo é encaminhado para a Inspeção Final onde o Médico 
Veterinário Oficial realizará a seguinte sequência: 
Exame dos Rins: a) verificação do volume, consistência, aspecto e coloração; b) incisão longitudinal do órgão, para 
observação das camadas cortical e medular e do bacinete; c) exame visual das cápsulas supra-renais; d) exame dos 
nodos-linfáticos renais 
Em que pese que o treinamento dos auxiliares seja de responsabilidade do Médico Veterinário Oficial, sua participação 
se dará no Departamento de Inspeção Final, portanto, a questão ser refere à esta fase. 
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Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA - INSPEÇÃO DE CARNES BOVINA PADRONIZAÇÃO DE 
TÉCNICAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS Brasília, novembro 2007 
 
 
Cargo: Mestre de Obras 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
Observa-se que o termo “simplesmente” é um advérbio que tem algumas propriedades restritoras, aproximando-se de 
advérbios como “só”, “apenas”, “unicamente”, “meramente”, dentre outros. Dessa forma, o termo “simplesmente” 
trata-se de um advérbio de “exclusão”. Sendo assim, não há resposta que atenda à sequência correta: “exclusão; 
exclusão; e, tempo”. 
Fonte: GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27 ed. Rio 
de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
Verifica-se que a expressão “lícitas”, transcrita do texto, trata-se de palavra proparoxítona, isto é, possui, 
obrigatoriamente, acentuação gráfica na antepenúltima sílaba. Dessa forma, há duas opções de respostas que atendem 
ao questionamento. As palavras “cérebro” e “período” são vocábulos proparoxítonos.  
Fonte: GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27 ed. Rio 
de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Seja “a” o número de ingressos vendidos no primeiro dia e “b” o número de ingressos vendidos no segundo dia. Logo: 

272

1088

1360

6664049

666408,03025

8,0

666403025















ba

b

a

a

aa

ab

ba

 
Ou seja, foram vendidos 1.360 ingressos no primeiro dia e 1.088 no segundo dia. Diferença de 272 ingressos, conforme 
gabarito preliminar. 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os valores dos aumentos são: 
1 – 30% 

2 – 
%40

10

4

100

16
%16 

 

3- 
  %25

10000

2500

100

50
%50

2

2











 
Logo, a ordem CRESCENTE será: 3, 1, 2, conforme gabarito preliminar. 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os três números naturais são a, b, c, tais que: a + b + c = 9. O enunciado não expôs nenhuma restrição a estes números, 
desde que sejam naturais. Portanto, a MAIOR  multiplicação possível será: 3 x 3 x 3 = 27. 
Vale ressaltar que 2 + 4 + 3 também resulta em nove, assim como 3 + 3 + 3, contudo: 
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3 x 3 x 3 = 27 > 24 = 2 x 4 x 3, ratificando o que foi afirmado no gabarito preliminar 
 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado afirma que a razão entre o número de carros e motos era de 1 para 4. Contudo o valor efetuado na 
resolução foi feito com uma razão de 4 para 1, ou seja, 256 carros e 64 motos, mas deveria ter sido feito 64 carros e 256 
motos. Portanto a questão deverá ser anulada. 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os artistas mencionados na questão proporcionaram uma grande contribuição no cenário da cultura musical do planeta.  
Apesar de terem sido compositores, suas composições estão estritamente restringidas ao cenário musical visto que 
foram realizadas na forma de partituras. Já o conceito de literatura baseia-se na arte de escrever ou se comunicar em 
prosa e verso. Literatura é a arte de criar e compor textos, e existem diversos tipos de produções literárias, como 
poesia, prosa, literatura de ficção, literatura de romance, literatura médica, literatura técnica, literatura portuguesa, 
literatura popular, literatura de cordel e etc. A literatura também pode ser um conjunto de textos escritos, sejam eles de 
um país, de uma personalidade, de uma época, e etc. 
Fonte:  

 http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/dia-de-classico/quem-sao-os-10-maiores-compositores-de-todos-os-

tempos/ 

 https://www.significados.com.br/literatura/ 

 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento sustenta que a abertura da cava deve ser entre 2,0 a 3,0 cm da cota do projeto, porque servirá para a 
compactação do solo. O recurso não se sustenta, pois é impossível realizar a compactação de qualquer solo com menos 
de 10,0 cm de abertura de cava com, na cota descontada prevista em projeto e também será impossível o posterior 
apiloamento do solo. 
Fonte: A resposta está em AZEREDO, Hélio Alves de. O Edifício até a sua cobertura. São Paulo: Blucher, 1997, página 31. 
 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento sustenta que todas as alternativas estão corretas, gerando uma indeterminação na questão. O recurso não 
se sustenta, eis que as alternativas estão dispostas de acordo com o material utilizado, contudo na alternativa “D” pede-
se o material como pedra natural, qual é o mármore, mas o granilito é uma pedra artificial, tornando a alternativa 
incorreta. 
Fonte: A resposta está em AZEREDO, Hélio Alves de. O Edifício e seu Acabamento. São Paulo: Blucher, 1987, páginas 96 e 
97. 
 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento sustenta a respeito do uso do amianto qual é prejudicial à saúde humana, bem como foi abolido em alguns 
estados. Contudo, o não solicita nenhum tipo de recurso para a questão, apenas descreve opinião sobre o tema. O 
recurso não tem efeito, pois não há solicitação para análise da banca na questão. 
Fonte: A resposta está em AZEREDO, Hélio Alves de. O Edifício até o seu Acabamento. São Paulo: Blucher, 1987, página 
34. 
 
 
Cargo: Motoboy 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O quarto parágrafo é enfático ao afirmar que “O condicionamento que leva à busca da droga fica tão enraizado nos 
circuitos cerebrais, que pode causar surtos de fissura depois de longos períodos de abstinência. A pessoa deixa de ser 
usuária, mas a dependência persiste”. As demais informações são contraditórias ao texto. 
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Fonte: o próprio texto. 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No trecho apresentado para análise: “A pessoa deixa de ser usuária, mas a dependência persiste.” verifica-se que o 
termo “mas” expressa ideia de “contraste”, conforme o sentido textual. As demais opções de respostas são 
completamente inadequadas e incoerentes ao questionamento. 
Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
Observa-se que o termo “simplesmente” é um advérbio que tem algumas propriedades restritoras, aproximando-se de 
advérbios como “só”, “apenas”, “unicamente”, “meramente”, dentre outros. Dessa forma, o termo “simplesmente” 
trata-se de um advérbio de “exclusão”. Sendo assim, não há resposta que atenda à sequência correta: “exclusão; 
exclusão; e, tempo”. 
Fonte: GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27 ed. Rio 
de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
Verifica-se que a expressão “lícitas”, transcrita do texto, trata-se de palavra proparoxítona, isto é, possui, 
obrigatoriamente, acentuação gráfica na antepenúltima sílaba. Dessa forma, há duas opções de respostas que atendem 
ao questionamento. As palavras “cérebro” e “período” são vocábulos proparoxítonos.  
Fonte: GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27 ed. Rio 
de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Fidel Castro foi o líder que mais tempo governou um país de regime socialista na América. Denominado como ditador 
dirigiu Cuba, que ainda hoje está entre os poucos países a adotar esse tipo de regime político, constituindo-se como o 
único país socialista da América. 
Fonte:  

 http://oglobo.globo.com/mundo/lideres-mundiais-lamentam-morte-de-fidel-castro-20546127 

 http://extra.globo.com/noticias/mundo/na-aliada-venezuela-lagrimas-comemoracao-apos-morte-de-fidel-

castro-20547661.html 

 http://www.uol/noticias/especiais/fidel-castro.htm#havana-chora-e-miami-comemora-morte-de-fidel 

 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado afirma que a razão entre o número de carros e motos era de 1 para 4. Contudo o valor efetuado na 
resolução foi feito com uma razão de 4 para 1, ou seja, 256 carros e 64 motos, mas deveria ter sido feito 64 carros e 256 
motos. Portanto a questão deverá ser anulada. 
 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conduzir motocicleta, sem segurar o guidom com ambas as mãos, é uma infração grave, contudo o Inciso VII do Artigo 
244 do CTB, prevê uma exceção, “salvo eventualmente para indicação de manobras”. Que é atendida pela alternativa D. 
Portanto, julgo o recurso por improcedente. 
Fonte: CTB, art. 244 inc VII  
 
Questão: 45 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta duas opções corretas, as alternativas “A” e “C” atendem ao enunciado da questão. 
Portanto, o recurso é procedente e a questão foi anulada. 
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Cargo: Motorista "B" 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
Observa-se que o termo “simplesmente” é um advérbio que tem algumas propriedades restritoras, aproximando-se de 
advérbios como “só”, “apenas”, “unicamente”, “meramente”, dentre outros. Dessa forma, o termo “simplesmente” 
trata-se de um advérbio de “exclusão”. Sendo assim, não há resposta que atenda à sequência correta: “exclusão; 
exclusão; e, tempo”. 
Fonte: GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27 ed. Rio 
de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
Verifica-se que a expressão “lícitas”, transcrita do texto, trata-se de palavra proparoxítona, isto é, possui, 
obrigatoriamente, acentuação gráfica na antepenúltima sílaba. Dessa forma, há duas opções de respostas que atendem 
ao questionamento. As palavras “cérebro” e “período” são vocábulos proparoxítonos.  
Fonte: GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27 ed. Rio 
de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os valores dos aumentos são: 
1 – 30% 

2 – 
%40

10

4

100

16
%16 

 

3- 
  %25

10000

2500

100

50
%50

2

2











 
Logo, a ordem CRESCENTE será: 3, 1, 2, conforme gabarito preliminar. 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As letras dobram de posição: 1, 2, 4, 8 e 16. P é a 16ª letra do alfabeto. Logo a letra P completa a sequência. 
 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado afirma que a razão entre o número de carros e motos era de 1 para 4. Contudo o valor efetuado na 
resolução foi feito com uma razão de 4 para 1, ou seja, 256 carros e 64 motos, mas deveria ter sido feito 64 carros e 256 
motos. Portanto a questão deverá ser anulada. 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Um Triângulo Retângulo é um tipo de triângulo no qual existe um ângulo interno de 90 graus. A palavra “retângulo” 
completa a afirmativa feita no enunciado. 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apesar de ter ocorrido um erro de digitação na data referente ao atentado terrorista mencionado na questão, ele não 
impede a interpretação desta e nem induz ao erro. Visto que, a pergunta que leva a indicar uma opção que é: 
“O ataque que destruiu as torres gêmeas do World Trade Center ocorreu na cidade de:” 
Sendo a data desnecessária para indicar uma opção correta, mas sim para ajudar a compor a questão. 
Fonte: 

 http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/11-setembro.htm 

 http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/11-de-setembro-de-2001-o-maior-atentado-terrorista-de-
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todos-os-tempos.htm 

 
Cargo: Motorista "D" 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta duas opções de respostas que atendem ao questionamento abordado: “O que os cientistas não 
sabiam era que isso poderia interferir também no que sentimos por outras pessoas.” (2º§) e “Quando o corpo não dá 
conta de produzir ocitocina o suficiente, a forma como a reagimos aos estímulos sociais é diretamente afetada, como 
lidamos com a nossa vida social.” (2º§). Dessa forma, há duas afirmativas transcritas do texto que apresentam 
circunstância de negação. 
Fonte: BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No trecho “Quando estamos apaixonados tudo é mil maravilhas.” o ponto final tem como finalidade “marcar pausa de 
longa duração”. As demais opções de respostas são atribuições de demais sinais de pontuação. Considera-se que a frase 
imperativa ocorre quando o emissor da mensagem dá uma ordem, um conselho ou faz um pedido, utilizando o verbo no 
modo imperativo. Pode ser afirmativa ou negativa. Exemplos: “Faça-o entrar no carro!” (afirmativa) / “Não faça isso.” 
(negativa) 
Fonte: BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 
 
Questão: 13 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta duas opções de respostas que atendem ao questionamento abordado:  
• O “hormônio do amor” tem um efeito no comportamento comparável a de bebidas alcóolicas. 
• O “hormônio do amor” remove algumas barreiras que funcionam como inibidores sociais: medo, anciedade e 
estresse. 
Dessa forma, as palavras “alcoólicas” e “ansiedade” encontram-se grafadas indevidamente. 
Fonte: BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A soma dos algarismos dos números somados pela sequência são: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  A resposta é 52: 5 + 2 = 7. 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão fornece o valor de conversão de milha para km (1 milha = 1,6 km). Usando o valor fornecido 
pelo enunciado, chega-se facilmente à resolução da questão, conforme propõe o gabarito preliminar. 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão se refere ao valor MÍNIMO que deve ser alcançado pela atendente. Logo, existe apenas uma 
alternativa correta, que é o menor número de avaliações positivas que ela precisa, como o próprio recurso afirma, é 11. 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os números naturais são: 3 e 15: 3*15 = 45 e 15 – 3 = 12. O enunciado pede  a SOMA deste números. Logo, 15 + 3 = 18. 
Conforme gabarito preliminar. 
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Questão: 36 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O quibe é uma comida típica do Oriente Médio e considerado um prato muito popular no Líbano, na Síria e no Iraque.  
Bem como o acarajé é uma especialidade gastronômica afro brasileira introduzida pelos africanos e pelos árabes.  
Portanto, pela existência de duas opções corretas, a questão foi anulada. 
Fonte: 

 https://pt.wikipedia.org/wiki/Acaraj%C3%A9 

 http://www.gazetadebeirute.com/2012/07/o-acaraje-do-brasil-e-sua-historia.html 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Luzia, cujo crânio foi descoberto nos anos 70 na região de Lagoa Santa, foi desbancada como o fóssil humano mais 
antigo da América. Uma expedição de cientistas e mergulhadores no México resultou na descoberta de um dos mais 
antigos e mais completos esqueletos humanos já encontrados no continente, chamado de Naia. 
Contudo, apesar de não ser o mais antigo da América, ainda continua sendo a maior descoberta relacionada ao tema no 
Brasil, e esse achado teve como local de descoberta a região de Lagoa Santa, situada em Minas Gerais. 
Portanto, apesar de ter ocorrido um erro no enunciado, ele não induz a uma resposta errada. Visto que o local onde foi 
registrada um das maiores descobertas arqueológicas do país e onde teria sido encontrado o mais antigo fóssil humano 
já descoberto no Brasil e também um dos mais antigos da América corresponde a região de Lagoa Santa 
Fonte: 

 http://www.otempo.com.br/interessa/esqueleto-de-12-mil-anos-desbanca-luzia-como-f%C3%B3ssil-mais-velho-

1.846760 

 https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/afp/2014/05/15/descoberto-no-mexico-o-esqueleto-mais-

antigo-das-americas.htm 

 http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/12/jornada-da-vida-mostra-origem-dos-brasileiros-ha-13-mil-

anos.html 

Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No artigo 138 do CTB estão descritos os requisitos solicitados na questão. O inciso primeiro descreve que o condutor de 
veículos destinado à condução de escolares, deve ter idade superior a vinte e um anos.  
A alternativa marcada como correta traz o seguinte texto: “Ter idade superior a vinte anos.”. 
Logo não condiz com o texto previsto no CTB. 
 Pois, um condutor com vinte anos completos, que ainda não completou os vinte e um anos, não cumpre o exigido no 
Inciso primeiro do artigo 138 do CTB. Mas, cumpriria o exigido na alternativa citada. 
Diante do exposto o recurso é improcedente. 
 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta está apontada de forma correta no gabarito.  

No artigo 17 do CTB em seu inciso primeiro, é atribuída, às JARI, a competência de julgar os recursos interpostos pelos 

infratores. Sendo desta maneira o órgão de trânsito responsável por receber os recursos interpostos pelos infratores. 

Diante do exposto o recurso é improcedente. 
 
 
Cargo: Odontólogo 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As orações finais são autênticas orações adverbiais. Elas expressam um efeito visado, um propósito. O meio ostensivo de 
expressão adverbial da finalidade na língua corrente é a preposição para. O uso de conjunções finais (para que, a fim de 
que, de maneira que, de molde a que) ocorrem com menos frequência. O que não ocorre na alternativa A) “[...] o que 
significa que o impacto global das estradas deve ser ainda maior.” (3º§) 
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
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Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas,...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de um uso restrito à variedade culta formal e mesmo ultraformal da língua, o emprego de facílimo – superlativo 
de fácil. Na alternativa “D) “[...] indica a literatura científica avaliada pela equipe do estudo, que inclui a brasileira 
Mariana Vale, do Departamento de Ecologia da UFRJ.” (6º§)” não há ocorrência para tal característica assim como não 
ocorre também no trecho destacado na alternativa C) “[…] mais da metade dos pedaços de chão não atravessados por 
estradas têm área de menos de 1 km², […]” (5º§). Quanto ao conteúdo programático, o conhecimento dos níveis de 
linguagem existentes na língua portuguesa está vinculado à compreensão textual.  
Fonte:  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.  

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão “As sugestões de alterações para os trechos selecionados a seguir apresentam 
mudança de pessoa verbal, dentre as sugestões pode-se afirmar que ocorre inadequação gramatical apenas em:” o 
objeto a ser avaliado é em relação à inadequação de pessoas gramatical na frase e não da escolha do tempo verbal, 
deste modo, a alternativa a ser assinalada seria exatamente a incorreta. A mudança da pessoa verbal não é o requerido 
pelo enunciado, mas sim a inadequação de seu uso.  
Fonte:  

 Enunciado da questão.   

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa D. 
No gabarito preliminar cita-se a alternativa A como correta, mas a alternativa que corresponde ao texto de forma 
incontestável é a “D”., uma vez que Conselhos também fazem parte do controle social do Sistema Único de Saúde.  
Fonte: Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990. 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Como o próprio recurso informa, a “incidência” seria o nº de casos novos, divido por uma população. Está descrito no 
texto da questão que durante a epidemia houve 3 mil casos em uma população de 120 mil pessoas. Com esses dados 
podemos calcular o coeficiente de incidência. Não é possível calcular a prevalência, pois apesar de ser citado que outras 
pessoas tiveram a doença, não informa a quantidade de pessoas positivas no estudo soroepidemiológico, além d 
eventuais óbitos ( uma vez que a prevalência seria casos novos+ casos antigos – óbitos e curas). 
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1995. 
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Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não foi questionado o significado de equidade. Foi questionado sobre as ações do Estado em relação a prover saúde 
para a população, onde em diversos textos legislativos isso é abordado. Apesar de dificuldades sociais e geográficas o 
item III é sim um “dever” o qual se baseia nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.    
Fonte: Lei 8080 de setembro de 1990 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao descrever a zona do selado periférico da prótese, Russi & Rocha claramente mencionam que: “... deve manter 
contato constante com a mucosa de revestimento, pois, em razão de sua mobilidade, o vedamento periférico é mantido, 
o que favorece a retenção da prótese”. 
Fonte: RUSSI S, ROCHA, P. Prótese Total e Prótese Parcial Removível - Série Abeno: Odontologia Essencial - Parte Clínica. 
Artes Médicas, 01/2015. VitalBook file, página 22. 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta enunciado claro e não há possibilidade de confusão entre o dente constante na imagem e a lesão 
propriamente dita. Acrescente ainda o fato do próprio enunciado mencionar se tratar de uma lesão na face ventral da 
língua.  
Fonte: Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouquot JE. Patologia Oral e Maxilofacial. 3 eds. Rio de Janeiro, Guanabara 
Koogan, 2009. Página 414, 416. 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Andrade (2014) afirma que: “as preparações a base de codeína constam na lista A-2 das substâncias entorpecentes 
sujeitas à notificação de receita A de cor amarela. Entretanto, caso a quantidade desses princípios ativos não exceda a 
100mg por unidade posológica, a prescrição fica sujeita apenas à receita de controle especial”. Observa-se aqui que o 
medicamento constante no enunciado possui 30mg de codeína e por tanto, se enquadra nesta situação.  
Fonte: ANDRADE, E de. Terapêutica Medicamentosa em Odontologia.  3rd Edition. Artes Médicas, 01/2014. VitalBook 
file, página 95. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Guedes Pinto (2016) afirma de maneira clara e inequívoca que o flúor deve ser utilizado em regime de alta frequência e 
baixa concentração. Para esse autor o uso do dentifrício exemplifica essa situação.  
Fonte: Fonte: GUEDES-PINTO, AC. Odontopediatria, 9ª edição. Santos, 01/2016. VitalBook file, página 518, quadro 33.1. 
 
Questão: 39 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa B. 
O cimento de ionômero de vidro possui baixa resistência ao desgaste. Sendo assim, o gabarito deverá ser alterado, 
passando a constar como alternativa correta à letra B.  
Fonte: CHAIN, MC. Materiais Dentários. Artes Médicas, 08/2013. VitalBook file, página 84. 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De maneira resumida e clara Andrade (2013) classifica o metronidazol como antibiótico bactericida e a azitromicina, 
clindamicina e claritromicina como bacteriostáticos.  
Fonte: ANDRADE, Eduardo de. Terapêutica Medicamentosa em Odontologia: 3rd Edition. Artes Médicas, 01/2014. 
VitalBook file, página 60, tabela 7.1 
 
Questão: 41 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa D. 
O mecanismo de clareamento dental é, em sua maioria, obtido mediante reação de oxidação, na qual os materiais 
orgânicos são convertidos em dióxidos de carbono e água. Sendo assim, o gabarito deverá ser alterado, passando a 
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constar como alternativa correta à letra D.  
Fonte: SANTOS, AEC, IAZZETTI GJ, PRIMO L (orgs.). Odontologia Integrada do Adulto. Santos, 11/2014. VitalBook file. 
 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Guedes Pinto (2016) afirma que: “o isolamento absoluto diminui o tempo de trabalho porque evita as inúmeras e 
propositadas perdas de tempo para que a criança, além de possibilitar o trabalho por quadrantes, considerado ideal”.  
Fonte: GUEDES-PINTO, AC. Odontopediatria, 9ª edição. Santos, 01/2016. VitalBook file, página 518. 
 
Questão: 43 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
De acordo com Pegoraro (2014) devem ser preservados pelo menos 4mm de material obturador. Sendo assim, o 
gabarito deverá ser alterado, passando a constar como alternativa correta à letra A. 
Fonte: Pegoraro, LF. Fundamentos de Prótese Fixa - Série Abeno. Artes Médicas, 01/01/2014. VitalBook file, página 60. 
 
Questão: 45 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
Para a remoção de tórus palatino a incisão deve ter o formato de Y, duplo Y ou semicircular. Sendo assim, o gabarito 
deverá ser alterado, passando a constar como alternativa correta a letra A.  
Fonte: PURICELLI, E. Técnica Anestésica, Exodontia e Cirurgia Dentoalveolar: Série Abeno. Artes Médicas, 01/2014. 
VitalBook file, página 105. 
 
Questão: 46 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A angina de Ludwig é um tipo de celulite infecciosa caracterizada pela rápida evolução e pelo acometimento dos espaços 
submentual, submandibular e sublingual. Como o enunciado da questão não abordou a evolução da infecção e nem as 
áreas de acometimento tanto as alternativa C e D estão corretas. Dessa maneira a questão deve ser anulada. 
Fonte: PURICELLI, E. Técnica Anestésica, Exodontia e Cirurgia Dentoalveolar: Série Abeno. Artes Médicas, 01/2014. 
VitalBook file. 
 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Boracks (2011) a pápula é uma lesão elevação circunscrita, de pequenas dimensões (até 3mm de 
diâmetro), de conteúdo sólido. Entende essa banca examinadora que a foto é clara e permite a identificação da lesão. 
Portanto não há motivos para anulação da questão. 
Fonte: BORAKS, Sílvio -CD. Medicina Bucal. ArtMed, 2011. VitalBook file, página 139. 
 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pereira (2013) afirma que: “ Por definição, segundo Moseley e colaboradores,74 a fluorose dentária é o resultado da 
ingestão crônica de flúor durante o desenvolvimento dental que se manifesta como mudanças visíveis de opacidade do 
esmalte devidas a alterações no processo de mineralização. O grau dessas alterações é função direta da dose de flúor 
(mg F/kg/dia) a qual se sujeita a criança e do tempo de duração da dose. Todo o fluoreto ingerido e absorvido pelo 
trato gastrintestinal pode interferir na mineralização dos dentes em formação  (grifo nosso). Sendo assim, a afirmativa 
está de acordo com o autor em questão não havendo motivos para a anulação da questão. 
Fonte: PEREIRA, Antônio Carlos. Saúde Coletiva: Métodos Preventivos para Doenças Bucais - Série Abeno: Odontologia 
Essencial - Temas Interdisciplinares. Artes Médicas, 01/2013. VitalBook file. 
 
Questão: 49 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
As afirmativas I e II estão corretas. A afirmativa III está incorreta porque os aparelhos LED com baixa potência eram os 
de primeira geração. Dessa maneira o gabarito deve ser alterado passando a apresentar como alternativa correta à letra 
C. 
Fonte: PEREIRA JC, NETTO CA, GONÇALVES A. Dentística: Uma Abordagem Multidisciplinar. Artes Médicas, 01/2014. 
VitalBook file, páginas 245, 248 e 249. 
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Cargo: Odontólogo Cirurgia e Traumatologia 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
  
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
 
 
Cargo: Odontólogo Cirurgião 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) tanto a eficiência cega quanto a competência sem compreensão são vistas pelo autor como 
dispensáveis quando relacionadas à questão da tecnologia das máquinas. ” não pode ser considerada correta. De acordo 
com a última frase do texto: “E torcer para que das inteligências sem consciência possa emergir algo mais do apenas 
eficiência cega, a competência sem compreensão. ”  a expressão “a competência sem compreensão” é a descrição do 
termo antecedente “algo”, ou seja, para o autor, a competência sem compreensão é o que deve emergir e não apenas 
eficiência cega. A alternativa “B) o autor posiciona-se contrariamente ao fato de que máquinas tenham cada vez mais 
autonomia, considerando as consequências de tal fato. ” é assinalada como correta, pois, a expressão “a competência 
sem compreensão” demonstra o desejo de que não haja autonomia. Quanto ao enunciado não há necessidade de haver 
o uso de dois pontos no final, pois, as assertivas são complementares ao mesmo. A alternativa “C) há uma confrontação 
com as ideias apresentadas em todo o texto, demonstrando que a progressão das máquinas autônomas é algo 
necessário e benéfico. ” não pode ser considerada correta, pois, em nenhum momento do texto há confronto, ou seja, 
oposição de ideias. Além disso, o benefício da progressão das máquinas autônomas pode ser questionado com base das 
questões já relatadas anteriormente. 
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
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Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Afirma Malamed 2013: “O nervo alveolar inferior se divide a seus dois ramos terminais: o nervo incisivo e o nervo 
mentual no forame mentual. O nervo incisivo permanece no canal mandibular 
e forma um plexo nervoso que inerva os tecidos da polpa dos primeiros molares, incisivos e caninos mandibulares pelos 
ramos dentários. O nervo mentual sai do canal pelo forame mentual e se divide em três ramos principais que inervam a 
pele do queixo e a pele e a membrana mucosa do lábio 
inferior”. Analisando a afirmativa acima percebemos que o trajeto e a área de inervação estão corretos não havendo 
motivos para anulação da questão.  
Fonte: Malamed SF. Manual de anestesia local. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, página 182. 
 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Afirma Puricelli (2014): “O fórceps deve estar em equilíbrio horizontal vestibulopalatino/ lingual. Assim, elimina o risco 
de sua torção e desestabilização acidental. Primeiro adapta-se o mordente palatino ou lingual, seguido pelo 
posicionamento vestibular. A introdução mais apical dos mordentes, além de ampliar o efeito de cunha, diminui o braço 
de resistência, aumentando a potência do movimento de alavanca. O resultado será a aplicação de uma força constante 
e controlada com baixo risco. Dessa forma concluímos que as alternativas A, B  e C estão corretas restando como 
incorreta, conforme solicitado no enunciado, a alternativa D 
Fonte: PURICELLI, Edela. Técnica Anestésica, Exodontia e Cirurgia Dentoalveolar: Série Abeno. Artes Médicas, 01/2014. 
VitalBook file, página 66. 
 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Afirma Puricelli (2014): A luxação, que resulta da combinação da força de impulsão somada às de lateralização e rotação, 
desarticula o dente do seu alvéolo funcional. A impulsão rompe os ligamentos periodontais. A lateralidade força a 
expansão das tábuas ósseas alveolares. A discreta rotação harmoniza as forças entre si e define a luxação como 
resultante desses movimentos simultâneos.  
Fonte: PURICELLI, E. Técnica Anestésica, Exodontia e Cirurgia Dentoalveolar: Série Abeno. Artes Médicas, 01/2014. 
VitalBook file, página 68. 
 
 
Cargo: Odontólogo Endodontista 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
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Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
 
 
Cargo: Odontólogo Especialista Ortodontia 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A sífilis em todas as suas formas apresenta a necessidade de notificação. Ver: Portaria 204 de 17/02/2016 –Ministério da 
Saúde: Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos 
serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências. 
(Doença de notificação nº 41).  Além dessa situação, há uma iminente veiculação informativa do estado epidêmico da 
sífilis no sudeste, não só na mídia comum, mas como em informativos do ministério da saúde, mantendo os serviços de 
vigilância em estado de alerta até o “presente momento”. Entre as doenças elencadas na questão a única que continua 
implicada as ações emergenciais de vigilância e controle é a sífilis.  
Fonte: Alencar B. Por que o Brasil Vive uma Epidemia de Sífilis? Novembro de 2016. Disponível em 
http://epoca.globo.com/saude/noticia/2016/11/por-que-o-brasil-vive-uma-epidemia-de-sifilis.html. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
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Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Afirma Almeida (2013): a fase de contenção de um tratamento ortodôntico é tão importante quanto o diagnóstico, 
planejamento e tratamento propriamente dito. São requisitos de um bom aparelho de contenção: permitir que as forças 
associadas à atividade funcional atuem livremente nos dentes em contenção, boa estética, ser facilmente higienizado e 
apresentar boa resistência.  
Fonte: Almeida RR. Ortodontia preventiva e interceptora: mito ou realidade? Maringá: Dental Press, 2013, página 525. 
 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Rovida & Garbin (2013) definem: “ A imperícia decorre da prática de atos por um agente que não detinha conhecimento 
suficiente para tanto, mostrando-se, assim, inapto para o exercício de determinada ação. Refere-se à inexperiência, à 
ausência de saber ou de técnica.  
Fonte: ROVIDA TAS, GARBIN CAS. Noções de Odontologia Legal e Bioética. Artes Médicas, 08/2013. VitalBook file, página 
39. 
 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A figura mostra a presença de vários diastemas tanto na arcada superior quanto inferior o que de acordo com a 
classificação de Baume é caracterizado como tipo I.  
Fonte: JANSON G. GARIB DG, PINZAN A, HENRIQUES JFC, FREITAS M. Introdução à Ortodontia: Série Abeno. Artes 
Médicas, 01/2013. VitalBook file, página 38 
 
 
Cargo: Odontólogo Especialista Periodontia 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
 
Questão: 46 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão possui um erro de digitação. Onde está escrito INCORRETA deveria estar escrito CORRETA. Sendo assim, a 
questão foi anulada.  
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Cargo: Odontólogo Necessidades Especiais 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
  
 
Cargo: Odontólogo Patologia Bucal 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
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Cargo: Odontólogo Periodontista 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
 
Questão: 46 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão possui um erro de digitação. Onde está escrito INCORRETA deveria estar escrito CORRETA. Sendo assim, a 
questão foi anulada.  
 
 
Cargo: Odontólogo Protesista 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A análise da frase não exclui o contexto na qual está inserida, não se trata, portanto, de uma frase isolada. Em “Todo ato 
criativo acontece, inicialmente, por meio de uma crise.” é possível reconhecer a noção de contrariedade através das 
expressões destacadas. Essa noção de contrariedade muitas vezes só pode ser apreendida a partir de um determinado 
contexto, como no caso em análise. A alternativa “D) Comparação assimilativa em que há equiparação explícita entre 
dois objetos do discurso.” não pode ser considerada correta, pois, não há ocorrência de uma comparação entre dois 
elementos distintos, mas sim a afirmação de que um acontece por meio do outro.  
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
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Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
 
Questão: 35 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Segundo Conceição (2007), a placa de Michigan deve sim, possuir contatos bilaterais e SIMULTÂNEOS. Na frase II, havia 
a citação de que não deveriam ser simultâneos, tornando-a falsa. As duas outras opções (I e III) encontram-se corretas.  
Assim sendo, o recurso é procedente e o gabarito oficial foi alterado para ALTERNATIVA C. 
 
Questão: 37 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Recurso procedente e o gabarito oficial foi alterado para ALTERNATIVA C. Confirma-se que a maior ocorrência de 
exostoses na maxila é verificada na região palatina, em áreas posteriores. (NEVILLE, BW 2004; CARRANZA, 2011). 
 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Mantem-se a opção originalmente descrita no gabarito, pois a utilização de uma placa de vidro resfriado, como citado 
no recurso, retarda a reação exotérmica do cimento fosfato de zinco,  
 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nos recursos propostos e apresentados, encontram-se argumentos que classificariam o fato RENDA como sendo um 
fator mesioindividual. Contudo, vê-se que o item renda diz respeito a um fator do nível macrosocial, e não 
mesioindividual, argumento este embasado por PEREIRA et al. (2014). Assim, mantém-se como correta a opção descrita 
no gabarito. 
Fonte: PEREIRA JC et al. Dentística uma abordagem multidisciplinar. São Paulo: Artes Médicas, 2014. 
 
Questão: 50 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por não corresponder a questão mencionada. 
 
 
Cargo: Odontólogo Saúde Pública 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As fontes sentinelas também de um serviço onde podem ocorrer as ações de vigilâncias epidemiológicas as quais 
incluem serviços de notificação. Motivo pelo qual a questão foi anulada.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia 
de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A doença de Chagas pode ser transmitida por formas incomuns tais como a transmissão alimentar e hídrica, além da 
forma transfusional, dessa forma, a alternativa correta é “A”. Gabarito alterado de “C” para “A”. 
Fonte: Rey. L. Bases da Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 
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Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Os itens citados implicam-se ao aumento da prevalência de uma doença. Sabendo que a prevalência seria o nº de casos 
antigos mais casos novos, menos curas ou óbitos, entende-se que os itens I e II estão dentro dessa descrição, uma vez 
que a incidência estaria aumentada e que com melhores formas diagnósticas, aumenta-se também mais ainda a 
incidência, assim a alternativa correta muda de A para “C”, visto que terapêuticas não estão descritas se diminuem 
(curam), ou aumentam a sobrevida (mantém) o nº de casos.  
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática.Ed Guanabra Koogan.  
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Há uma distinção de territorialização, a qual é uma estratégia operacional muito difundida aos serviços de atenção 
primária, principalmente a estratégia de saúde da família. A descrição do texto da questão é implicada a descrição de 
território sanitário  
Fonte: Gondin GMM. Monken M. Dicionário da Educação Profissional em saúde. EPSJ. Fiocruz. 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2005, classificou o queratocisto como uma neoplasia odontogênica. Desde 
então, importantes pesquisadores da área e renomados professores de patologia manifestaram-se contra a nova 
classificação, gerando na comunidade científica profundos debates sobre o tema. Tanto que o livro mais utilizado de 
Patologia Bucomaxilofacial nas faculdades brasileiras (Neville, B.W.; Damm, D. D.; Allen, C.M.; Chi AC. Patologia Oral e 
Maxilofacial, 4ª Edição. Editora Saunders Elsevier. 2016) continuou a classifica-lo como cisto (capítulo 15 do referido 
livro). Na última reunião da OMS, realizada em 2016, o queratocisto voltou a ser considerado cisto odontogênico e não 
mais como neoplasia odontogênica, como poderá ser constatada na nova versão do livro da OMS, que deverá estar 
disponível ainda este ano. O fato de a lesão ser considerada uma neoplasia não justifica a anulação da questão, pois 
tratar-se-ia de uma neoplasia cística, não perdendo, assim, sua descrição histopatológica de cisto. Dentre as alternativas 
elencadas nas respostas, somente o queratocisto já foi descrito na literatura ocorrendo em tecidos moles, o que 
equivale dizer variável periférica.   
Fonte: Neville, B.W.; Damm, D. D.; Allen, C.M.; Chi AC. Patologia Oral e Maxilofacial, 4ª Edição. Editora Saunders Elsevier. 
2016, capítulo 15, página 638. Raros exemplos de queratocistos periféricos nos tecidos moles gengivais já foram 
relatados. 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É conhecida a frase “a sífilis não mata embriões, mas sim, fetos”. O fato teria sua explicação pela existência na placenta 
das células de Langhans, que impediriam a passagem dos treponemas. Com o desenvolvimento fetal há redução destas 
células, facilitando a passagem dos espiroquetas. Por isso, a afirmação: Há quanto mais tempo a mãe tiver tido a 
infecção menor a chance de infecção fetal. 
Fonte: Neville, B.W.; Damm, D. D.; Allen, C.M.; Chi AC. Patologia Oral e Maxilofacial, 4ª Edição. Editora Saunders Elsevier. 
2016, capítulo 5, página 170. 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As considerações recursais realçam, com clareza, que procedimentos profiláticos locais são ferramentas úteis para 
redução da contaminação bacteriana bucal: raspagem supra e subgengival, bochechos com clorexidina e devem, 
portanto, ser realizados antes de qualquer procedimento cirúrgico bucal. A questão, entretanto, trata da utilização de 
antibiótico profilático sistêmico para reduzir alveolite e quanto a este tema a literatura não é uníssona, e sim bastante 
controversa. Para citar um importante autor:  Michael Miloro e Antonia Kolokythas, no livro Tratamento das 
complicações em cirurgia bucomaxilofacial. Editora Santos. 2013. Capítulo 2, na página 26: “Não se demonstrou 
consistentemente que os antibióticos pós-operatórios influenciam no desenvolvimento da osteíte alveolar e as 
evidências que apoiam os antibióticos sistêmicos pré ou intraoperatórios é controversa.” 
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Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O livro de Stanley F. Malamed. Manual de anestesia local. Editora Elsevier. 6ª edição. 2013. Parte II, na página 97, diz: 
“Apenas uma agulha para anestésicos locais é necessária em consultórios odontológicos, a de calibre 25 longa, que pode 
ser usada em todas as técnicas anestésicas discutidas neste texto.” O recurso sustenta a recomendação do uso de uma 
agulha curta para bloqueio do nervo alveolar superior posterior, citado por Stanley Malamed no mesmo livro. Trata-se 
apenas de uma recomendação, mas não há contraindicação do uso de agulha longa, pois o que vai determinar a 
formação de hematoma é a profundidade de inserção da agulha. O mesmo autor diz, no mesmo livro, na página 
191/192, capítulo 13: “O risco de uma complicação potencial também deve ser considerado sempre que for usado o 
bloqueio do nervo alveolar superoposterior. A penetração da agulha muito distalmente pode produzir um hematoma 
inestético temporário (10 a 14 dias). Antes da realização de um bloqueio do nervo ASP, deve-se sempre levar em 
consideração o tamanho do crânio do paciente para determinar a profundidade de penetração nos tecidos moles. Uma 
profundidade média de penetração em um paciente com crânio menor que a média pode produzir hematoma, 
enquanto uma agulha introduzida “na medida certa” em um paciente de crânio maior pode não produzir anestesia de 
nenhum dente. Como forma de reduzir o risco de formação de hematoma após um bloqueio do nervo ASP, o uso de 
agulha odontológica curta é recomendado para todos os pacientes, exceto os maiores.” Grifo nosso. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A distância do operador do aparelho tem variado de 1,8 a 2 metros, conforme algumas recomendações. Para citar dois 
livros clássicos: Aguinaldo de Freitas, José Edu Rosa, Icléo Faria e Souza no livro intitulado “Radiologia odontológica”, da 
editora Artes médicas 2000, 5ª edição, no capítulo 7, na página 84, recomenda 1,80 m de distância, assim como o livro 
“Princípios do Diagnóstico por Imagem em odontologia de Olaf E. Langland e Robert P. Langlais, da editora Santos em 
seu capítulo 13 página 322, que também recomenda 1,80 m. Já a portaria 453/98, citada no recurso, recomenda 2 
metros. Entretanto, o quadrante de segurança não tem mostrado variação, devendo ficar em um ângulo ideal entre 90° 
e 135° relacionada com o feixe útil, segundo Aguinaldo de Freitas, José Edu Rosa, Icléo Faria e Souza. Radiologia 
odontológica. Editora Artes médicas 2000, 5ª edição, capítulo 7, página 84 e Olaf E. Langland e Robert P. Langlais, 
Diagnóstico por Imagem em odontologia, capítulo 13 página 322. Ano 2002. 
 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Quando uma bolsa periodontal atinge canais laterais ou acessórios, ocorre na polpa áreas de necrose localizadas que são 
posteriormente calcificadas ou mesmo um envelhecimento pulpar pelo desenvolvimento de um tecido com mais 
colágeno, o que equivale dizer mais denso. Entretanto, alteração pulpar irreversível somente ocorre se a doença 
periodontal atingir a principal via de irrigação, que se localiza próximo ao ápice.  
A sustentação baseia-se no livro Caminhos da Polpa. De Hargreaves KM, Stephen Cohen. Editora elsevier. 10ª  edição. 
2011. Capítulo 18, página 600, que diz “As lesões inflamatórias de severidade variada e tecido pulpar necrótico são 
geralmente encontrados em dentes com canais amplos ou em casos em que a perda periodontal se estendeu ao ápice.” 
 
 
Cargo: Oficial Administrativo 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em “É quando aquele pai que segurava com força nossa mão já não tem como se levantar sozinho.” O trecho é marcado 
por uma contradição, visto que se antes o pai segurava com força a nossa mão, subentende-se que não era dependente 
de ninguém para tal ação e, no momento do texto, o pai não consegue se levantar sozinho, portanto, agora necessita da 
força de alguém para se levantar. Assim, a primeira parte do treco nos remete ao momento de quando necessitamos de 
nosso pai para nos locomovermos e a segunda parte nos remete ao momento em que ele precisa de nossa assistência 
para se locomover. Conclui-se, dessa forma, uma contradição entre o passado e o presente, o pai que antes forte agora 
encontra-se sem forças até mesmo para se levantar. 
Fonte:  

 O próprio texto. 

 KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

216p. 
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Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Embalou o pai de um lado para o outro. 
Aninhou o pai. Acalmou o pai. E apenas dizia, sussurrando: 
– Estou aqui, estou aqui, pai!” (26º – 30º§) 
De acordo com o trecho em evidência e o seu contexto, é correto afirmar que é construído a partir de ações que 
ocorrem em uma sequência crescente, ou seja, na seguinte ordem: Embalou, aninhou, acalmou e dizia a fim de proteger 
e auxiliar o pai. 
Fonte:  

 O próprio texto. 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar; CLETO Ciley. Interpretação de textos: construindo 

competências e habilidades em leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 304p. 

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O verbo haver no sentido de existir é impessoal, ou seja, não apresenta sujeito. Por isso, permanece na terceira pessoa 
do singular. Assim a flexão correta seria: “Havia filhos que se tornaram pais de seus pais”. 
As mudanças haviam chegado junto com a idade = As mudanças tinham chegado junto com a cidade. O verbo haver 
desempenha a função de verbo auxiliar (que indica pessoa, tempo e modo verbal; sinônimo de “ter” nos tempos 
compostos). Nesse caso, o verbo é conjugado no plural. 
Como verbo pessoal (com sujeito), pode assumir o sentido de “obter”, “considerar”, “lidar”, ainda que esses usos sejam 
menos recorrentes: 
Os pais houveram de seus filhos os devidos cuidados = Os pais obtiveram de seus filhos os devidos cuidados. 
Os filhos houveram-se muito bem ao cuidar de seus pais = Os filhos lidaram-se muito bem ao cuidar de seus pais. 
Fonte:  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português 

 contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2013. 800p. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p. 

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O fato dos pais estarem doentes e debilitados exige que os filhos realizem mudanças e adaptações em suas casas para 
atender as necessidades destes. Assim, as mudanças e decorações anteriormente realizadas não foram planejadas 
pensando na velhice e necessidades futuras dos pais. Dessa forma, quando a velhice chega e com ela as suas limitações, 
os filhos se sentem na obrigação de realizar modificações necessárias, porém provenientes de uma razão que traz 
tristeza e que é contrária ao que se espera, por isso causa frustração aos filhos.  
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o contexto: “E nós, como filhos, não faremos outra coisa senão trocar de papel e aceitar que somos 
responsáveis por aquela vida.”, a palavra “senão” pode ser substituída por “exceto” que significa “a não ser”. Do 
contrário, de outro modo, mas substituem “senão” em outros contextos como: “Estude direito, senão (do contrário) 
serás reprovado”. De outro modo: “Fala, senão (de outro modo) ficarás de castigo”. Mas: “Não consigo elogios, senão 
(mas) críticas”. 
Fonte: CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. Ensino Médio Integrado. 
Reformulada 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010. 584p. (Conforme acordo ortográfico). 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“E assim como mudamos a casa para atender nossos bebês, tapando tomadas e colocando cercadinhos, vamos alterar a 
rotina dos móveis para criar os nossos pais.” 
Assim como se trata de uma expressão comparativa que, no período em evidência, compara a mudança realizada na 
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casa para atender nossos bebês com a mudança realizada para atender as necessidades dos pais. Dessa forma, por ser 
uma locução comparativa pode ser substituída por: como, tal como, como se, (tão)... como, tanto como, tanto quanto, 
do que, quanto, tal, qual, tal qual, que nem, que (combinado com menos ou mais), etc. 
Fonte: CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português 
contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2013. 800p. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Baseando-se no trecho “Pois envelhecer é andar de mãos dadas com os objetos, envelhecer é subir escada mesmo sem 
degraus.”, deveria assinalar a alternativa que substitui corretamente a conjunção “pois”. Conforme a firmado no 
enunciado da questão, a conjunção “pois” trata-se de uma explicativa, dessa forma deveria ser substituída por outra 
conjunção explicativa. Porém, as opções de resposta “então” e “nesse caso” são conjunções conclusivas, “mas” é uma 
conjunção adversativa e “visto que” trata-se de uma conjunção causal. Portanto, que devido à ausência de uma resposta 
correta, a questão deverá ser anulada. 
Fonte:  

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 

 CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. Ensino Médio Integrado. 

Reformulada 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010. 584p. (Conforme acordo ortográfico). 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Ficou segurando um bom tempo, um tempo equivalente à sua infância, um tempo equivalente à sua adolescência, um 
bom tempo, um tempo interminável.”  
É importante nós nos lembrarmos de que crase é um fenômeno fonético cujo conceito se estende a toda fusão de vogais 
iguais. A fusão em “a” é facultativa antes de pronome possessivo com substantivo feminino no singular porque também 
o uso do artigo é dispensável. Sendo assim, se houver a preposição a diante de um pronome possessivo adjetivo 
singular, o emprego do acento grave indicador de crase será facultativo. Portanto, seria aceita a seguinte escrita do 
trecho: “Ficou segurando um bom tempo, um tempo equivalente a sua infância, um tempo equivalente a sua 
adolescência, um bom tempo, um tempo interminável.”  
Fonte: 

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 

 CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. Ensino Médio Integrado. 

Reformulada 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010. 584p. (Conforme acordo ortográfico). 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O aposto explicativo identifica ou explica o termo anterior. É separado do termo que identifica por vírgulas, dois pontos, 
parênteses ou travessões. O aposto não pode constituir uma oração, isso significa que não pode conter verbo. Exemplo: 
A moça, meiga e gentil, encantou a todos.  
A oração subordinada adjetiva explicativa é uma oração, por isso tem, necessariamente, que conter um verbo. Além 
disso, é sempre iniciada por um pronome relativo e é separada por vírgulas, dois pontos, parênteses ou travessões. 
Exemplo: “É quando aquele pai, que antigamente mandava e ordenava, hoje só suspira, só geme, só procura onde é a 
porta e onde é a janela – tudo é corredor, tudo é longe.” 
Fonte:  

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p. 
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Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Há uma quebra na história familiar onde as idades se acumulam e se sobrepõem...” As idades classifica-se como sujeito 
simples dos verbos “acumular” e “sobrepor”. 
“Aquela vida que nos gerou depende de nossa vida para morrer em paz.” O objeto direto pode ser constituído por 
pronomes oblíquos o, a, os, as, me, te, se, nos, vos. 
“Observaremos cada detalhe com pavor e desconhecimento, com dúvida e preocupação.” O sujeito do verbo 
“observaremos” classifica-se como implícito e ocorre quando o sujeito não está explicitamente representado na oração, 
mas  pode ser identificado. Assim, o pronome “nós” é sujeito da oração e está implícito. O sujeito implícito também é 
chamado de sujeito elíptico, subentendido ou desinencial.  
Fonte:  

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p. 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Por meio do discurso direto, reproduzem-se literalmente as palavras do personagem. Esse tipo de citação é muito 
interessante, pois serve como uma espécie de comprovação figurativa (concreta) daquilo que acabou de ser exposto (ou 
que ainda vai ser) pelo narrador. É como se o personagem surgisse, por meio de suas palavras, aos olhos do leitor, 
comprovando os dados relatados imparcialmente pelo narrador. O recurso gráfico utilizado para atribuir a autoria da 
fala a outrem, que não o produtor do texto, são as aspas ou o travessão. O discurso direto pode ser transcrito: 
a) Após dois-pontos, sem verbo dicendi (utilizado para introduzir discursos) 
E, para o promotor, o processo não vem correndo como deveria: “Às vezes sinto morosidade por parte do juiz”. 
*Utilizando-se o sinal de dois-pontos, o ponto final deve sempre ficar fora das aspas, tendo em vista que encerra todo o 
período (de E… até juiz). 
b) Após dois-pontos, com verbo dicendi (evitável). 
E o promotor disse: “Às vezes sinto morosidade por parte do juiz”. 
c) Após dois-pontos, com travessão: 
E Carlos, indignado, gritou: 
– Onde estão todos??? 
Fonte: CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Lexikon Editora Digital, 2013. 800p. 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O texto é baseado em fatos comuns do dia a dia e o próprio autor dialoga com o leitor, por isso o texto apresenta uma 
visão pessoal do leitor em relação à realidade. A linguagem é simples, porém cheia de sentimentalismo e emoção, 
portanto, utiliza sentimentos nostálgicos (sentimentos tristes causados pela falta de algo, sensação de saudade), ou seja, 
saudade de momentos vividos no passado com o pai; relatando a história com sentimentalismo a fim de despertar no 
leitor a sensibilidade. 
Fonte:  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar; CLETO Ciley. 

 Interpretação de textos: construindo competências e habilidades em leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: 

Atual, 2012. 304p. 

 KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 

2006. 216p. 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão solicita as teclas de atalho utilizadas respectivamente para abrir o menu dispositivos e alternar 
para a área de trabalho no Sistema Operacional Windows 8.1. Segundo o fabricante do Sistema Operacional em questão 
(MICROSOFT), os atalhos são: 
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Tecla Windows + K  (menu dispositivos)  / Tecla Windows + D (alternar para área de trabalho) 
Dessa forma, os recursos apesentados são improcedentes, mantendo a decisão do gabarito preliminar divulgado. 
Fonte: https://support.microsoft.com/pt-br/help/12445/windows-keyboard-shortcuts 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O segundo item apresenta a seguinte afirmação sobre o dispositivo memória RAM: 
“A memória RAM é uma memória de acesso randômico que tem a função de armazenar os dados mais utilizados pelo 
processador com objetivo de agilizar o processamento”. 
A memória RAM é o dispositivo que permite o acesso aos arquivos do computador de forma randômica. Não é uma 
característica do dispositivo em questão, promover o armazenamento de dados de forma permanente devido a sua 
volatilidade. A utilização desse dispositivo é primordial para o funcionamento de um computador, haja vista que os 
dados são carregados do disco rígido para a memória RAM para que o usuário possa trabalhar. A função descrita no item 
“objetivo de agilizar o processamento” é uma característica da memória CACHE que é utilizada para evitar que o 
processador tenha que recorrer a memória RAM a todo o momento o que tornaria o processamento mais lento. Esse 
trecho torna a assertiva incorreta por apresentar a característica de outro componente. 
Dessa forma, os recursos apresentados são improcedentes, mantendo a decisão do gabarito preliminar divulgado. 
Fonte: http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/02/o-que-e-memoria-ram-e-qual-sua-funcao.html 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O produto dos dois números de cima é igual ao produto dos dois números debaixo. 
3.8=6.? 
24=6.? 
?=24/6 
?=4 
Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
_4 assistem os 3 gêneros de filme. 
_Como 12 pessoas assistem ficção científica e suspense, tem-se que 8 assistem apenas ficção científica e suspense já 
que 4 assistem os 3 gêneros de filme; 
_Como 7 pessoas assistem comédia e ficção científica, tem-se que 3 assistem apenas ficção científica e comédia já que 4 
assistem os 3 gêneros de filme; 
_Como 27 pessoas assistem ficção científica, tem-se que 12 assistem apenas ficção científica já que 4 assistem os 3 
gêneros de filme, 8 assistem apenas ficção científica e suspense e 3 assistem apenas ficção científica e comédia. 
Com essas informações é possível montar o diagrama a seguir: 

 
_Como 20 pessoas assistem suspense tem-se que: x+y+8+4=20 => x+y=8 
_ Como 18 pessoas assistem comédia tem-se que: z+y+3+4=18 => z+y=11 
x+y+z+8+4+3+12=40    
8+z+27=40 
z+35=40 
z=5   
z+y=11 
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5+y=11 
y=6 
x+y=8 
x+6=8 
x=2 
O número de pessoas desse grupo que tem o hábito de assistir comédia e suspense, mas não ficção científica 
corresponde a y=6. 
GABARITO: B 
Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pelo menos 2 refletores devem permanecer ligados: 
2 refletores ligados:    C4,2 = 4!/2!2!= 4.3.2/4=6 
3 refletores ligados :  C4,3   = 4!/1!3!= 4.3.2/6=4    

 4 refletores ligados:  C4,4   = 4!/0!4!= 4!/4!=1 
Total de maneiras: C4,2   +   C4,3     +    C4,4 =   6 + 4 +1=11 maneiras 
Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Velocidade Tempo 

1 X 
     1,25               8 
1.X=1,25.6 
X=7,5 minutos = 7 minutos + 0,5 minuto = 7 minutos e 0,5.60s =  7 minutos e 30segundos 
Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 
Questão: 31 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 
 
Questão: 33 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão foi anulada vez que as cidades apresentadas em todas as alternativas de resposta fazem parte do Circuito das 
Águas de Minas Gerais. 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a tabela em 1940 a população brasileira e mineira estava na zona rural. Entre 1940 a 2010, a população 
mineira transitou da zona rural para a zona urbana. A única resposta correta é a letra D em 2010, a população mineira e 
brasileira tem o seu quantitativo maior na zona urbana. Em 1940, tanto a população mineira, quanto à brasileira 
concentrava-se na zona rural. Após 1970, a população brasileira migrou para cidade. Em 2010, a população mineira e 
brasileira tem o seu quantitativo maior na zona urbana.  
Fonte: Scaldaferri, D.C et all. Minas Gerais 2014 p.159 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os temas retratados no poema dizem respeito aos conteúdos programáticos artes e política e trata de um autor 
conhecido da literatura brasileira.  
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os recursos sustentam que (1) não há uma resposta correta para a questão; (2) alega o desconhecimento de uma fonte 
segura que afirme que o lugar onde deve se colocar a abreviatura "c/c", em uma carta comercial, é ao pé do texto e; (3) 
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o conteúdo da questão não estaria exposto no edital. São improcedentes todos os pleitos visto que a resposta correta, 
letra "D", encontra-se disponível na bibliografia fonte da questão, remetendo ao assunto "carta comercial" constante do 
conteúdo programático do edital do Concurso. 
Fonte: Medeiros, João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação criativa. 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2001; p. 
36. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que, entre alguns argumentos, a temática não foi abordada no edital e não compreenderia 
noções gerais de relações humanas; que o tema central é a globalização e não integra o conteúdo programático previsto 
no edital; que o enunciado da questão não permite, por si só, concluir tratar-se de relações humanas; que a resposta 
correta seria a letra A (Exclusão Social); entre outros recorrentes. 
As razões recursais são improcedentes visto que o tema central da questão encontra-se em bibliografia pertinente à 
temática abordada (Psicologia aplicada à Administração: uma abordagem multidisciplinar). Não há em todas as 
abordagens relacionadas às relações humanas no ambiente corporativo, um tema tão contemporâneo e passível de 
constante atualização para qualquer profissional da área administrativa que a globalização, portanto, não podem 
prosperar alegações de desconhecimento do tema. Ademais, a questão é bastante intuitiva, o termo “ameaça 
ambiental” contido na última frase do enunciado da uma boa dica para a resposta correta. 
Fonte: Aguiar, Maria Aparecida Ferreira de. Psicologia aplicada à Administração: uma abordagem multidisciplinar. São 
Paulo: Saraiva, 2005; p. 3. 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos, quase em uníssono, que a alternativa correta - letra C - não é válida por diversos motivos 
expostos, o que não coaduna com a bibliografia fonte da questão, que afirma peremptoriamente que a prática de 
manter a farmacinha com medicamentos de qualquer natureza não deve ser adotada, pois os mesmos só podem ser 
ministrados sob orientação médica. Outro recurso sustenta que "para cortar o fornecimento de energia elétrica o 
funcionário tem que ser qualificado para tal, o que no enunciado da presente questão não estava evidenciado", 
argumento que não prospera, pois o texto fala expressamente dos funcionários encarregados por segurança e saúde 
ocupacional nas empresas, e não qualquer funcionário. 
Todos os outros procedimentos, conforme bibliografia fonte podem ser administrados pela equipe de segurança das 
empresas, assim como expõe o texto do enunciado.. 
Fonte: Barbosa Filho, Antonio Luis. Segurança do trabalho e gestão ambiental. 4ª edição. São Paulo: Atlas, 2011; p. 248 e 
249. 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais carecem de objetividade. De qualquer forma, não há qualquer dúvida quanto à resposta correta da 
questão, letra D, o Franqueamento Autorizado de Cartas. 
Fonte: https://www.correios.com.br/para-sua-empresa/comunicacao/correspondencias-comerciais/correspondencias-
nacionais 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso improcedente devido à incoerência no pleito, visto que afirmam estar correta a alternativa correta, letra D. 
Fonte: http://apostilaseconcursosatuais.blogspot.com.br/2014/06/atribuicoes-basicas-do-cargo-de-oficial.html 
 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão solicita o atalho utilizado para criar um novo documento no MS Word 2007. Há de se ressaltar 
que o comando da questão é claro ao afirmar a versão da ferramenta em questão na sua configuração padrão e o 
idioma “Português Brasil”. Essa característica é muito importante, pois as teclas de atalho podem variar de acordo com o 
idioma. Segundo o fabricante da ferramenta em questão na configuração exposta, o atalho Ctl+O realiza o 
procedimento de criar um novo documento. 
Dessa forma, os recursos apresentados são improcedentes, mantendo a decisão do gabarito preliminar divulgado. 
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Fonte: https://support.office.com/pt-br/article/Atalhos-de-teclado-do-Microsoft-Word-no-Windows-95ef89dd-7142-
4b50-afb2-f762f663ceb2. 
 
Questão: 42 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O comando da questão apresenta um erro material ao não mencionar o nome específico da ferramenta da suíte 
Microsoft Office. Por entender que esse erro prejudicou a compreensão do item, o recurso é procedente e consequente 
anulação da questão. 
 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão solicita a marcação da única opção que não é apresentada como um recurso da ferramenta MS 
Word 2007 ao clicar no botão do Office e apontar o cursor para a opção Imprimir. Uma amostra do procedimento pode 
ser observada na imagem abaixo: 

 
Conforme pode-se contatar, apenas o item “Impressão instantânea” não é apresentado com um recurso válido. 
Dessa forma, os recursos apresentados são improcedentes, mantendo a decisão do gabarito preliminar divulgado. 
 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão solicita o modelo de gráfico que não está disponível na ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Dentre as alternativas apresentadas, a única que não representa um modelo válido é a opção “Picos” indicada na 
alternativa “A”. 
Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso improcedente mantendo o gabarito preliminar 
divulgado. 
Fonte: Ferramenta Microsoft Office Excel 2007 
 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na ferramenta Microsoft Office Excel 2007 as funções SE e NÃO são utilizadas respectivamente para: verificar se uma 
condição foi satisfeita retornando um valor se verdadeiro ou outro se falso e inverter falso para verdadeiro ou 
verdadeiro para falso. Segundo o fabricante da ferramenta em questão, ambos os comandos estão localizados na 
categoria Lógica. 
Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso improcedente mantendo o gabarito preliminar 
divulgado. 
Fonte: https://support.office.com/pt-br/article/Fun%C3%A7%C3%B5es-do-Excel-por-categoria-5f91f4e9-7b42-46d2-
9bd1-63f26a86c0eb 
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Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta uma planilha produzida com a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. O comando da questão 
apresenta a seguinte fórmula que deve ser digitada na célula A5 da planilha: =SOMASE(A2:C3;">50") 
Considerando que o primeiro parâmetro da função é o intervalo selecionado, teremos o seguinte conjunto de valores: 
30, BRASIL, 10, 200, 50, 400. O segundo parâmetro da função representa o critério para o procedimento de soma dos 
valores, logo se pode inferir que serão somados todos os valores do intervalo maiores que 50 o que resultará no cálculo: 
200 + 400 = 600. 
Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso improcedente mantendo o gabarito preliminar 
divulgado. 
Fonte: Ferramenta Microsoft Office Excel 2007 
 
 
Cargo: PEB - Artes 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas,...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Sustenta o recurso que há mais de uma resposta correta, pois nessa questão, as alternativas C e D são bastante 
problemáticas. A alternativa C desconsidera o fato de que o Projeto Político Pedagógico deve ser elaborado e 
acompanhado por toda a comunidade escolar, pois é "construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os 
envolvidos com o processo educativo da escola"( VEIGA, 1998, p.11-35). Portanto, essa divisão que a alternativa faz 
entre os sujeitos envolvidos nos "momentos de elaboração e implementação" e os envolvidos no "acompanhamento e 
avaliação" do PPP é incoerente com os autores da área que reforçam a participação da comunidade escolar em todos os 
processos. Porém, o gabarito a apresenta a alternativa D como incorreta, e já que a questão solicita a escolha da 
alternativa incorreta, existem duas alternativas problemáticas, o que invalida a questão. Referência: VEIGA, Ilma Passos 
da. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção coletiva. In: VEIGA, Ilma Passos da (org.). Projeto político-
pedagógico da escola: uma construção possível. Campinas: Papirus, 1998.  A banca, no entanto, indica a troca do 
gabarito, pois, de fato a alternativa correta é a letra C, já que no gabarito preliminar a letra D não pode ser considerada 
incorreta, já que a escola pode, tanto reforçar, manter, reproduzir formas de dominação e de exclusão como constituir-
se em espaço emancipatório, de construção de um novo projeto social, que atenda às necessidades da grande maioria 
da população. 
Fonte: Projeto Político-Pedagógico: dimensões conceituais http://escoladegestores.mec.gov.br/site/2- 
sala_projeto_vivencial/pdf/dimensoesconceituais.pdf 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Houve um erro de digitação da palavra funerária, saindo “fenerária”, porém este equívoco não causa prejuízos, pois em 
nenhuma das outras alternativas apresenta características que descreva a imagem em questão, a imagem representa 
uma urna funerária antropomorfa (figura humana), com padrões decorativos, com desenhos labirínticos e repetitivos, 
traços gráficos simétricos, características da arte Marajoara. 
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Fonte: 

 Arte Marajoara – Uma riqueza brasileira. Disponível em: http://fazendoartedmc.blogspot.com.br/2015/04/arte-

marajoara-uma-riqueza-basileira.html 

 SANTIAGO, Emerson. Arte Marajoara. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo5353/arte-

marajoara-ceramica-marajoara 

 Arte Marajoara – Análise. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo5353/arte-marajoara-

ceramica-marajoara 

 
 
Cargo: PEB - Educação Religiosa 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas,...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Sustenta o recurso que há mais de uma resposta correta, pois nessa questão, as alternativas C e D são bastante 
problemáticas. A alternativa C desconsidera o fato de que o Projeto Político Pedagógico deve ser elaborado e 
acompanhado por toda a comunidade escolar, pois é "construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os 
envolvidos com o processo educativo da escola"( VEIGA, 1998, p.11-35). Portanto, essa divisão que a alternativa faz 
entre os sujeitos envolvidos nos "momentos de elaboração e implementação" e os envolvidos no "acompanhamento e 
avaliação" do PPP é incoerente com os autores da área que reforçam a participação da comunidade escolar em todos os 
processos. Porém, o gabarito a apresenta a alternativa D como incorreta, e já que a questão solicita a escolha da 
alternativa incorreta, existem duas alternativas problemáticas, o que invalida a questão. Referência: VEIGA, Ilma Passos 
da. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção coletiva. In: VEIGA, Ilma Passos da (org.). Projeto político-
pedagógico da escola: uma construção possível. Campinas: Papirus, 1998.  A banca, no entanto, indica a troca do 
gabarito, pois, de fato a alternativa correta é a letra C, já que no gabarito preliminar a letra D não pode ser considerada 
incorreta, já que a escola pode, tanto reforçar, manter, reproduzir formas de dominação e de exclusão como constituir-
se em espaço emancipatório, de construção de um novo projeto social, que atenda às necessidades da grande maioria 
da população. 
Fonte: Projeto Político-Pedagógico: dimensões conceituais http://escoladegestores.mec.gov.br/site/2- 
sala_projeto_vivencial/pdf/dimensoesconceituais.pdf 
 
   
Cargo: PEB - Ciências Biológicas 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A personificação está presente em “O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio 
profundo. ”  na atribuição da ação “atravessa” a “silêncio” e - comparação entre ‘silêncio’ e ‘rio profundo’ em "O silêncio 
de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo.  
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
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Garcia, Othon. Comunicação em prosa moderna. Ed. FGV. 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que houve erro na divulgação do gabarito, pois, de certa forma, a Letra (A) e a letra (B) se completam 

e não se anulam. Entende-se que a letra B está contida na A, e não ao contrário. Por este motivo, mantém o gabarito. A 

escola, segundo a LDB, tem como função social formar o cidadão, e, desse modo, garantir as finalidades registradas no 

artigo 22: “A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. 

Com essa abordagem constata-se a necessidade da escola se organizar para empreender uma educação que ofereça 

respostas às demandas sociais. 

Fonte: https://www.portaleducacao.com.br/educacao/artigos/45629/a-funcao-social-da-escola-a-partir-da-formacao-

de-sujeitos-historicos. 

Questão: 40 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por não corresponder a questão mencionada. 
 
 
Cargo: PEB - Educação Física 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) tanto a eficiência cega quanto a competência sem compreensão são vistas pelo autor como 
dispensáveis quando relacionadas à questão da tecnologia das máquinas. ” não pode ser considerada correta. De acordo 
com a última frase do texto: “E torcer para que das inteligências sem consciência possa emergir algo mais do apenas 
eficiência cega, a competência sem compreensão. ”  a expressão “a competência sem compreensão” é a descrição do 
termo antecedente “algo”, ou seja, para o autor, a competência sem compreensão é o que deve emergir e não apenas 
eficiência cega. A alternativa “B) o autor posiciona-se contrariamente ao fato de que máquinas tenham cada vez mais 
autonomia, considerando as consequências de tal fato. ” é assinalada como correta, pois, a expressão “a competência 
sem compreensão” demonstra o desejo de que não haja autonomia. Quanto ao enunciado não há necessidade de haver 
o uso de dois pontos no final, pois, as assertivas são complementares ao mesmo. A alternativa “C) há uma confrontação 
com as ideias apresentadas em todo o texto, demonstrando que a progressão das máquinas autônomas é algo 
necessário e benéfico. ” não pode ser considerada correta, pois, em nenhum momento do texto há confronto, ou seja, 
oposição de ideias. Além disso, o benefício da progressão das máquinas autônomas pode ser questionado com base das 
questões já relatadas anteriormente. 
Fonte: O próprio texto.  
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) justificam-se pelo mesmo motivo. ” não pode ser considerada correta, pois, em: 
“atribuir às máquinas” = a ocorrência da crase acontece, obrigatoriamente, tendo em vista a exigência da preposição de 
acordo com a regência verbal além do uso do artigo feminino diante de palavra feminina. 
“ficaríamos à mercê de seus caprichos” = O “a” é acentuado nas locuções principiadas com palavra feminina. Quanto ao 
enunciado não há necessidade de haver o uso de dois pontos no final, pois, as assertivas são complementares ao 
mesmo.   
Fonte: MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta três afirmativas sobre itens de hardware de um computador. Dentre as afirmativas apresentadas, 
pode-se afirmar que: 

 “O mouse é um dispositivo exclusivo de saída de dados.” está incorreta, pois o mouse tem a função exclusiva de 
promover a entrada de dados. 
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 “A placa PCI Express é a principal placa do computador sendo responsável por conectar todas as outras placas e 
dispositivos.” Está incorreta, pois a placa principal do computador é denominada “placa mãe”. 

Logo pode-se afirmar que a única afirmativa verdadeira é: “LCD e CRT são tecnologias utilizadas em monitores.”, 
conforme é representado na alternativa “B” divulgada no gabarito preliminar. 
Dessa forma, o recurso apresentado é improcedente, mantendo a decisão do gabarito preliminar divulgado. 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso o pedido de anulação do gabarito, pois a questão em discussão cita na sua letra B, dada no gabarito 
preliminar como correta, que: B) obriga a escola a aceitar todos os alunos que pleiteiam uma vaga em suas salas de aula, 
atendendo os direitos de proteção às crianças e aos adolescentes. A resposta não reconhece o caráter jurídico das 
normas constitucionais e do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente no que decorre a aplicabilidade direta e 
imediata da constituição às situações que contempla, inclusive no que se refere à proteção e à promoção dos direitos 
fundamentais. É preciso atentar-se ao exposto ao final da opção: "... ATENDENDO AOS DIREITOS DE PROTEÇÃO ÀS 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES", NÃO A TODOS OS ALUNOS, haja vista que existem alunos acima dos 18 anos de idade que 
não são considerados adolescentes MAS QUE AINDA ESTUDAM.   gabarito se mantém, pois ela é a exceção, não pelo 
“todos alunos”, argumentos utilizados pelos requerentes, mas pelo fato de que o correto, neste caso seria que as 
instituições educacionais, juntamente com o poder público, deveria indicar uma vaga em escola, observadas as 
condições de proximidade da residência, instalações físicas, etc. 
Fonte: http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinppIV/eixos/11_educacao/violencia-escolar-estrategias-de-
enfrentamento.pdf 
 
 
Cargo: PEB - Geografia 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas,...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 17 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por não se tratar da questão ora mencionada. 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta afirmativas sobre botões com recursos que podem ser encontrados na ferramenta Microsoft Office 
Excel 2007 e solicita a marcação da(s) alternativa(s) que apresenta(m) o(s) item(s) correto(s) para a relação botão x 
funcionalidade. 
Dentre as alternativas apresentadas apenas o item "o botão WordArt é utilizado para inserir um texto decorativo no 
documento" está correto conforme pode ser observado na imagem extraída da ferramenta em questão: 
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Os demais itens estão incorretos por não se tratarem de botões existentes na ferramenta ou apresentarem 
funcionalidades incorretas. Com base nos argumentos apresentados, a banca julga o recurso improcedente mantendo o 
gabarito preliminar divulgado. 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Sustenta o recurso que há mais de uma resposta correta, pois nessa questão, as alternativas C e D são bastante 
problemáticas. A alternativa C desconsidera o fato de que o Projeto Político Pedagógico deve ser elaborado e 
acompanhado por toda a comunidade escolar, pois é "construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os 
envolvidos com o processo educativo da escola"( VEIGA, 1998, p.11-35). Portanto, essa divisão que a alternativa faz 
entre os sujeitos envolvidos nos "momentos de elaboração e implementação" e os envolvidos no "acompanhamento e 
avaliação" do PPP é incoerente com os autores da área que reforçam a participação da comunidade escolar em todos os 
processos. Porém, o gabarito a apresenta a alternativa D como incorreta, e já que a questão solicita a escolha da 
alternativa incorreta, existem duas alternativas problemáticas, o que invalida a questão. Referência: VEIGA, Ilma Passos 
da. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção coletiva. In: VEIGA, Ilma Passos da (org.). Projeto político-
pedagógico da escola: uma construção possível. Campinas: Papirus, 1998.  A banca, no entanto, indica a troca do 
gabarito, pois, de fato a alternativa correta é a letra C, já que no gabarito preliminar a letra D não pode ser considerada 
incorreta, já que a escola pode, tanto reforçar, manter, reproduzir formas de dominação e de exclusão como constituir-
se em espaço emancipatório, de construção de um novo projeto social, que atenda às necessidades da grande maioria 
da população. 
Fonte: Projeto Político-Pedagógico: dimensões conceituais http://escoladegestores.mec.gov.br/site/2- 
sala_projeto_vivencial/pdf/dimensoesconceituais.pdf 
 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa que responde corretamente o que foi pedido no enunciado é a letra “C” (Domínio 1: clima subtropical, 
presença de vegetação aciculifoliada, área bastante ocupada pela pecuária extensiva e a soja. ) pois é a única que 
descreve corretamente o domínio representado no mapa pelo número 1. O bioma descrito corretamente com suas 
características morfoclimáticas foi o bioma os Campos sulinos – mata de araucária. 
Fonte: Território e sociedade no mundo globalizado, 1: ensino médio / Elian Alabi Lucci, Anselmo Lazaro Branco, Cláudio 
Mendonça. – 2. ed. – São Paulo : Saraiva, 2013. P.149 a 161. 
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Cargo: PEB - História 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As alternativas “B) I, III, IV e V.” e  “C) I, III, V e VI.” se apresentam de modo diferentes. A alternativa apresentada como 
correta pelo gabarito divulgado é 01- C na qual está indicada o I como correta, sendo:  
I. Exemplos. 
II. Digressões. 
III. Dados estatísticos. 
IV. Progressão temporal. 
V. Apresentação de fatos. 
VI. Consistência do raciocínio. 
Fonte: Questão aplicada. 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas,...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de um uso restrito à variedade culta formal e mesmo ultraformal da língua, o emprego de facílimo – superlativo 
de fácil. Na alternativa “D) “[...] indica a literatura científica avaliada pela equipe do estudo, que inclui a brasileira 
Mariana Vale, do Departamento de Ecologia da UFRJ.” (6º§)” não há ocorrência para tal característica assim como não 
ocorre também no trecho destacado na alternativa C) “[…] mais da metade dos pedaços de chão não atravessados por 
estradas têm área de menos de 1 km², […]” (5º§). Quanto ao conteúdo programático, o conhecimento dos níveis de 
linguagem existentes na língua portuguesa está vinculado à compreensão textual.  
Fonte:  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.  

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão “As sugestões de alterações para os trechos selecionados a seguir apresentam 
mudança de pessoa verbal, dentre as sugestões pode-se afirmar que ocorre inadequação gramatical apenas em:” o 
objeto a ser avaliado é em relação à inadequação de pessoas gramatical na frase e não da escolha do tempo verbal, 
deste modo, a alternativa a ser assinalada seria exatamente a incorreta. A mudança da pessoa verbal não é o requerido 
pelo enunciado, mas sim a inadequação de seu uso.  
Fonte:  

 Enunciado da questão.   

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
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Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Sustenta o recurso que há mais de uma resposta correta, pois nessa questão, as alternativas C e D são bastante 
problemáticas. A alternativa C desconsidera o fato de que o Projeto Político Pedagógico deve ser elaborado e 
acompanhado por toda a comunidade escolar, pois é "construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os 
envolvidos com o processo educativo da escola"( VEIGA, 1998, p.11-35). Portanto, essa divisão que a alternativa faz 
entre os sujeitos envolvidos nos "momentos de elaboração e implementação" e os envolvidos no "acompanhamento e 
avaliação" do PPP é incoerente com os autores da área que reforçam a participação da comunidade escolar em todos os 
processos. Porém, o gabarito a apresenta a alternativa D como incorreta, e já que a questão solicita a escolha da 
alternativa incorreta, existem duas alternativas problemáticas, o que invalida a questão. Referência: VEIGA, Ilma Passos 
da. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção coletiva. In: VEIGA, Ilma Passos da (org.). Projeto político-
pedagógico da escola: uma construção possível. Campinas: Papirus, 1998.  A banca, no entanto, indica a troca do 
gabarito, pois, de fato a alternativa correta é a letra C, já que no gabarito preliminar a letra D não pode ser considerada 
incorreta, já que a escola pode, tanto reforçar, manter, reproduzir formas de dominação e de exclusão como constituir-
se em espaço emancipatório, de construção de um novo projeto social, que atenda às necessidades da grande maioria 
da população. 
Fonte: Projeto Político-Pedagógico: dimensões conceituais http://escoladegestores.mec.gov.br/site/2- 
sala_projeto_vivencial/pdf/dimensoesconceituais.pdf 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que: “As questões não tinha a opção de meses que se passaram e sim anos. Portanto, ao fazer o 
cálculo matemático em anos encontraríamos o valor em anos considerado errado. Mas pela matemática se o cálculo 
tem que ser feito em anos a letra C não está correta pois de 1822 a 2017 não se passaram 194 anos e sim 195 anos, de 
1850 a 2017 se passaram 167 anos e não 166 anos. A questão deveria ter a opção de meses.”  
Porém, no comando foi colocado “se estivéssemos no dia 2 de fevereiro de 2017, referente aos fatos anteriores, 
poderíamos afirmar que aconteceram respectivamente a exatos:” 
Como foi colocado no comando uma data específica, bem como, no enunciado a data específica com os devidos meses 
das duas leis, no cálculo dos anos, visto que não havia nas alternativas nenhum opção com meses, deveria atentar-se 
para o último aniversário da lei e não o ano corrente. O número a ser considerado é análogo a uma pessoa que fez 40 
anos em setembro de 2016 e ao ser perguntada sua idade em fevereiro de 2017, não responde 41 por ter mudado de 
ano, mas continuará dizendo que tem 40 anos.  
Segundo Ricoeur, o trabalho de mediação, realizado pelo tempo histórico, leva à elaboração de instrumentos de 
pensamento capazes de assegurar essa mediação. Esses instrumentos, chamados de conectores, são tais como: o 
calendário, a noção de sequência de gerações - que engloba as noções de contemporâneos, predecessores e sucessores 
- e os rastros ou vestígios, responsáveis pela articulação entre o tempo cósmico e o tempo vivido. Já o conceito de 
representância é criado justamente com o intuito de nomear o duplo estatuto de realidade (vivência) e ficção 
(imaginação, representação), que caracteriza a especificidade do objeto da pesquisa histórica (Dosse, 1999, p.88). O 
conceito de representância permite, pois, a crítica a uma visão ingênua de realidade tanto mais necessária quando essa 
realidade traz consigo a noção de 'passadidade': "A passadidade de uma observação no passado não é ela própria 
observável, mas memorável" (Ricoeur, 1997, p.274). O conceito de representância permite pensar a modalidade 
analógica de apreensão do passado que mobiliza a ideia de 'como se', considerada como recurso de produção de 
sentido mais adequado desse tipo de realidade: "O Análogo, precisamente, guarda consigo a força da reefetuação e do 
distanciamento, na medida em que 'ser-como' é 'ser' e 'não ser'" (Ricoeur, 1997, p.261 apud ANHORN). 
Desse modo, apreendido como narrável e memorável, o passado na perspectiva de Ricoeur permite problematizar a sua 
fixação como mera cronologia em uma linha de tempo linear, sem, no entanto, desconsiderar a função indispensável 
dos marcos temporais para que a apreensão do tempo narrado seja feita em toda a sua complexidade (SCALDAFERR, 
2008). 
O conceito de tempo já está presente, há alguns anos, nas propostas curriculares do Ensino Fundamental. Entretanto, 
muitos docentes que atuam no ensino básico, geralmente professores generalistas sem formação em História, 
apresentam dificuldades para trabalharem com este conceito devido à grande complexidade e ao grau de abstração 
intrínsecos às noções de tempo. (SCALDAFERR, 2008) 
O que seria pensar historicamente? (SCALDAFERR, 2008) 
Segundo Siman, pensar historicamente supõe a capacidade de identificar e explicar permanências e rupturas entre o 
presente/passado e futuro, a capacidade de relacionar os acontecimentos e seus estruturantes de longa e média 
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duração em seus ritmos diferenciados de mudança; capacidade de identificar simultaneidade de acontecimentos no 
tempo cronológico; capacidade de relacionar diferentes dimensões da vida social em contextos sociais diferentes. Supõe 
identificar, no próprio cotidiano, nas relações sociais, nas ações políticas da atualidade, a continuidade de elementos do 
passado, reforçando o diálogo passado/presente.  
Como desenvolver nos alunos esse modo de pensar? 
Advogamos a favor da idéia de que devamos introduzi-los o mais cedo possível nessa tarefa, pois o seu desenvolvimento 
não é inato e, muito mais cedo do que pensamos, as crianças podem, por meios diversos, iniciarem-se em modos de 
pensar a História. (SIMAN, 2003: 119 apud, SCALDAFERR, 2008).  
A interdisciplinaridade, em sentido restrito, caracteriza-se pela utilização de elementos ou recursos de duas ou mais 
disciplinas para a operacionalização de um procedimento investigativo. A transdisciplinaridade se instaura quando uma 
disciplina consegue “fecundar as abordagens de outra, privilegiando sua ‘dependência do contexto’ e assumindo para si 
o primado da inteligibilidade sistêmica sobre a possibilidade analítica” (Japiassu, 2006, p. 44). 
Por tanto o recurso que sustenta: “A questão em si não é de conhecimento específico de História, pois se trata de uma 
questão de raciocínio lógico e matemática. Pra tal questão o conhecimento histórico dos fatos pouco importa, cobrando 
do candidato um conteúdo incompatível com a proposta de conhecimento específico de História”, não se sustenta, pois 
o conhecimento específico de história compreende além do tempo histórico o tempo cronológico e este como outras 
áreas da História estão relacionados ao raciocínio lógico e matemático. 
Segundo os parâmetros curriculares nacional: 
“As diversas dimensões de tempo só são compreendidas em todas suas complexidades pelo acesso dos alunos a 
conhecimentos adquiridos ao longo de uma variedade de estudos interdisciplinares durante sua escolaridade. Nesse 
sentido, não deve existir uma preocupação especial do professor em ensinar, formalmente, uma dimensão ou outra, 
mas trabalhar atividades didáticas diversificadas, de preferência em conjunto com outras áreas. Por exemplo: • estudar 
e distinguir calendários de diferentes culturas; • estudar medições de tempo a partir de calendários, para dimensionar 
diferentes durações (dia, mês, ano, década, século, milênio, eras); • localizar acontecimentos em linhas cronológicas e 
construir relações entre eles por critérios de anterioridade, posterioridade e simultaneidade; • identificar em linhas de 
tempo cronológicas as durações dos acontecimentos; • estudar a História e o contexto de como foram construídas e 
denominadas as clássicas divisões da História em Pré-História e História, que repercutem na dificuldade do estudo da 
História de povos que não desenvolveram a escrita; • estudar os contextos em que a História foi dividida em períodos, 
como Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, ou Brasil Colônia, Brasil Império etc.; • construir novas periodizações, 
dependendo do tema de estudo e da identificação de mudanças e de permanências nos hábitos, costumes, regimes 
políticos e sistemas econômicos das sociedades estudadas etc.; • estudar a concepção do tempo métrico e matemático 
dos relógios; • estudar a concepção de tempo cíclico da natureza, suas relações com a construção de calendários (ciclo 
do dia e da noite, das fases da Lua, do movimento das estrelas, das estações do ano etc.) e suas relações com histórias 
de indivíduos, de povos ou da humanidade (a vida e a morte, as idades ao longo da vida, as idades na História, a 
repetição dos meses de um ano para o outro, a idéia de recomeço na passagem do Ano Novo ou a idéia de renovação no 
nascimento de um filho); • estudar tempos geológicos no planeta (as lentas transformações na crosta terrestre, na 
atmosfera, na erosão das rochas, na elevação ou rebaixamento das montanhas, nas erupções dos vulcões, na mudança 
das formas de vida sobre a Terra etc. geralmente durações de tempos medidas em eras); • estudar as concepções que as 
culturas constroem para o tempo, como no caso do tempo mítico nas culturas antigas (egípcia, grega, romana, asteca, 
maia etc.) e nas culturas baseadas na tradição dos antepassados (cultura popular medieval, culturas africanas, culturas 
indígenas brasileiras etc.), do tempo escatológico (como nas perspectivas apocalípticas de São João na cultura ocidental-
cristã, nas perspectivas de fim de mundo no calendário asteca), do tempo utópico (como na tradição marxista que 
projeta um mundo no futuro sem a exploração do homem pelo homem) etc.; • estudar conceitos historicamente 
construídos para o tempo, como no caso dos que foram delineados em épocas específicas por filósofos, historiadores, 
físicos (o conceito de tempo para Heráclito, Parmênides, Santo Agostinho, Bergson, Einstein e outros); • identificar os 
ritmos de ordenação temporal das atividades das pessoas e dos grupos, a partir de predominâncias de ritmos de tempo, 
que mantêm relações com os padrões culturais, sociais, econômicos e políticos vigentes (atividades sociais regidas por 
ciclos biológicos da natureza, pelo tempo do relógio, pelo valor monetário da hora de trabalho, pela difusão e acesso à 
tecnologia, máquina de calcular, leituras óptica e magnética, computadores etc.).” 
Fonte: 

 ANHORN, Carmen Teresa Gabriel. Teoria da História, Didática da História e narrativa: diálogos com Paul Ricoeur. 

Revista Brasileira de História, São Paulo  vol.32 no. 64  Dez. 2012. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882012000200011>. Acesso em: 03 fev. 

2017. 

 BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 
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nacionais: Terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental História. Brasília: MEC/SEF, 1998. p. 97-98. 

 JAPIASSU, H. O Sonho transdisciplinar e as razões da filosofia. Rio de Janeiro: Imago, 2006. 

 SCALDAFERR, Dzlma Célia Mallard. Concepções de Tempo e Ensino de História. HISTÓRIA & ENSINO. Londrina, v. 

14, p. 53-70 ago. 2008. Disponível em: 

<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/histensino/article/viewFile/11522/10227>. Acesso em: 03 fev. 2017. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que: “Não encontrei em nenhuma bibliografia que conheço que os Inconfidentes Mineiros queriam 
adotar um sistema de guerrilhas.” 
Boris Fausto em sua obra História do Brasil na página 117 afirma: “Não haveria exército permanente. Em vez disso, os 
cidadãos deveriam usar armas e servir, quando necessário, na milícia nacional.   
Já na obra Marília de Dirceu - A musa, a Inconfidência e a vida privada em Ouro Preto no século XVIII baseado na 
biografia escrita por Alexandre Ibañez na versão romanceada por Staël Gontijo o autor escreve: “Entre os planos dos 
inconfidentes estava transferir a capital para São João Del Rei, “por ser mais bem situada e farta de mantimentos”, como 
depôs o conjurado Domingos de Abreu Vieira; criar uma universidade em Vila Rica, segundo o depoimento deste mesmo 
conjurado; unir Minas, Rio de Janeiro e São Paulo para se terem os recursos militares e financeiros necessários, e dotar a 
capitania de uma costa marítima, com portos aberto para a navegação, conforme depôs padre Carlos Corrêa de Toledo.   
Embora alguns vejam o movimento de 1789 como “sonho de poetas”, a conjuração estabeleceu planos e ultrapassou 
meras conjecturas. Nasceu com Tiradentes e Maciel, que a articularam com a força militar, para somente depois receber 
apoio dos intelectuais. Foi, portanto, conspiração de militares, antes de sê-lo de poetas. E conspiração que se 
encaminhava para o levante armado nas três mais importantes zonas da capitania, as de Vila Rica, do Rio das Mortes e 
do Tijuco. A técnica de guerrilha seria a mesma de que os brasileiros se serviram, no século XVII, contra os holandeses: 
dominar os maiores centros mineiros e depois desnortear as forças que operavam em territórios acidentados e pouco 
populosos.  
   Segundo Furtado (2017) A partir da leitura cruzada das informações contidas nos ADIM, podemos inferir que as 
estratégias que chegaram a ser efetivamente formuladas eram extremamente defensivas. As únicas alusões concretas a 
homens em armas referem-se a aproximadamente duzentos homens de Alvarenga (os chamados "pés rapados", 
conforme denúncia de Joaquim Silvério dos Reis) na Campanha do Rio Verde, cem ou cento e cinqüenta de Francisco 
Antônio de Oliveira Lopes na região de Borda do Campo e São José del Rey (atual Tiradentes), e sessenta ou cem do 
padre Rolim no Tijuco. Se, por um lado, essas informações sugerem a possibilidade efetiva de enfrentamento militar, 
uma vez que o número não é desprezível para os padrões militares da época, por outro lado sugerem os próprios limites 
da ação projetada. Analisando a situação dos contingentes mencionados em relação à geografia da capitania, 
percebemos que o horizonte máximo era o de se criar um cinturão de proteção em relação ao núcleo minerador: fechar-
se-iam as entradas por São Paulo, via Comarca do Rio das Mortes, pelo Rio de Janeiro, através da Estrada Real e 
Mantiqueira, e pela Bahia, através do Tijuco. Pretender-se-ia talvez, nesse sentido, antes ganhar algum tempo do que, 
por exemplo, partir para uma ofensiva que incorporasse uma saída para o mar, fundamental para o escoamento do ouro 
e entrada de produtos estrangeiros ou a expansão do levante para outras capitanias. Diante disso, a estratégia militar 
também pouco se coadunava com a suposta unidade nacional pretendida pela futura República. Dos pontos de vista 
político, econômico e administrativo, por conseguinte, pode-se afirmar que os inconfidentes mineiros não trataram, com 
base nestes depoimentos, do lançamento das bases de um "projeto nacional" que espelhasse nossa territorialidade 
atual. (FURTADO, 2017). 
...relativo à desmilitarização em tempos de paz, mencione-se o fato de que alguns dos principais argumentos de 
convencimento utilizados por Tiradentes e José Alvares Maciel entre os conjurados eram ligados às instruções de 
Martinho de Melo e Castro (janeiro de 1788), as quais, tratando da dissolução dos regimentos auxiliares e reorganização 
das tropas regulares, feririam poderosos interesses na Capitania. Teriam as instruções sido motivo de grande 
inquietação e extrema irritação em muitos que, como Joaquim Silvério e Alvarenga Peixoto, haviam comprado patentes 
à época de Luís da Cunha Meneses e agora podiam perdê-las sem nenhuma contrapartida. Além da possível adesão de 
Joaquim Silvério e Domingos de Abreu Vieira, o tema mobilizou alguns outros, como o próprio Paula Freire de Andrade, 
comandante da tropa regular (FURTADO, 2017). 
Segundo BRAICK, Se o movimento fosse vitorioso após a tomada do poder seria instalado um governo republicano 
unitário. Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa e Luís Vieira da Silva seriam os 
responsáveis pela sua organização. Caberia a esse grupo a redação de uma constituição e das principais leis 
complementares. O plano militar seria essencialmente de defesa, com apoio externo e utilização de um sistema de 
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guerrilha. (BRAICK, 2005 p.157.) 
Fonte: 

 BRAICK, Patricia Ramos. MOTA, Myriam Becho. História: das cavernas ao terceiro milênio. 1 edição, São Paulo. 

Moderna, 2005. p. 157. 

 FURTADO, João Pinto. Uma república entre dois mundos: Inconfidência Mineira, historiografia e temporalidade. 

Rev. bras. Hist. São Paulo   vol. 21 no.42  200. Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882001000300005#tx17>. Acesso em: 04 fev. 

2017.  

 IBAÑEZ, Alexandre.  GONTIJO, Staël. Marília de Dirceu - A musa, a Inconfidência e a vida privada em Ouro Preto 

no século XVIII. Disponível em:  < 

https://books.google.com.br/books?id=KXBiCAAAQBAJ&pg=PT2&lpg=PT2&dq=IBA%C3%91EZ,+Alexandre.+GON

TIJO,+Sta%C3%ABl.+Mar%C3%ADlia+de+Dirceu+-

+A+musa,+a+Inconfid%C3%AAncia+e+a+vida+privada+em+Ouro+Preto+no+s%C3%A9culo+XVIII&source=bl&ots

=bxBf8suc8y&sig=banD12OS4jii1IrVZzUdTUw_sWY&hl=pt-

BR&sa=X&ved=0ahUKEwjQ_s_diPrRAhVHS5AKHTHoBK8Q6AEINjAF#v=onepage&q=IBA%C3%91EZ%2C%20Alexa

ndre.%20GONTIJO%2C%20Sta%C3%ABl.%20Mar%C3%ADlia%20de%20Dirceu%20-

%20A%20musa%2C%20a%20Inconfid%C3%AAncia%20e%20a%20vida%20privada%20em%20Ouro%20Preto%20

no%20s%C3%A9culo%20XVIII&f=false >. Acesso em: 4 fev. 2017.  

 
Questão: 50 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por não corresponder a questão mencionada. 
 
 
Cargo: PEB - Letras/Espanhol 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas,...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Sustenta o recurso que há mais de uma resposta correta, pois nessa questão, as alternativas C e D são bastante 
problemáticas. A alternativa C desconsidera o fato de que o Projeto Político Pedagógico deve ser elaborado e 
acompanhado por toda a comunidade escolar, pois é "construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os 
envolvidos com o processo educativo da escola"( VEIGA, 1998, p.11-35). Portanto, essa divisão que a alternativa faz 
entre os sujeitos envolvidos nos "momentos de elaboração e implementação" e os envolvidos no "acompanhamento e 
avaliação" do PPP é incoerente com os autores da área que reforçam a participação da comunidade escolar em todos os 
processos. Porém, o gabarito a apresenta a alternativa D como incorreta, e já que a questão solicita a escolha da 
alternativa incorreta, existem duas alternativas problemáticas, o que invalida a questão. Referência: VEIGA, Ilma Passos 
da. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção coletiva. In: VEIGA, Ilma Passos da (org.). Projeto político-
pedagógico da escola: uma construção possível. Campinas: Papirus, 1998.  A banca, no entanto, indica a troca do 
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gabarito, pois, de fato a alternativa correta é a letra C, já que no gabarito preliminar a letra D não pode ser considerada 
incorreta, já que a escola pode, tanto reforçar, manter, reproduzir formas de dominação e de exclusão como constituir-
se em espaço emancipatório, de construção de um novo projeto social, que atenda às necessidades da grande maioria 
da população. 
Fonte: Projeto Político-Pedagógico: dimensões conceituais http://escoladegestores.mec.gov.br/site/2- 
sala_projeto_vivencial/pdf/dimensoesconceituais.pdf 
 
 
Cargo: PEB - Letras/Inglês 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) tanto a eficiência cega quanto a competência sem compreensão são vistas pelo autor como 
dispensáveis quando relacionadas à questão da tecnologia das máquinas. ” não pode ser considerada correta. De acordo 
com a última frase do texto: “E torcer para que das inteligências sem consciência possa emergir algo mais do apenas 
eficiência cega, a competência sem compreensão. ”  a expressão “a competência sem compreensão” é a descrição do 
termo antecedente “algo”, ou seja, para o autor, a competência sem compreensão é o que deve emergir e não apenas 
eficiência cega. A alternativa “B) o autor posiciona-se contrariamente ao fato de que máquinas tenham cada vez mais 
autonomia, considerando as consequências de tal fato. ” é assinalada como correta, pois, a expressão “a competência 
sem compreensão” demonstra o desejo de que não haja autonomia. Quanto ao enunciado não há necessidade de haver 
o uso de dois pontos no final, pois, as assertivas são complementares ao mesmo. A alternativa “C) há uma confrontação 
com as ideias apresentadas em todo o texto, demonstrando que a progressão das máquinas autônomas é algo 
necessário e benéfico. ” não pode ser considerada correta, pois, em nenhum momento do texto há confronto, ou seja, 
oposição de ideias. Além disso, o benefício da progressão das máquinas autônomas pode ser questionado com base das 
questões já relatadas anteriormente. 
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso o pedido de anulação do gabarito, pois a questão em discussão cita na sua letra B, dada no gabarito 
preliminar como correta, que: B) obriga a escola a aceitar todos os alunos que pleiteiam uma vaga em suas salas de aula, 
atendendo os direitos de proteção às crianças e aos adolescentes. A resposta não reconhece o caráter jurídico das 
normas constitucionais e do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente no que decorre a aplicabilidade direta e 
imediata da constituição às situações que contempla, inclusive no que se refere à proteção e à promoção dos direitos 
fundamentais. É preciso atentar-se ao exposto ao final da opção: "...ATENDENDO AOS DIREITOS DE PROTEÇÃO ÀS 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES", NÃO A TODOS OS ALUNOS, haja vista que existem alunos acima dos 18 anos de idade que 
não são considerados adolescentes MAS QUE AINDA ESTUDAM.  O gabarito se mantém, pois ela é a exceção, não pelo 
“todos alunos”, argumentos utilizados pelos requerentes, mas pelo fato de que o correto, neste caso seria que as 
instituições educacionais, juntamente com o poder público, deveria indicar uma vaga em escola, observadas as 
condições de proximidade da residência, instalações físicas, etc. 
Fonte: http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinppIV/eixos/11_educacao/violencia-escolar-estrategias-de-
enfrentamento.pdf. 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apenas a consistente tradução dos itens que se apresentam nas opções é suficiente para que se estabeleçam as relações 
de compatibilidade__ ou total ausência dela__ com a imagem apresentada. Assim tem-se: 

A) If the going is smooth, the tough get going. (Se o progresso/caminho é suave, os fortes/persistentes vão em 
frente) 

B)  Empty vessels always make the most success. (Recipientes vazios sempre fazem o maior sucesso) 
C) Many a true word is generally spoken in jest. (Muitas verdades são geralmente ditas de brincadeira) 
D) Bliss will sure blossom among the comrades. (Felicidade/alegria/benção certamente florescerá em meio aos 

companheiros/camaradas) 
As opções A e B tratam-se de ditos/ditados populares que tiveram suas mensagens alteradas em virtude da substituição 
de algum vocábulo, portanto a classificação de obscurantismo fica claramente afastada pelo fato de serem sentenças há 
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muito consagradas, caracterizadas por informalidade e popularidade. No caso da opção A, o dito original diz “If the going 
gets tough, the tough get going” (Se o caminho/progresso é difícil, os persistentes/durões/fortes vão em frente). No 
caso da opção B, o dito original diz “Empty vessels always make the most noise” (Recipientes vazios sempre fazem o 
maior barulho/ruido). A opção C trata-se de um dito popular reproduzido no seu texto original e com o qual há plena 
correspondência no português. A opção C trata-se de uma frase comum, com uso de vocabulário em seu sentido literal. 
A única opção que estabelece relação com a imagem dos três corações bem próximos uns dos outros __observe-se que 
não são representações/desenhos de corações, são fotos de órgãos do corpo humano__ é a opção D, pois as palavras 
“White, Black,Yellow” grafadas sobre os corações faz óbvia referência racial. Em tempos de escola inclusiva, 
multiculturalismo, acolhimento às diferenças e escola plural__ todos temas propostos em edital para este certame__ 
rejeita-se as observações do texto recursal, crendo que houve falha na eficiência da tradução realizada pelo recorrente a 
qual ocasionou inconsistência na efetivação das relações existentes. Assim, não se encontra razão para atender a 
solicitação recursal e confirma o gabarito preliminar da Questão 40 divulgado, a saber, letra D. 
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers 
 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Existem, na língua inglesa, inúmeras situações nas quais a ordem sujeito/verbo pode ser invertida, sendo o 
questionamento apenas uma delas Alguns desses casos são: exclamações, com o verbo MAY, depois de 
SO/NEITHER/NOR, depois de AS/THAN/SO, em orações condicionais, depois de expressões restritivas, depois de 
expressões negativas, etc. ressalta-se que antes de “WILL HE” __ presente na estrutura frasal da Questão 44__ há a 
expressão negativa “ON NO ACCOUNT” (de modo algum) a qual justifica o uso correto da inversão verbo auxiliar (WILL) 
/sujeito (HE) fora de um questionamento. Ademais, a expressão “DO WELL ON A TEST” está erroneamente apresentada 
com o verbo “MAKE”. Assim, não existe razão para atender a solicitação recursal e confirma o gabarito preliminar da 
Questão 44 divulgado, a saber, letra C. 
Fonte: Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 279-281. 
 
 
Cargo: PEB - Letras/Língua Portuguesa 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa D) “Continuando o desmatamento não sobrará uma sombra de pé.” não pode ser considerada correta, 
pois, nesse caso, sombra significa árvores, porque entre o significado de ambas as palavras existe uma relação de 
implicação. Sombra implica árvore, já que a sombra é um efeito produzido pela árvore. Essa mudança de sentido é uma 
metonímia. Metonímia é a alteração do sentido de uma palavra ou expressão quanto entre o sentido que o termo tem e 
o que adquire existe uma relação de inclusão ou de implicação. Já a expressão ‘bolo planetário’ se trata de uma 
metáfora, alteração de sentido de uma palavra ou expressão quando entre o sentido que o termo tem e o que ele 
adquire existe uma intersecção, isto é, ambos apresentam traços comuns. A alternativa A) “Comerás o pão com o suor 
do teu rosto.” não pode ser considerada correta, pois, “suor”, que é o efeito do trabalho, implica significado de trabalho, 
sendo uma metonímia.  
Fonte: Platão & Fiorin. Para entender o texto- Leitura e redação. Ed. Ática.  
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) conclui-se que a resposta negativa advém da constatação de dados reais.” não pode ser considerada 
correta, pois, diante do título “Estradas para a perdição?” e do teor do conteúdo apresentado no texto, não há como ser 
apresentada uma resposta negativa. O texto apresenta dados que constatam que, sim, da forma como as estradas estão 
sendo construídas são estradas para a “perdição” no sentido de que levam à destruição: “num processo que vai 
capilarizando a devastação.” (8º§) A alternativa “D) caso fosse transformada em uma frase nominal, excluindo-se o 
ponto de interrogação, sua adequação e sentido original seriam preservados.” não pode ser considerada correta, pois, 
excluindo-se o ponto de interrogação teríamos uma afirmativa e não um questionamento. A alternativa “A) a resposta é 
apresentada de modo objetivo e direto.” não pode ser considerada correta, pois, para a pergunta “Estradas para a 
perdição?” não há uma resposta direta. A conclusão advém da leitura do texto em sua íntegra e de sua interpretação.  
 Fonte: O próprio texto.  
Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
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Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas,...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de um uso restrito à variedade culta formal e mesmo ultraformal da língua, o emprego de facílimo – superlativo 
de fácil. Na alternativa “D) “[...] indica a literatura científica avaliada pela equipe do estudo, que inclui a brasileira 
Mariana Vale, do Departamento de Ecologia da UFRJ.” (6º§)” não há ocorrência para tal característica assim como não 
ocorre também no trecho destacado na alternativa C) “[…] mais da metade dos pedaços de chão não atravessados por 
estradas têm área de menos de 1 km², […]” (5º§). Quanto ao conteúdo programático, o conhecimento dos níveis de 
linguagem existentes na língua portuguesa está vinculado à compreensão textual.  
Fonte:  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.  

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B” é considerada correta, pois, dentre os empregos da vírgula está o de separar uma locução (é claro) que 
expressa conexão discursiva (no discurso, estabelece uma conexão, uma ligação) podendo ser de: adição, explicação, 
contraste, compensação, retificação, encadeamento, conclusão, ratificação, etc.) A alternativa “C) separação de oração 
coordenada de valor não aditivo.” não pode ser considerada correta. Oração coordenada é a que se coloca do lado de 
outra, sem desempenhar função sintática; são sintaticamente independentes. Veja: A atriz falou aos jornalistas   e 
despediu-se em seguida. Observe que a 2ª oração não está encaixada na 1ª, não funciona como termo da oração 
anterior, não se relaciona sintaticamente com nenhuma palavra da 1ª oração. São ligadas por conectivos ou justapostas, 
ou seja, separadas por vírgula. Ocorre que “é claro” não se trata de uma oração coordenada, mas de expressão de realce 
intercalada. A alternativa “D) acréscimo de oração justaposta para registro de ato de fala.” não pode ser considerada 
correta. Neste caso também se usaria o travessão indicando o ato da fala como no exemplo: “As coisas eram sem vida, 
diziam, sem nenhum mistério, devassadas.” 
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) a afirmação acerca do conservadorismo indica uma conclusão cuja certeza do autor pode ser 
comprovada.” não pode ser considerada correta, pois, em “Note, aliás, que essa estimativa do número de fatias 
separadas pela ação humana provavelmente é conservadora – ainda faltam dados a respeito de certas áreas, o que 
significa que o impacto global das estradas deve ser ainda maior.” (3º§) não há uma certeza em relação ao 
conservadorismo, mas uma possibilidade: “provavelmente”. Diante de tal justificativa, a alternativa “A” está correta.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

 GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 26. ed. Rio de 
Janeiro: FGV, 2006. 

 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta afirmativas sobre botões com recursos que podem ser encontrados na ferramenta Microsoft Office 
Excel 2007 e solicita a marcação da(s) alternativa(s) que apresenta(m) o(s) item(s) correto(s) para a relação botão x 
funcionalidade. 
Dentre as alternativas apresentadas apenas o item "o botão WordArt é utilizado para inserir um texto decorativo no 
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documento" está correto conforme pode ser observado na imagem extraída da ferramenta em questão: 

 
Os demais itens estão incorretos por não se tratarem de botões existentes na ferramenta ou apresentarem 
funcionalidades incorretas. Com base nos argumentos apresentados, a banca julga o recurso improcedente mantendo o 
gabarito preliminar divulgado. 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Sustenta o recurso que há mais de uma resposta correta, pois nessa questão, as alternativas C e D são bastante 
problemáticas. A alternativa C desconsidera o fato de que o Projeto Político Pedagógico deve ser elaborado e 
acompanhado por toda a comunidade escolar, pois é "construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os 
envolvidos com o processo educativo da escola"( VEIGA, 1998, p.11-35). Portanto, essa divisão que a alternativa faz 
entre os sujeitos envolvidos nos "momentos de elaboração e implementação" e os envolvidos no "acompanhamento e 
avaliação" do PPP é incoerente com os autores da área que reforçam a participação da comunidade escolar em todos os 
processos. Porém, o gabarito a apresenta a alternativa D como incorreta, e já que a questão solicita a escolha da 
alternativa incorreta, existem duas alternativas problemáticas, o que invalida a questão. Referência: VEIGA, Ilma Passos 
da. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção coletiva. In: VEIGA, Ilma Passos da (org.). Projeto político-
pedagógico da escola: uma construção possível. Campinas: Papirus, 1998.  A banca, no entanto, indica a troca do 
gabarito, pois, de fato a alternativa correta é a letra C, já que no gabarito preliminar a letra D não pode ser considerada 
incorreta, já que a escola pode, tanto reforçar, manter, reproduzir formas de dominação e de exclusão como constituir-
se em espaço emancipatório, de construção de um novo projeto social, que atenda às necessidades da grande maioria 
da população. 
Fonte: Projeto Político-Pedagógico: dimensões conceituais http://escoladegestores.mec.gov.br/site/2- 
sala_projeto_vivencial/pdf/dimensoesconceituais.pdf 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que houve erro na divulgação do gabarito, pois, “as formas como o homem adquire conhecimentos, 
condutas e os admitem e, a partir daí, interagem com o outro, com o meio em que vivem, são formas piagetianas que 
comprovam que a assimilação do que é apresentado a eles, nas formas que melhor convier e a maneira de organização 
interna dessas assimilações são os processos pelos quais se passam o interacionismo. Percebe-se ERRO na opção D 
apresentada no gabarito como resposta, estando correta a letra B”. Contudo, a banca mantém o gabarito pois, segundo 
Piaget, o desenvolvimento cognitivo ocorre a partir da ação do sujeito sobre o meio ambiente. A partir dessa interação a 
pessoa constrói ou transforma estruturas mentais (esquemas) adquirindo maneiras de fazê-las funcionar. O eixo central, 
portanto, é a interação organismo-meio e essa interação acontece através de dois processos simultâneos: a organização 
interna e a adaptação ao meio, funções exercidas pelo organismo ao longo da vida. 
Fonte: http://www.uniriotec.br/~pimentel/disciplinas/ie2/infoeduc/aprconstrutivismo.html 
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Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Essa questão visa à identificação da função da linguagem, apenas no trecho destacado e, não na totalidade do texto. O 
enunciado da questão está bem claro “Considerando o excerto...” A função poética é a que prevalece no texto por se 
tratar de um excerto centralizado na mensagem, pois cria uma situação em que a mensagem valoriza a si mesma. Há 
imagens conotativas evidenciando o sentido figurado. 
Fonte: Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação / Ulisses Infante – São Paulo- Scipione 
 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A autora não pontua palavras que remetem à ideia de tempo de forma subjetiva porque através delas há a referência ao 
campo semântico de tempo ou da passagem dele de forma explícita. 
A expressão “disputa de pênaltis” remete à ideia de tempo pois é um fator decisivo em uma partida de futebol. Os times 
precisam esperar os chutes a gol para que um deles saia vencedor. 
O vocábulo “sabedoria” por sua vez, também traz a ideia de tempo pois o conhecimento é adquirido com o passar do 
tempo. 
O vocábulo “nada” é a antítese do “ser” e o “ser” é aquilo que “é”, portanto ocorre na existência . O “nada” foi analisado 
,nesse aspecto, por Sartre em sua obra “ O ser e o nada” e no “niilismo” de Nietzsche. 
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa . 3ª ed. – São Paulo: Publifolha, 2010. 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nessa frase o “lhe” está exercendo a função de objeto indireto. Nas demais frases as palavras sublinhadas estão 
exercendo a função de sujeito. 
Fonte: BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p.  
 
Questão: 37 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
Na alternativa “a”, a palavra sublinhada é um adjetivo. Na alternativa “d”, é um substantivo e, nas demais (b e c) as 
palavras sublinhadas são pronomes indefinidos. 
Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. 31. ed.São Paulo: Nova Geração 
Gram. 2011. 592p. 
 
Questão: 39 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por não corresponder a questão mencionada. 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O verbo “bater” admite a preposição “a” e o substantivo “porta”, admite o artigo “a”. 
“O acento indicador de crase é usado nas expressões adverbiais, nas locuções prepositivas e conjuntivas.”. 
Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa – Ed. Scipione 
 
Questão: 41 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
Questão anulada, pois não há nenhum advérbio destacado nessa questão. 
 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As vírgulas, nesse excerto, foram utilizadas para separar termos de mesma função sintática que estão exercendo a 
função de sujeito. 
Fonte: Luft, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. Ed. Ática. 
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Questão: 43 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Na alternativa “B”, o “se” não é uma partícula expletiva e sim índice de indeterminação do sujeito. Na alternativa “C” 
está iniciando uma oração subordinada.  adverbial condicional.  
Fonte: Cunha, Celso & Lindley Cintra. Gramática do português Contemporâneo. 6.ed. – Rio de Janeiro: Lexikon, 2013 
 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O vocábulo “tempo”, grafado com letra maiúscula, demonstra que a autora se refere a ele como pessoa e isso é 
reforçado em vários momentos do texto: “Caro Senhor Tempo”, “será que o senhor não se cansa, seu Tempo? Há um 
diálogo constante no texto, a começar com o título “Requerimento”, que é um tipo textual utilizado para um envio de 
solicitações determinadas às autoridades de serviços públicos e por isso, com emprego de uma linguagem padrão. No 
texto em questão, a autora se dirige ao Tempo, personificando-o e de forma coloquial e descontraída. 
Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p. 
 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É fundamental não confundir “linguagem conotativa” com a função da linguagem denominada “conativa”. Essa questão 
se refere à “função da linguagem”. O trecho que se adéqua à função conativa é a alternativa “B”, pois está direcionada 
ao receptor da mensagem com o uso do verbo no modo imperativo, como está explícito no referido trecho. 
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 3ª ed. – São Paulo: Publifolha, 2010. 
 
 
Cargo: PEB - Matemática 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas,...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 
Sustenta o recurso que há mais de uma resposta correta, pois nessa questão, as alternativas C e D são bastante 
problemáticas. A alternativa C desconsidera o fato de que o Projeto Político Pedagógico deve ser elaborado e 
acompanhado por toda a comunidade escolar, pois é "construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os 
envolvidos com o processo educativo da escola"( VEIGA, 1998, p.11-35). Portanto, essa divisão que a alternativa faz 
entre os sujeitos envolvidos nos "momentos de elaboração e implementação" e os envolvidos no "acompanhamento e 
avaliação" do PPP é incoerente com os autores da área que reforçam a participação da comunidade escolar em todos os 
processos. Porém, o gabarito a apresenta a alternativa D como incorreta, e já que a questão solicita a escolha da 
alternativa incorreta, existem duas alternativas problemáticas, o que invalida a questão. Referência: VEIGA, Ilma Passos 
da. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção coletiva. In: VEIGA, Ilma Passos da (org.). Projeto político-
pedagógico da escola: uma construção possível. Campinas: Papirus, 1998.  A banca, no entanto, indica a troca do 
gabarito, pois, de fato a alternativa correta é a letra C, já que no gabarito preliminar a letra D não pode ser considerada 
incorreta, já que a escola pode, tanto reforçar, manter, reproduzir formas de dominação e de exclusão como constituir-
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se em espaço emancipatório, de construção de um novo projeto social, que atenda às necessidades da grande maioria 
da população. 
Fonte: Projeto Político-Pedagógico: dimensões conceituais http://escoladegestores.mec.gov.br/site/2- 
sala_projeto_vivencial/pdf/dimensoesconceituais.pdf 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

5𝐶𝑛,3 = 𝐶𝑛+2,4 → 5 ∙
𝑛!

3!(𝑛−3)!
=

(𝑛+2)!

4!(𝑛+2−4)!
→

5𝑛(𝑛−2)

1
=

(𝑛+2)(𝑛+1)

4
→ 𝑛2 + 3𝑛 + 2 = 20𝑛 − 40 → 𝑛2 − 17𝑛 + 42 = 0. 

𝑛 = 3 ou 𝑛 = 14. Assim, 3 + 14 = 17.  
Fonte: MARCONDES; GENTIL; SERGIO. Matemática para o Ensino Médio. Volume Único. 2. Ed. São Paulo: Ática, 1999. 

 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alteração das posições das palavras “de” e “é” no enunciado da questão não chega a prejudicar no entendimento de 
que o valor numérico expresso em seguida se refere à área do trapézio. 

𝐴 =
(𝐵+𝑏)ℎ

2
→ 60 =

(2ℎ+8)ℎ

2
→ 8ℎ + 2ℎ2 = 120 → ℎ2 + 4ℎ − 60 = 0, com ∆= 256. 

Logo, ℎ =
−4±16

2
, donde ℎ′ =  6 (ignora-se o valor negativo ao se tratar de medida). 

Logo, os catetos do triângulo medem 6 e 4 cm. Assim, 𝑥2 = 62 + 42 → 𝑥 = √52 = 2√13. 
Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 
 
 
Cargo: PEB - Séries Iniciais 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão “O trecho, “No entanto, não é possível descartar a hipótese de que a máquina 
poderia ter identificado incorretamente um rosto [...]” (2º§) é introduzido por uma expressão que indica:” a expressão 
objeto de sua resposta é a locução “no entanto”. Introdução se refere ao que está no início e não ao que o antecede. 
Tanto o conteúdo “emprego das classes de palavras” quanto “sintaxe da oração e do período” apresentam 
conhecimento que aborda o sentido expresso por “no entanto”. 
Fonte:  

 O próprio texto.  

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

 Edital divulgado. 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão: “A alteração do segmento “Imagine uma situação na qual uma máquina 
identifica o rosto de um terrorista internacional [...]” (1º§) em relação à voz do verbo destacado apresenta-se da 
seguinte forma:” a alternativa a ser assinalada deveria conter alteração em relação à voz do verbo e não manutenção da 
forma apresentada.  
Fonte:  

 Questão em análise.  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) o encadeamento de ações distintas diante do alarme de uma máquina é sempre preocupante devido 
ao alcance e efeitos advindos de tal situação. ” não pode ser considerada correta, pois, o alarme dado por algum tipo de 
máquina nem sempre é preocupante, mas importante.  Quanto ao enunciado não há necessidade de haver o uso de dois 
pontos no final, pois, as assertivas são complementares ao mesmo.  A alternativa “D) as máquinas ocuparam, de modo 
progressivo, o lugar do ser humano em várias situações diárias gerando benefícios para os que as produziram e 
insegurança para os que utilizam seus serviços. ” não pode ser considerada correta, pois, cálculos de engenharia são 
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casos típicos nos quais a performance das máquinas ultrapassa o raciocínio e a memória humana (benefício para quem 
usa o serviço). 
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A personificação está presente em “O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio 
profundo. ”  na atribuição da ação “atravessa” a “silêncio” e - comparação entre ‘silêncio’ e ‘rio profundo’ em "O silêncio 
de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo.  
Fonte:  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 Garcia, Othon. Comunicação em prosa moderna. Ed. FGV. 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) O diálogo se faz necessário diante da técnica da dialética. ” não pode ser considerada correta, pois, em 
“O ato criativo, talvez consista na promoção do diálogo. Para isso, é preciso demonstrar que não há um método, ou uma 
dialética, mas apenas o diálogo, que é a fala entre duas pessoas. ” é possível identificar que o diálogo não está atrelado à 
dialética, portanto, não é diante da dialética que ele se faz necessário, sua necessidade independe da dialética.  
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) superar-lhe.” não pode ser considerada correta, pois, não se trata da superação do mundo, mas sim da 
crise. 
Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que houve erro na divulgação do gabarito, pois, de certa forma, a Letra (A) e a letra (B) se completam 
e não se anulam. Entende-se que a letra B está contida na A, e não ao contrário. Por este motivo, mantém o gabarito. A 
escola, segundo a LDB, tem como função social formar o cidadão, e, desse modo, garantir as finalidades registradas no 
artigo 22: “A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 
indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. 
Com essa abordagem constata-se a necessidade da escola se organizar para empreender uma educação que ofereça 
respostas às demandas sociais. 
Fonte: https://www.portaleducacao.com.br/educacao/artigos/45629/a-funcao-social-da-escola-a-partir-da-formacao-
de-sujeitos-historicos 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que “a pergunta refere-se ao que deixa de ser "valia de" não ao que é portanto o gabarito está 
errado.”  No entanto, uma leitura atenta ao enunciado e ao comando da questão nos remete ao seu cerne, que se refere 
ao que se deixa de analisar quando  utilizamos o procedimento de eliminar a avaliação das escolas e promover 
automaticamente os alunos, conforme abaixo: “As justas críticas aos procedimentos de avaliação como ‘determinar a 
valia de’ por meio de notas ou conceitos, têm gerado interpretações equivocadas, como a de se eliminar a avaliação das 
escolas e promover, automaticamente, os alunos. Por esse procedimento deixam-se de analisar as habilidades que os 
educandos desenvolveram, os conhecimentos que puderam construir e as necessidades que eles apresentam para 
aprender, efetivamente. 
Fonte:  página 16 http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/avaliacao.pdf 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso o pedido de anulação do gabarito, pois a questão em discussão cita na sua letra B, dada no gabarito 
preliminar como correta, que: B) obriga a escola a aceitar todos os alunos que pleiteiam uma vaga em suas salas de aula, 
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atendendo os direitos de proteção às crianças e aos adolescentes. A resposta não reconhece o caráter jurídico das 
normas constitucionais e do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente no que decorre a aplicabilidade direta e 
imediata da constituição às situações que contempla, inclusive no que se refere à proteção e à promoção dos direitos 
fundamentais. É preciso atentar-se ao exposto ao final da opção: "... ATENDENDO AOS DIREITOS DE PROTEÇÃO ÀS 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES", NÃO A TODOS OS ALUNOS, haja vista que existem alunos acima dos 18 anos de idade que 
não são considerados adolescentes MAS QUE AINDA ESTUDAM.  O gabarito se mantém, pois ela é a exceção, não pelo 
“todos alunos”, argumentos utilizados pelos requerentes, mas pelo fato de que o correto, neste caso seria que as 
instituições educacionais, juntamente com o poder público, deveria indicar uma vaga em escola, observadas as 
condições de proximidade da residência, instalações físicas, etc. 
Fonte: http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinppIV/eixos/11_educacao/violencia-escolar-estrategias-de-
enfrentamento.pdf 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há mais de uma resposta correta. A banca mantém o gabarito e aponta os erros apresentados 

nas alternativas reivindicadas como corretas: 

B- Marques de Pombal, ao expulsar os jesuítas do Brasil, implanta a Aulas Régias, que seria uma escola pública com 

pretensão pedagógica embasada nas ideias iluministas. A educação então passou a ser estabelecida em forma de leis: 

ensino primário para todos, curso secundário e universidade. 

C- O modelo de civilização lusitana criou uma segmentação social, estratificada em castas, nos conduzindo a entender 

que o formalismo personalista, hodiernamente persistente, remete ao período REPUBLICANO colonial, influenciando, de 

forma marcante, na construção dos paradigmas que norteiam a formação do sistema educacional brasileiro. 

D- Na tentativa de construir uma educação que rompesse paradigmas, um grupo de intelectuais brasileiros, em 1932, 

editam o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. O Manifesto apresentava uma necessidade de interferir na 

formação de um modelo de organização da sociedade brasileira através da educação. Trazendo assinaturas de 

intelectuais como Anisio Teixeira, Lourenço Filho, Cecília Meireles, o documento defendia uma educação de escola única 

para a população, laica, gratuita e obrigatória. O documento defendia uma educação de escola para a população 

carente, laica, gratuita e obrigatória. 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há mais de uma resposta correta e a resposta b também condiz com o papel dos docentes em 
relação à didática e metodologia de ensino. No entanto, o gabarito se mantém, pois, no contexto da aprendizagem 
significativa, segundo Ausubel, há duas condições para que a aprendizagem significativa ocorra: o conteúdo a ser 
ensinado deve ser potencialmente revelador e o estudante precisa estar disposto a relacionar o material de maneira 
consistente e não arbitrária. 
Fonte: Concepções de aprendizagem. https://novaescola.org.br/conteudo/262/david-ausubel-e-a-aprendizagem-
significativa 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A formação docente ocorre desde o ingresso na escola como estudante (pois incorpora elementos observáveis sobre a 
ação docente) e estende-se para dentro da profissão (formação em exercício). 
Fonte: Constituição docente: Formação, Identidade e Professoralidade. João Alberto Steffen Munsberg, Denise Regina 
Quaresma da Silva. 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Há um vínculo muito estreito entre autonomia e projeto político pedagógico. A autonomia possui o sentido sociopolítico 
e está voltada para o delineamento da identidade institucional. A identidade representa a substância de uma nova 
organização do trabalho pedagógico. A autonomia anula a dependência e assegura a definição de critérios para a vida 
escolar e acadêmica. Autonomia e gestão democrática fazem parte da especificidade do processo pedagógico.  
Fonte: Inovações e Projeto Político Pedagógico: Uma relação regulatória ou emancipatória? Ilma Passos Alencastro 
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Veiga. Cad. CEDES v.23 n.61 Campinas dez 2003. 
 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Hernandéz e Ventura (1998) chama Projeto de Trabalho, o enfoque integrador da construção de conhecimentos, que 
transgride o formato da educação tradicional de transmissão de saberes compartimentados e selecionados pelo 
professor e reforça que o projeto não é uma metodologia, mas uma forma de refletir sobre a escola e sua função. 
Fonte: Projeto de Trabalho: Um enfoque integrador na construção de conhecimentos. Felipe da Silva Machado, Regina 
Cohen Barros. 
 
 
Cargo: Técnico de Enfermagem 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Baseando-se no trecho “Pois envelhecer é andar de mãos dadas com os objetos, envelhecer é subir escada mesmo sem 
degraus.”, deveria assinalar a alternativa que substitui corretamente a conjunção “pois”. Conforme a firmado no 
enunciado da questão, a conjunção “pois” trata-se de uma explicativa, dessa forma deveria ser substituída por outra 
conjunção explicativa. Porém, as opções de resposta “então” e “nesse caso” são conjunções conclusivas, “mas” é uma 
conjunção adversativa e “visto que” trata-se de uma conjunção causal. Portanto, que devido à ausência de uma resposta 
correta, a questão deverá ser anulada. 
Fonte:  

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 

 CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. Ensino Médio Integrado. 

Reformulada 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010. 584p. (Conforme acordo ortográfico). 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O produto dos dois números de cima é igual ao produto dos dois números debaixo. 
3.8=6.? 
24=6.? 
?=24/6 
?=4 
Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 
Questão: 33 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão foi anulada vez que as cidades apresentadas em todas as alternativas de resposta fazem parte do Circuito das 
Águas de Minas Gerais. 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A temperatura retal – considerada a mais fidedigna. 
A temperatura axilar, vantagens: facilidade de uso, método não invasivo. Desvantagens: não reflete a temperatura 
central, também questionável exatidão em clientes com hipotermia, facilidade do deslocamento durante a medida e 
ampla variabilidade. 
A Temperatura retal é a mais utilizada para mensuração da temperatura corporal em atendimento pediátrico, sendo 
esse método considerado o padrão ouro para verificação da temperatura central nos sistemas de saúde de diversos 
países, e recomendado pela National Athletic Trainers Association  como critério padrão para mensuração da 
temperatura central. 
Fonte:  

 http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v41n3/20.pdf 

 http://emfermagemfaal2010.blogspot.com.br/2011/07/controlando-temperatura-corporal.html 
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 http://www.ufjf.br/pgedufisica/files/2010/06/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Carlos-Magno.pdf 

 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ortopneia é a dificuldade respiratória em posição horizontal sendo facilitada na posição vertical. 
Ortopnéia - É a denominação dada ao surgimento ou agravamento da sensação de dispnéia com a adoção da posição 
horizontal, portanto, a terminologia utilizada para respiração facilitada em posição vertical é a ortopneia. 
Fonte: 

 http://revista.fmrp.usp.br/2004/vol37n3e4/2_dispneia.pdf 

 http://portaldocoracao.uol.com.br/sinais-e-sintomas/ortopneia-tipo-de-falta-de-ar 

 
Questão: 46 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A alternativa correta é a B, pois segundo a regra de Naegele, se a DUM foi 10/10/2016, a DPP será 17/07/2017. Porém 
houve um equívoco na data da consulta de pré-natal, sendo uma data muito anterior à data da DUM, o que não 
interfere no resultado da alternativa. 
 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O valor do oxigênio presente na atmosfera é importante para a enfermagem para cálculo de oxigênio suplementar e 
quantidade de oferta de oxigênio. 
Ao se elevar a fração inspirada de oxigênio, constata-se aumento da pressão arterial de oxigênio e, conseqüentemente, 
diminuição do trabalho respiratório necessário para manter a tensão de oxigênio alveolar, bem como do trabalho 
miocárdico responsável pela manutenção da oferta de oxigênio aos tecidos. 
Fonte:  

 http://www.365saude.com.br/pt-conditions-treatments/pt-respiratory-disorders/1009006024.html 

 http://pt.slideshare.net/asdonha/oxigenoterapia-25072006 

 http://www.acls.com.br/sati-irpa.htm 

 
 
Cargo: Técnico de Higiene Dental 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O ano em questão começou numa quinta-feira e como é um ano de 365 dias também terminou numa quinta-feira(31) 
31-7= 24 (quinta-feira) 
Assim a última sexta-feira caiu no dia 25. 
Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 
Questão: 48 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
Sustenta o recurso que a opção divulgada no gabarito encontrava-se errada, sendo a correta, a opção A (com o texto 
“200-205 / 206-209”).  Realmente esta é a opção que deve ser considerada correta, como citado no presente recurso e 
como consta no gabarito comentado, baseado na referência bibliográfica que nele consta. 
Fonte: “A correta indicação dos grampos para molares são do grupo 200 até 205 e para pré-molares são de 206-209.”.  
CONCEIÇÃO, E. N. et al. Dentística: saúde e estética. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 596p. Página 116  
 
 
Cargo: Técnico de Obras e Serviços 
 
Questão: 36 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por não corresponder à questão mencionada. 
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Cargo: Técnico de Saúde - Análises Clínicas 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso em questão informa que existe falta de resposta adequada ao questionamento. Entretanto o termo saprófito 
informado no recurso está diretamente relacionado a seres como plantas e fungos que se alimentam de matéria 
orgânica em decomposição, sendo essa matéria orgânica de origem animal ou vegetal. O termo saprozóico é utilizado 
para protozoários que se alimentam de matéria orgânica em decomposição  
Fonte: Neves, D.P; Melo, A.L.; Linardi, P.M; Vitor, R. W. de Almeida. Parasitologia Humana , 12º ed. Atheneu; Saprófita in 
Artigos de apoio Infopédia.: Porto Editora, 2003-2017.  
 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso em questão informa que existe erro na divulgação do gabarito, pois o mesmo alega que o método Kato Katz 
não é utilizado para pesquisa de áscaris. Entretanto, diante das alternativas disponíveis na questão o método Kato Katz 
pode ser sim utilizado para tal pesquisa. Visto que de acordo com Siqueia, A.M o método de Kato Katz pode ser 
utilizado, assim como outros métodos como informado na tabela abaixo:  
 

 
Fonte: Neves, D.P; Melo, A.L.; Linardi, P.M; Vitor, R. W. de Almeida. Parasitologia Humana, 12º ed. Atheneu. 
 
 
Cargo: Técnico de Saúde - Radiologista 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O verbo haver no sentido de existir é impessoal, ou seja, não apresenta sujeito. Por isso, permanece na terceira pessoa 
do singular. Assim a flexão correta seria: “Havia filhos que se tornaram pais de seus pais”. 
As mudanças haviam chegado junto com a idade = As mudanças tinham chegado junto com a cidade. O verbo haver 
desempenha a função de verbo auxiliar (que indica pessoa, tempo e modo verbal; sinônimo de “ter” nos tempos 
compostos). Nesse caso, o verbo é conjugado no plural. Como verbo pessoal (com sujeito), pode assumir o sentido de 
“obter”, “considerar”, “lidar”, ainda que esses usos sejam menos recorrentes: 
Os pais houveram de seus filhos os devidos cuidados = Os pais obtiveram de seus filhos os devidos cuidados. 
Os filhos houveram-se muito bem ao cuidar de seus pais = Os filhos lidaram-se muito bem ao cuidar de seus pais. 
Fonte:  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português 

 contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2013. 800p. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p. 
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Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Baseando-se no trecho “Pois envelhecer é andar de mãos dadas com os objetos, envelhecer é subir escada mesmo sem 
degraus.”, deveria assinalar a alternativa que substitui corretamente a conjunção “pois”. Conforme a firmado no 
enunciado da questão, a conjunção “pois” trata-se de uma explicativa, dessa forma deveria ser substituída por outra 
conjunção explicativa. Porém, as opções de resposta “então” e “nesse caso” são conjunções conclusivas, “mas” é uma 
conjunção adversativa e “visto que” trata-se de uma conjunção causal. Portanto, que devido à ausência de uma resposta 
correta, a questão deverá ser anulada. 
Fonte:  

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 

 CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. Ensino Médio Integrado. 

Reformulada 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010. 584p. (Conforme acordo ortográfico). 

Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O segundo item apresenta a seguinte afirmação sobre o dispositivo memória RAM: 
“A memória RAM é uma memória de acesso randômico que tem a função de armazenar os dados mais utilizados pelo 
processador com objetivo de agilizar o processamento”. 
A memória RAM é o dispositivo que permite o acesso aos arquivos do computador de forma randômica. Não é uma 
característica do dispositivo em questão, promover o armazenamento de dados de forma permanente devido a sua 
volatilidade. A utilização desse dispositivo é primordial para o funcionamento de um computador, haja vista que os 
dados são carregados do disco rígido para a memória RAM para que o usuário possa trabalhar. A função descrita no item 
“objetivo de agilizar o processamento” é uma característica da memória CACHE que é utilizada para evitar que o 
processador tenha que recorrer a memória RAM a todo o momento o que tornaria o processamento mais lento. Esse 
trecho torna a assertiva incorreta por apresentar a característica de outro componente. 
Dessa forma, o recurso apresentado é improcedente, mantendo a decisão do gabarito preliminar divulgado. 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
_4 assistem os 3 gêneros de filme. 
_Como 12 pessoas assistem ficção científica e suspense, tem-se que 8 assistem apenas ficção científica e suspense já 
que 4 assistem os 3 gêneros de filme; 
_Como 7 pessoas assistem comédia e ficção científica, tem-se que 3 assistem apenas ficção científica e comédia já que 4 
assistem os 3 gêneros de filme; 
_Como 27 pessoas assistem ficção científica, tem-se que 12 assistem apenas ficção científica já que 4 assistem os 3 
gêneros de filme, 8 assistem apenas ficção científica e suspense e 3 assistem apenas ficção científica e comédia. 
Com essas informações é possível montar o diagrama a seguir: 

 
_Como 20 pessoas assistem suspense tem-se que: x+y+8+4=20 => x+y=8 
_ Como 18 pessoas assistem comédia tem-se que: z+y+3+4=18 => z+y=11 
x+y+z+8+4+3+12=40    
8+z+27=40 
z+35=40 
z=5   
z+y=11 
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5+y=11 
y=6 
x+y=8 
x+6=8 
x=2 
O número de pessoas desse grupo que tem o hábito de assistir comédia e suspense, mas não ficção científica 
corresponde a y=6. 
GABARITO: B 
Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 
Questão: 33 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão foi anulada vez que as cidades apresentadas em todas as alternativas de resposta fazem parte do Circuito das 
Águas de Minas Gerais. 
 
Questão: 36 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por não corresponder à questão mencionada. 
 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Justificativa-segundo a norma 3.01 da comissão nacional de energia nuclear é bem clara com relação aos limites de 
doses o qual é de 20msv em um ano, não podendo exceder 50msv nos quatro anos subsequentes 
 
 
Cargo: Técnico Segurança Trabalho 
 
Questão: 42 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por não corresponder à questão mencionada. 
 
 
Cargo: Terapeuta Ocupacional 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) Abundantes / discrimináveis.” não pode ser considerada correta, pois, em “repleta de vastas áreas 
intocadas,...” (4º§) a palavra “vastas” não se aproxima do sentido de “abundantes” que diz respeito a “fartas, profusas”, 
e ainda, “intocadas” não se aproxima do sentido de “discrimináveis” que diz respeito a "fazer uma distinção". Já o termo 
“inalteráveis” refere-se a intocável e não a intocada.  
Fonte: Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss - Publifolha. 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta afirmativas sobre botões com recursos que podem ser encontrados na ferramenta Microsoft Office 
Excel 2007 e solicita a marcação da(s) alternativa(s) que apresenta(m) o(s) item(s) correto(s) para a relação botão x 
funcionalidade. 
Dentre as alternativas apresentadas apenas o item "o botão WordArt é utilizado para inserir um texto decorativo no 
documento" está correto conforme pode ser observado na imagem extraída da ferramenta em questão: 
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Os demais itens estão incorretos por não se tratarem de botões existentes na ferramenta ou apresentarem 
funcionalidades incorretas. Com base nos argumentos apresentados, a banca julga o recurso improcedente mantendo o 
gabarito preliminar divulgado. 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um erro material no seu comando ao afirmar que a planilha foi produzida na ferramenta Microsoft 
Office Word 2007 enquanto o correto deveria ser a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. 
Por entender que o erro material descrito inviabiliza a execução das fórmulas apresentadas no item. Recurso 
procedente, a questão foi ANULADA. 
 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa D. 
No gabarito preliminar cita-se a alternativa A como correta, mas a alternativa que corresponde ao texto de forma 
incontestável é a “D”., uma vez que Conselhos também fazem parte do controle social do Sistema Único de Saúde.  
Fonte: Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990. 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Faria (2007) a síndrome de Guillian-Barré (SGB) “consiste na inflamação aguda de nervos periféricos 
múltiplos, gradual em raros casos, o que acarreta um enfraquecimento muscular progressivo, paralisia potencial e perda 
ou alterações sensoriais (p. 198)”.  
As principais características da patologia estão apontadas na letra D. “Fraqueza; alterações sensoriais; dor; alterações 
anatômicas; e, alterações respiratórias”.  
1.A fraqueza manifesta-se pela perda da força muscular de maneira simétrica e ascendente, acometendo a princípio os 
pés. 2. As alterações sensoriais são ascendentes, e são pronunciadas nas porções distais das extremidades. 3. A dor pode 
ser consequência direta da lesão do nervo ou paralisia ou decorrente da imobilização prolongada. 4. As alterações 
anatômicas consistem em fraqueza severa e insuficiência, assim as alterações respiratórias são características da 
síndrome de Guillian-Barré. Tornando improcedente o recurso impetrado.  
Fonte: FARIA, I. Neurologia Adulto. (198 e 199). In: CAVALCANTI, A. Terapia Ocupacional: fundamentação e prática. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 
 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Cassiano (2008, p. 153), o terapeuta busca promover saúde utilizando recursos terapêuticos para 
estimular as capacidades remanescentes da clientela, tendo como objetivo maior eficiência nas atividades cotidianas, 
maximizando os níveis de independência, participação e autorrealização. A intervenção pode ser preventiva, 
restauradora ou reabilitadora. O atendimento pode ser individual ou em grupo, conforme indicação e/ou necessidades. 
Desta forma está correto o que se afirma na letra A, tornando improcedente o recurso impetrado.  
Fonte: CASSIANO, J.G. A contribuição da Terapia Ocupacional para a manutenção da capacidade funcional do idoso. In: 
DRUMMOND, A. de F.; REZENDE, M.B. (org). Intervenções da Terapia Ocupacional. Belo Horizonte: UFMG, 2008 
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Cargo: Topógrafo 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Baseando-se no trecho “Pois envelhecer é andar de mãos dadas com os objetos, envelhecer é subir escada mesmo sem 
degraus.”, deveria assinalar a alternativa que substitui corretamente a conjunção “pois”. Conforme a firmado no 
enunciado da questão, a conjunção “pois” trata-se de uma explicativa, dessa forma deveria ser substituída por outra 
conjunção explicativa. Porém, as opções de resposta “então” e “nesse caso” são conjunções conclusivas, “mas” é uma 
conjunção adversativa e “visto que” trata-se de uma conjunção causal. Portanto, que devido à ausência de uma resposta 
correta, a questão deverá ser anulada. 
Fonte:  

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 

 CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. Ensino Médio Integrado. 

Reformulada 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010. 584p. (Conforme acordo ortográfico). 

Questão: 33 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão foi anulada vez que as cidades apresentadas em todas as alternativas de resposta fazem parte do Circuito das 
Águas de Minas Gerais. 
 
Questão: 46 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por não corresponder à questão mencionada. 
 
 

 
 

III 
 

     

DAS CONCLUSÕES 

 

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

fundamentações supraelencadas. 
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