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                         PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES 
                                        EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, 
que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no EDITAL 001/2016 DO 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES. 
 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição  Nome Cargo 

721000298 Pedro Fernandes De Lima Agente Administrativo 

721000559 Walas Vieira Corra Agente Administrativo 

721001447 Romulo Brioschi Silva Agente Administrativo 

721001816 Jucélia Ferrari Bissoli Agente Administrativo 

721002019 Jocimar Candido Da Silva Agente Administrativo 

721002377 Tatiani Andrião Zandonade Agente Administrativo 

721002512 Pablo Lamas Davila Agente Administrativo 

721002802 Jucilene Quiteria De Souza Santos Agente Administrativo 

721004683 Suellen De Souza Alves Agente Administrativo 

721007478 Mariana Tavares Borges Silva Agente Administrativo 

721007846 Camila De Souza Martins Agente Administrativo 

721008165 Viviane Vinco Broedel Agente Administrativo 

721010544 Lorena Caliman Damázio Agente Administrativo 

721010992 Priscila Zanotti Pizol Agente Administrativo 

721015104 Caroline Hemerly Souza Agente Administrativo 

721017523 Marina Schulz De Cristo Agente Administrativo 

721018114 Deividy Conrado De Oliveira Agente Administrativo 

721000251 Welington Batista Pereira Agente de Controle Interno 

721001440 Juliano Masioli Agente de Controle Interno 

721003362 Adiel De Oliveira Gomes Coêlho Agente de Controle Interno 

721003376 Kaio Cesar Almeida De Oliveira Agente de Controle Interno 

721003384 Sheila Marchiore Dos Santos Agente de Controle Interno 

721003612 Daiani Stein Agente de Controle Interno 

721003948 
Silvia Thamara Dos Santos Belizario 
Martinuzzo Agente de Controle Interno 

721004165 Frederico Rodrigues Silva Agente de Controle Interno 

721012145 Vitória Mezzedimi Cunha Dagostini Agente de Controle Interno 

721013653 José Elias Oliveira Fonseca Agente de Controle Interno 

721014535 Bruno Batista Cao Agente de Controle Interno 
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721015293 Raquel Colombo Pereira Agente de Controle Interno 

721015468 Jenifer Louzada Marion Agente de Controle Interno 

721016970 Helder Rangel de Faria Agente de Controle Interno 

721017756 Suian De Oliveira Antunes Agente de Controle Interno 

721000293 Paulo Henrique Egramphonte Coelho Almoxarife 

721002575 Emerson Louzada Do Rozário Almoxarife 

721004681 Suellen De Souza Alves Almoxarife 

721005434 Andre Cavalini Maganhi Almoxarife 

721015821 Paulo Sergio Ribeiro De Souza Junior Almoxarife 

721009357 Yarllei Reulrisson Felicio Vieira Angeli Arquiteto 

721010799 Lídia Borgo Duarte Santos Arquiteto 

721017309 Valdineia Barbosa Selim Arquiteto 

721001611 Lucinda Maria De Jesus Bulhosa Assistente Social 

721002033 Anna Luisa Araujo Antoniazzi Assistente Social 

721002798 Aracely Xavier Assistente Social 

721005032 Maurenia Lopes Ferreira Mantovani Assistente Social 

721005669 
Glaciana Sebastiana Alves Amancio 
Freitas Assistente Social 

721007569 Claudia Basilio Do Rosario Oliveira Assistente Social 

721009666 Michele Cristiane Salla Barcelos Assistente Social 

721000244 Regina Alves De Oliveira Silva Auxiliar de Sala 

721000420 Michely Curty Targa Auxiliar de Sala 

721001544 Marta Gonçalves De Amorim Auxiliar de Sala 

721003101 Eduarda Costa Brunhara Auxiliar de Sala 

721003765 Tuane Da Silva Batista Auxiliar de Sala 

721004696 Gessica Carvalho Da Silva Auxiliar de Sala 

721009210 Cidimar Lopes Martins Auxiliar de Sala 

721013736 Graciela Fernanda Erler Auxiliar de Sala 

721017175 Simone Fardin Piris Auxiliar de Sala 

721006286 Marcilene Da Penha Zardo Da Silva Auxiliar em Saúde Bucal 

721008156 Renata Xavier Da Victoria Botin Pessi Auxiliar em Saúde Bucal 

721008596 Giliane De Cássia Bravim Auxiliar em Saúde Bucal 

721007600 João Rogério Alves Braçal 

721000841 Giberto Costermani Medeiros Calceteiro 

721012729 Marcelo Sobreira De Mendonça Cirurgião Dentista 

721000200 Bruno Zagheti De Aguiar Contador 

721000212 Beatriz Poncio Rigo Contador 

721000409 Cleuson Ribeiro Da Victória Contador 

721000507 Cláudio Ferreira Da Silva Contador 

721001674 Celina Salvador Contador 

721002393 Franciele Luzia Holz Contador 

721003905 Vitor Gomes Baioco Contador 

721007304 Ana Paula Bertoli Rovetta Contador 

721011413 Alice Tavares Nespoli Contador 

721012985 Patrick Zanoni Contador 

721007022 Edinea Nolasco Cozinheiro 

721009247 Diorgenes Silva Muniz Cozinheiro 

721015353 Ludmila Natali França Da Silva Cozinheiro 

721002736 Marcelo Luis Figueiredo Maciel Eletricista 

721000795 Luciana Silva De Freitas Enfermeiro 

721004396 Mirela Dias Gonçalves Enfermeiro 

721006516 Bárbara Magnago Pedruzzi Enfermeiro 

721007227 Rubens Vinicius Siqueira Vargas Enfermeiro 
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721009960 Joemilly Grecco Cezati Enfermeiro 

721010316 
Paulo Henrique Magalhães Zerbinato 
Filho Enfermeiro 

721014117 Maria Rosa Figueira Mendonça Enfermeiro 

721015311 Geiziane Miossi Poloni Enfermeiro 

721017807 Josiane Meire Ribeiro Martins Cezar Enfermeiro 

721006555 Rafael Bremide Estefanato Engenheiro Agrimensor 

721009623 Rafael Pereira Vicente Engenheiro Agrimensor 

721016574 Nídia Sílvia Dias Engenheiro Agrimensor 

721011230 Ramires Ventura Machado Engenheiro Agrônomo 

721003602 Leonardo Pignaton Francisconi Engenheiro Ambiental 

721004951 Fernanda Luiza De Lima Marques Engenheiro Ambiental 

721006188 Fernanda Caliman Passamani Engenheiro Ambiental 

721007603 Pâmela Becalli Vilela Engenheiro Ambiental 

721009509 Renato Machado Fiorotti Engenheiro Ambiental 

721009609 Mateus Da Mota Salvador Engenheiro Ambiental 

721009726 Dayane Valentina Brumatti Engenheiro Ambiental 

721014763 Luiza Tristao Cardoso Engenheiro Ambiental 

721018152 Vanessa Andrade Fonseca Engenheiro Ambiental 

721000745 Igor Rubim Dalvi Engenheiro Civil 

721001333 Edigar Benincá Bergami Engenheiro Civil 

721002021 Gustavo Tavares Emerick Engenheiro Civil 

721003952 Meire Portes Dibai Davila Engenheiro Civil 

721004026 Robson Zulcão Mello Engenheiro Civil 

721004256 Rogério Gonçalves Sarmento Junior Engenheiro Civil 

721004793 Augusto Badke Neto Engenheiro Civil 

721005491 Carlos Magno Sossai Andrade Engenheiro Civil 

721009390 Robério Estephaneli Corty Ribeiro Engenheiro Civil 

721009584 Pedro Abreu Machado Engenheiro Civil 

721010327 Lorena Mantovaneli Pessoa Engenheiro Civil 

721011307 João Domingos Vargas Venturim Engenheiro Civil 

721013814 Isadora Andrade Bastos Engenheiro Civil 

721016376 Murilo Pereira Do Nascimento Engenheiro Civil 

721000450 Geceara Silva Miranda Farmacêutico 

721002189 Kamila Brison Crico Farmacêutico 

721003062 Juliana Santa Ardisson Farmacêutico 

721003071 André Martins Fontes Farmacêutico 

721003621 Sula Maria Vieira Feleti Farmacêutico 

721007261 Iara Rocha Ribeiro Farmacêutico 

721008871 Adalgiza Monteiro Fernandes Sofiatti Farmacêutico 

721008912 Nara De Almeida Souza Farmacêutico 

721009433 Ricardo De Oliveira Louzada Farmacêutico 

721012954 Rennan Belisario Brioschi Farmacêutico 

721015746 Lais Seraphim Reboli Farmacêutico 

721003137 Indhira Pessanha Rodrigues Fiscal de Meio Ambiente 

721008436 Simone Potratz Fiscal de Meio Ambiente 

721000576 Elan Dilson Dias Santiago Fiscal de Obras e Postura 

721001449 Romulo Brioschi Silva Fiscal de Obras e Postura 

721002369 Tatiani Andrião Zandonade Fiscal de Obras e Postura 

721002810 Elizangela Soares Langa Fiscal de Obras e Postura 

721004954 Guilherme Henrique Silva Hollunder Fiscal de Obras e Postura 

721012897 Carlos Antonio De Oliveira Fiscal de Obras e Postura 

721013565 Lorena Caliman Damázio Fiscal de Obras e Postura 
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721013945 Jean Carlos Mariani Fiscal de Obras e Postura 

721000069 Joselaine Pinheiro Coelho Fiscal de Tributos 

721001482 Gerlane Rodrigues Medina Fiscal de Tributos 

721001667 Cícero Pizzol Caliman Fiscal de Tributos 

721002029 Claudinei Rodrigues Rosa Fiscal de Tributos 

721002243 Arquimedes Bayerl Miranda Fiscal de Tributos 

721002457 Sanderson Dillem Oliveira Fiscal de Tributos 

721002706 
Antonio Matheus De Souza Peixoto 
Duarte Fiscal de Tributos 

721002873 Marcelo Martins Pattuzzo Fiscal de Tributos 

721003037 Eder Conti Dos Santos Fiscal de Tributos 

721004955 Guilherme Henrique Silva Hollunder Fiscal de Tributos 

721008576 Marcelle Mendes Lustoza Fiscal de Tributos 

721008988 Marina Aguiar Araújo Hupp Fiscal de Tributos 

721009104 Roland Louis De Sonis Fiscal de Tributos 

721009274 Adriano Ramos Camilo Fiscal de Tributos 

721010053 João Paulo Gomes Leite Fiscal de Tributos 

721011789 Claudia Mara Bottacin Pagio Fiscal de Tributos 

721013367 Lucio Lopes Nascimento Fiscal de Tributos 

721015087 Rondinely Francisco De Oliveira Fiscal de Tributos 

721015217 Taise Costa De Souza Nunes Fiscal de Tributos 

721017107 Matheus Grijó Lima Fiscal de Tributos 

721001813 Daniela Vantil Agrizzi Fiscal Sanitário 

721001826 Paolla Cipriano Fiscal Sanitário 

721003364 Marcelo Luis Figueiredo Maciel Fiscal Sanitário 

721006135 Luciano Uliana Fiscal Sanitário 

721006952 Francineide Filetti Vargas Fiscal Sanitário 

721009095 Leonardo Faé Fuzer Fiscal Sanitário 

721014679 Tony Cattem Moreno Fiscal Sanitário 

721016337 Andrea Paulina Minete Fiscal Sanitário 

721017398 Vanessa Coutinho De Azevedo Instrutor Musical 

721016251 Ernani Ferreira Do Nascimento Mecânico 

721007719 Daniely Machado Lourenço Rossmann Médico Clínico Geral 

721007724 Harry Rossmann Médico Clínico Geral 

721010550 Camila Altoe Barros Médico Clínico Geral 

721002013 Lucas Guimarães Ramos Monitor de Informática 

721000105 Anderson Santos Vieira Motorista 

721006904 Anivaldo Brambilla Motorista 

721010030 Flaviano De Mello Muniz Motorista 

721010748 Luiz Henrique Araujo Pacheco Motorista 

721012705 
Washinton Torres De Oliveira Ferreira 
Alves Motorista 

721015431 Elói Bruno Timoteo Motorista 

721018196 Fabrício Pereira De Oliveira Motorista 

721018212 Jocival Javarini Motorista 

721000593 Ilca Dos Santos Marvila Nutricionista 

721003465 Helder Zanon Nutricionista 

721004940 Charles De Castro Leite Nutricionista 

721005255 Monique Carari Faé Nutricionista 

721006355 Marina Teixeira De Carvalho E Fonseca Nutricionista 

721006392 Juliete Bassini Ramiro Nutricionista 

721006628 Fernanda Amorim Venâncio Nutricionista 

721007398 Liliana Magnago Pedruzzi Nutricionista 
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721009110 Grasiely Bellon Mazocco Nutricionista 

721013880 Camila Mauro Zandonadi Nutricionista 

721014129 Shaiany Dos Anjos Cardoso Da Silva Nutricionista 

721014615 Marciana Cordeiro Mariano Nutricionista 

721000827 Regiane Coradini Cocco Pedagogo 

721004426 Angelita Bassini Valente Pedagogo 

721012838 Beatriz Driusso Pedagogo 

721013093 Jamara Nodari Pedagogo 

721013760 Fabiula Canal Pedagogo 

721014814 Alzenira Mineti Pedagogo 

721013772 Valdemir Machado Do Carmo Pedreiro 

721017439 Luiz Henrique Da Silva Pinheiro Pedreiro 

721000195 
Ana Carolina Henriques Do Nascimento 
Muniz Professor PA 

721000880 Luana Bermond Vazzoler Professor PA 

721001131 Diego Zanetti Franco Professor PA 

721001177 Bianca Florindo Carvalho Zanetti Professor PA 

721002966 Neuzeni Stofel Dias Professor PA 

721004264 Roselma Rodrigues Ramos Professor PA 

721005167 Valdileia Gonçalves Campos De Souza Professor PA 

721006503 Crislaine Caetano Da Rocha Professor PA 

721007799 Patrícia Fazolo Professor PA 

721009689 Soraya Camata Cevolani Busato Professor PA 

721010199 Daiane De Oliveira Vinco Professor PA 

721010463 Maria Eliane Cogo Machado Professor PA 

721011206 Samantha Rodrigues Da Silva Falchetto Professor PA 

721011749 Cinthia Do Carmo Gonçalves Professor PA 

721012143 Alexsandria Pompermayer Da Silva Professor PA 

721013823 Giovana Falquetto Gomes Professor PA 

721013874 Debora Vieira Da Silva Professor PA 

721014669 Graziele Profiro Da Silva Professor PA 

721015283 Raquel Peres Murari Silva Professor PA 

721016427 Junia Da Silva Carda Professor PA 

721010857 Romelho De Paulo Entringer Contreiro Professor PB - Artes 

721013471 Josiane De Cássia Firgulha Jubini Professor PB - Artes 

721012140 Vitor Fioróti Cabral Professor PB - Ciências 

721011700 Geraldo Sergio Brunelli Carett Professor PB - Educação Física 

721018546 Cecilia Brioschi Silva Professor PB - Educação Física 

721016988 Mônica Uliana Lorenzon Professor PB - Geografia 

721000194 Matheus Carletti Xavier Professor PB - História 

721003570 Janaína Ribeiro Vieira Professor PB - História 

721014179 Renato Dias Maciel Professor PB - Inglês 

721017797 Lara Da Rocha Sousa Professor PB - Língua Portuguesa 

721000662 Juliana Guedes Morgado Psicólogo 

721002267 Lourena Manzini Maciel Vila Real Psicólogo 

721002494 Tatiana Lorenço Rigueti Psicólogo 

721005429 Tayssa Grassi Rodrigues Psicólogo 

721006118 Camila Monteiro Salaroli Psicólogo 

721015885 Fabiana Davel Canal Psicólogo 

721006436 Alexsandra Pagio Gonçalves De Siqueira Psicopedagogo 

721014737 Sintia Nogueira Da Silva Alves Servente 

721000616 Fabio Monteiro Duarte Técnico Ambiental 

721003133 Indhira Pessanha Rodrigues Técnico Ambiental 
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721008438 Simone Potratz Técnico Ambiental 

721001274 Angelita Pires Da Silva Técnico de Enfermagem 

721005228 Ecaterina Franco Nunes De Melo Técnico de Enfermagem 

721006954 Francineide Filetti Vargas Técnico de Enfermagem 

721012627 Jadilene Campi Toledo Técnico de Enfermagem 

721000378 Bruno Barros Lopes Técnico em Informática 

721002158 Káledy Roberto Lopes Gomes Técnico em Informática 

721003447 Leandro Mattos Técnico em Informática 

721007516 João Tanaka Patuzzo Técnico em Informática 

721009961 Cícero Bruneli Scabelo Técnico em Informática 

721010590 Jonathan De Moura Botelho Técnico em Informática 

721011031 Renato Sousa Botacim Técnico em Informática 

721014579 Rafael Rangel Azevedo Técnico em Informática 

721015154 Renato Jose Grecco Gratieri Técnico em Informática 

721002444 
Rogéria Aparecida Bortoluzzi De Paula 
Pires Técnico em Segurança do Trabalho 

721009218 Wilian Péterson Bastos Dos Santos Técnico em Segurança do Trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

  

 

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para provas de 

mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos referidos cargos. 

Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do presente processo seletivo quando da utilização 

dos mesmos conteúdos programáticos. 

 

 

 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 
Cargo: Agente Administrativo 
 
 
Questão: 01 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
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Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o dicionário da Língua Portuguesa, a palavra demônio significa, entre outras palavras, maligno, cão, 

peralta, malvado etc. Ressalta-se que na questão em destaque, a palavra “demônio” está inserida num contexto que 

contribui significativamente para a construção da mensagem a ser transmitida, sendo assim a palavra “peralta”, apesar 

de ser sinônima de “demônio”, está INCORRETA nesse contexto por ser característica de algo ou de alguém que é 

levado; que faz travessuras; traquinas.  

Fonte: 

 COSTA VAL, Maria da Graça. Texto, textualidade e textualização. In: J.L. Tápias Ceccantini; R.F> Pereira & J. 

Zanchetta Jr. (orgs), Pedagogia Cidadã: Cadernos de formação: Língua Portuguesa, v. 1. São Paulo: UNESP, 

prograd. 2004 

 MEIRELLES, Elisa. Literatura, muito prazer. Nova escola, a revista de quem educa. Ano XXV, nº 234, agosto de 

2010. 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No entanto trata-se de uma conjunção adversativa, portanto introduz uma oração que se opõe ao que anteriormente foi 

dito. Das opções de resposta, somente “todavia” enquadra-se como uma conjunção adversativa. 

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

Lexikon Editora Digital, 2013. 800p. 

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão abordada questiona, segundo o texto, sobre por que “ortorexia tem a desvantagem de ser uma doença 

‘disfarçada de virtude’”. Portanto o próprio texto nos responde que a ortorexia é caracterizada como “disfarce de 

virtude” porque quando se fala em alimentação saudável remete-se a um bem para a saúde, porém a compulsão por se 

alimentar somente de comidas “saudáveis” faz com que certos grupos de alimentos, que também trazem benefícios à 

saúde ou que podem ser consumidos moderadamente são totalmente excluídos do cardápio; fazendo com que o 

organismo sinta falta deles e consequentemente trazendo prejuízos para a saúde; por isso “disfarçada de virtude” Ainda 

conforme o texto “Embora o objetivo do anoréxico seja perder peso, e o do ortoréxico, ficar saudável, ambos os 

transtornos restringem a alimentação do indivíduo, colocando sua vida em risco.” (4º§). 

Fonte: 

 O próprio texto. 

 MEIRELLES, Elisa. Literatura, muito prazer. Nova escola, a revista de quem educa. Ano XXV, nº 234, agosto de 

2010. 

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

2006. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A referida questão limita-se a um trecho em destaque. Nele temos os verbos planejar, comprar, preparar e comer. 

Todos são verbos que determinam uma ação e, pela posição que se apresentam, encontram-se em ordem crescente: 

planeja-se o que se quer comer e comprar para então comprar os produtos, sequencialmente preparar a refeição para 

então comê-la. Assim, trata-se de uma explicação temos ações que estão dispostas em uma gradação ascendente. 

Fonte: 

 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 

2008. 296p. 

 GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 548p. (Atualizada com a nova ortografia da Língua Portuguesa). 
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Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O comando da questão apresenta afirmativas sobre a utilização de comando MS-DOS e solicita do candidato a 

afirmativa que não apresenta uma relação correta entre o comando e a sua funcionalidade. Neste sentido 

pode-se afirmar que a única alternativa incorreta é a letra A, pois para mudar a pasta corrente para a pasta 

especificada deve-se utilizar o comando CD. As demais afirmativas apresentam uma correta relação entre o 

comando e a sua funcionalidade. Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente. 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O comando da questão solicita o grupo de opções utilizado para definir o tamanho das margens de um 

documento na ferramenta Microsoft Office Word 2007. O procedimento descrito está disponível na guia 

Layout da Página através da opção Margens que permite ao usuário selecionar os tamanhos de margem do 

documento inteiro ou da seção atual. Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente. 

 

Questão: 17 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
Constitui direito do homem à moradia adequada e direito a um ambiente equilibrado. As ocupações urbanas nas 

margens dos rios ferem o direito à moradia adequada. Diante disso, analise as questões abaixo: 

I- A ocupação irregular nas margens dos rios pode gerar danos ambientais, gera problemas de bem-estar e compromete 

a saúde, principalmente das populações vulneráveis; Incorreta, pois gera problemas de mal-estar. 

II- Os rios nas cidades são geralmente áreas poucos valorizadas, inclusive sendo vistos, muitas vezes, apenas como um 

esgoto a céu aberto; Correto, pois na maioria das cidades brasileiras é um lixo a céu aberto. 

III- A ocupação das margens dos rios é um problema ao mesmo tempo social, ambiental e político, pois envolve 

planejamento urbano, políticas públicas de moradia e gestão dos recursos hídricos. Correto. 

Fonte: Jr, Laercio Furquim. Geografia Cidadã. 1ª ed. São Paulo: Editora AJS, 2015. 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todos os itens estão corretos, pois a tecnologia dos drones, veículos aéreos não tripulados, realmente revolucionou a 

vida das pessoas e poderá ser utilizada como recurso tecnológico na preservação do meio ambiente; Os drones 

transmitem imagens em tempo reais e voam rapidamente pelas áreas, o que confere muito mais agilidade do que o 

trabalho feito por pessoas; Os drones chegam mais rápido e alcançam lugares difíceis de explorar pelos homens, é uma 

ferramenta que contribuirá muito para a fiscalização das matas; O uso desses equipamentos é bastante comum em 

outros países, inclusive na África (no continente), o que ajudou a diminuir os casos de caça predatória de rinocerontes e 

elefantes. 

Fonte: Melo, Edgar. Tecnologia –  Drones serão utilizados para vigiar matas no Brasil. Geografia e Conhecimento Prático. 

Ano 7. Edição 66. Maio e Junho 2016 

 
Questão: 20 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A questão foi anulada, pois todas as doenças como: Febre Tifóide, Cólera, Parasitoses e Malária são 

disseminadas em ambientes com insalubridade.  

Fonte: Junior, Cereda Abimael. Falta de saneamento no Brasil é grande ameaça à saúde pública. Geografia e 

Conhecimento Prático. Ano 7. Edição 66. Maio e Junho 2016 
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Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A escolha de 3 músicas num total de 8 músicas corresponde a uma combinação de 8 elementos em grupos de 3 

elementos: 

C8,3= = = =8.7=56 

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

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Degraus Tempo 

18 12s 

x 1s 

 

12x=18 

x=1,5 degrau 

Assim a velocidade foi de 1,5 degrau/s na subida e 3 degraus/s na descida. 

Degraus Tempo 

3 1s 

6 x 

3x=6 

x= 2s 

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. 
Sustenta o recurso que o quadro apresentado na questão pode ser interpretado dubiamente, já que "criar metas 

impossíveis para os vencedores e puni-los por fracassar pode ser caracterizado também como um incentivo à passividade 

relacional", entre outros argumentos dispersos e alheios ao tema central da questão, que remete claramente a uma 

situação de bullying profissional, que sem qualquer sombra de dúvida é a única alternativa correta. Não há, portanto, 

força de argumentação que valide o pleito para a anulação da questão. 

Fonte: https://jorgekotickaudy.wordpress.com/2012/09/15/etica-e-bullying-profissional/ 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta a razão recursal que a questão exigia conhecimento de origem etimológica das palavras e que o assunto 

abordado - memorando - deveria ser explorado somente até o conhecimento de sua destinação e os procedimentos 

para sua confecção, requerendo, por isso, a anulação da questão.  Não se pode alegar desconhecimento gramatical 

como fator inabilitador para respondê-la corretamente. Seu enunciado não trata de assunto irrelevante e 

descontextualizado ao ambiente administrativo, pelo contrário, aprofunda e explora ainda mais outros aspectos de 

utilização do memorando. Cabe ao examinador, em um questionamento sobre o que é correto ou incorreto a respeito 

do tema, explorar os diversos aspectos que o identificam. Neste caso, entendendo-se  que as outras três alternativas 

estariam corretas como estão, naturalmente que por eliminação a alternativa B deveria ser marcada, ainda que o 

mesmo não conhecesse a origem etimológica do termo. Destarte, não pode prosperar qualquer argumento neste 

sentido para anulação da questão. 

Sustenta outro recurso que a alternativa A também deveria ser assinalada por entender que a mesma, além da 

alternativa B, estaria igualmente incorreta, baseando seu entendimento no que o "Manual de Redação da Presidência 

da República, edição 2002" descreve a respeito de memorando, desconsiderando que o tema não se limita somente ao 

que dita o referido Manual, apesar de ser notoriamente uma rica fonte de pesquisa e estudo a respeito do tema. O 

memorando possui aplicações em outros ambientes organizacionais e, de acordo com a fonte bibliográfica apresentada, 

https://jorgekotickaudy.wordpress.com/2012/09/15/etica-e-bullying-profissional/
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vemos que não há nenhuma incorreção em afirmar que “memorando é um impresso usado no comércio para 

correspondências breves”. Diante do exposto, não há argumentação plausível para anulação da questão.  

Fonte: http://conceito.de/memorando 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal solicita a anulação da questão, mesmo entendendo que o assunto explorado aproxima-se do conteúdo 

referente à carta comercial, MAS “não é [ou não deveria ser] amplo o bastante para abranger o que foi pedido". Ora, o 

assunto abordado faz parte do conteúdo programático constante do edital, não cabe delimitar a amplitude do tema 

desde que o examinador explore aquilo que está presente nas fontes bibliográficas que versam a respeito do tema. 

Julgamos, portanto, improcedente qualquer tentativa de anulação da questão baseada nesta premissa. 

Fonte: MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação criativa. 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2001. 2. 

Segredos da Redação Comercial; 2.3 Carta de ladainha; p. 81. 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam as razões recursais que a resposta da questão demanda conhecimento da Lei Municipal Nº 1.128, de 30 de 

Abril de 2014, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do 

município de Venda Nova do Imigrante e que, portanto, deveria ser anulada por não constar no conteúdo programático 

do edital. É imprescindível que o candidato entenda que o fato de uma Lei não ser citada no conteúdo programático não 

desautoriza automaticamente que o seu conteúdo seja explorado pelo examinador visto que (1) o assunto abordado faz 

menção à conhecimentos gerais das rotinas administrativas; (2) refere-se ao órgão empregador direto, no caso a 

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante e; (3) refere-se à atividades de cunho administrativo que deverão ser 

verdadeiramente desempenhadas caso o candidato conquiste o direito ao exercício do cargo público através deste 

Concurso. Esta banca entende que, observando-se este contexto, uma das principais fontes a serem estudadas é 

justamente o escopo do cargo a que está se candidatando disponível no texto da Lei, assim como um candidato que 

concorre a uma vaga na iniciativa privada se prepara para competir com outros candidatos estudando as características 

da função a qual está se dispondo a exercer procurando entender as características da empresa que está oferecendo a 

vaga. Desta forma, traçando este paralelo, não há outra maneira de se obter tal conhecimento senão estudando a 

referida Lei, pois é nela que se encontram as rotinas administrativas a serem exercidas pelo ocupante do cargo em 

questão. Destarte, não há como prosperar qualquer pleito para anulação da questão pelo motivo alegado. 

Fonte: https://leismunicipais.com.br/plano-de-cargos-e-carreiras-venda-nova-do-imigrante-es 

 
 

Cargo: Agente de Controle Interno 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) a falta de limites específicos cerceando o desenvolvimento de jovens e adolescentes. ” não pode ser 

considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da questão: “Entre as relevantes justificativas que podem ser 

apresentadas para a caracterização da instituição “família” indicada no título, destaca-se, no texto, ” esperava-se que na 

alternativa fosse apresentada uma justificativa para a caracterização do título “A importância da família estruturada”. 

Tal importância justifica-se, pois, com A) o resultado de um levantamento feito pelo Ministério Público de São Paulo. A 

alternativa “D) a deficiente infraestrutura da sociedade para atender às demandas econômicas e afetivas 

concomitantemente. ” não pode ser considerada correta, pois, uma infraestrutura deficiente não é justificativa para o 

reconhecimento da importância de uma família estruturada.  

Fonte: O próprio texto.  

 
 

http://conceito.de/memorando
https://leismunicipais.com.br/plano-de-cargos-e-carreiras-venda-nova-do-imigrante-es
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Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) estabelece entre si determinada ligação semântica de modo a construir a coerência necessária à 

compreensão da ideia transmitida. ” não pode ser considerada correta. Um exemplo de vocábulos que tenham ligação 

semântica, ou seja, de sentido, são os hiperônimos e hipônimos - termos de um mesmo campo de sentido, em que um 

deles designa o gênero e o outro, a espécie. Em “Muitas vezes, não têm tempo, energia, dinheiro e voz para lidar com 

esses garotos e garotas que crescem na rua, longe da escola, em bairros sem equipamentos de esporte e cultura, 

próximos de amigos e parentes que podem estar envolvidos com o crime. ” não há tal ligação ou de outra natureza 

semântica em relação aos termos entre si. Trata-se de elementos que designam campos de diferentes especificidades.  

Fonte: 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

 GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

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

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Caso o termo “ciclo” sofresse variação quanto ao número, também seria alterada a forma verbal 

destacada em “Segue-se um ciclo que parece não ter fim. ” (6º§) ” mostra-se correta, pois, a forma verbal seria alterada 

trata-se de verbo transitivo direto, a alteração quanto ao artigo não é mencionada na alternativa, portanto o que está 

expresso é correto, não havendo a expressão “seria alterada apenas a forma verbal” há possibilidade de outra alteração, 

como a do artigo, por exemplo. A alternativa “D) A forma verbal destacada em “[...] desdobram-se para tentar cumprir 

esses requisitos [...]” (4º§) estabelece concordância corretamente com a expressão “família brasileira” por se tratar de 

expressão indicativa de aspecto coletivo. ” não pode ser considerada correta, pois, em “A mãe e a avó, nessa família 

brasileira que cresce cada vez mais matriarcal, desdobram-se para tentar cumprir esses requisitos e preencher as 

lacunas, mas são “atropeladas” pela rotina dura. ” a forma verbal “desdobram-se” tem como sujeito “a mãe e a avó”, 

sujeito composto.  

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

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Um levantamento do Ministério Público de São Paulo traz um dado (I) revelador: dois terços dos jovens infratores da 

capital paulista fazem parte de famílias que não têm um pai (II) dentro de casa. Além de (III) não viverem (IV) com o pai, 

42% não têm contato algum com ele e 37% têm parentes com antecedentes criminais.” 

Quanto à classificação dos elementos destacados, temos: I – adjunto adnominal. 

II – adjunto adverbial de lugar; III – adjunto adverbial de negação; IV – adjunto adverbial de companhia.  

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

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) a primeira pessoa do plural seja utilizada, evitando, deste modo, a subjetividade explícita do autor 

presente no texto. ” não pode ser considerada correta. “Para que se cumpra o objetivo do texto dissertativo-

argumentativo – o de mostrar a veracidade ou a propriedade da proposição defendida – evita-se que as ideias sejam 

vinculadas pessoal ou subjetivamente ao autor, mas procura-se apresentá-las como pertencentes a todos. Adota-se uma 

posição impessoal, aparentemente neutra, que atenue a subjetividade e oculte o agente das ações. Gramaticalmente, 

há muitas formas de conseguir esse objetivo, dentre eles está a generalização do sujeito, por meio do emprego da 

primeira pessoa do plural. Ex.: Precisamos ressaltar... 

Fonte: 
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 Antunes, I. Análise de Textos – Fundamentos e Práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. 

 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. Ed. Saraiva. 2ª ed. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “C) a tese defendida em todo o texto passa a ser definida de forma clara através de uma 

afirmativa bem delimitada. ” não pode ser considerada correta. Para uma conclusão adequada, retoma-se a 

tese defendida, a partir da sintetização das ideias gerais do texto, ou seja, ela já está definida, o que ocorre na 

conclusão é apenas uma retomada. A alternativa “D) são empregados recursos argumentativos tais como 

exemplos e fatos históricos que permitem o desenvolvimento da argumentação textual. ” não pode ser 

considerada correta, pois, o termo “exemplo” quando se trata de característica para o tipo textual refere-se a 

fatos típicos ou ilustrativos de determinada situação e não apenas uma simples citação. O mesmo ocorre em 

relação a fatos históricos, não se trata de meras citações, mas de fatos de notoriedade histórica comprovada.  

Fonte:  

 Antunes, I. Análise de Textos – Fundamentos e Práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. 

 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. Ed. Saraiva. 2ª ed.  

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) facultatividade / exigência de preposição / presença do artigo ‘a’” não pode ser considerada correta. 

Casos facultativos do uso do acento grave, indicador de crase: a) antes de pronome possessivo; b) antes de nome 

próprio de pessoa, desde que íntima, familiar; c) antes destes nomes próprios de lugar: Europa, Ásia, África, França, 

Inglaterra, Espanha, Holanda e Escócia; d) com locução “até a”, antes de palavra feminina. Nenhum dos casos anteriores 

pode ser visto em “direito à liberdade”.  

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

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

As duas seções principais de uma Unidade Central de Processamento são: Unidade Lógica e Aritmética, que recebe 

todos os dados da memória para processá-los quando uma instrução aritmética ou lógica é executada, e a Seção de 

Controle que determina a execução e interpretação das instruções e controla o fluxo de dados. 

Fonte: VELLOSO, F. – Informática: conceitos básicos. – 9ª Ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. – Pág.: 42 a 44. 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

No Modelo Relacional, Esquema e Instância tem suas características determinantes. O esquema de uma relação refere-

se ao seu projeto lógico, enquanto uma instância da relação refere-se ao seu conteúdo em um ponto no tempo. 

Fonte: SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados – Elsevier: Rio de Janeiro, 2012. – 

pág. 34 

 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Por ter havido um erro na apresentação do comando, podendo induzir ao erro na questão, esta fica anulada. 

O erro na questão se refere ao tipo de barra apresentada no comando, onde o correto é a barra invertida. As 

opções deveriam estar apresentadas dessa maneira: dir \* (onde o * pode ser substituído pelas opções: b, d, p 

e w). 
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Fonte: Comandos do MS-DOS – Disponível em: <http://www.baboo.com.br/tutorial/comandos-do-ms-dos/> - 

Acesso em: 10 jul. 2016.   

 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nas fontes anteriormente consultadas não constava o nome de Avril Phaedra Douglas Kim Campbell (Port Alberni, 10 de 

março de 1947) que foi a décima nona primeira-ministra do Canadá, e a primeira mulher a ter sido Chefe de Estado de 

um país da América do Norte, e a segunda mulher a sentar-se à mesa dos países do G7 (atual G8). Campbell nasceu em 

Port Alberni, Colúmbia Britânica, e estudou e graduou-se na Universidade de Colúmbia Britânica. Tornou-se a primeira 

mulher a ser escolhida como Ministra do Ministério da Justiça, em 1990, e, posteriormente, Ministra do Ministério de 

Defesa Nacional, em 1993. Neste ano, foi escolhida como líder do Partido Conservador do Canadá, derrotando Jean 

Charest e sucedendo Brian Mulroney. Como líder do Partido Conservador, então o partido dominante no país, Campbell 

automaticamente tornou-se primeira-ministra do Canadá, tendo ocupado este posto, porém, por apenas 4 meses. Em 

novembro de 1993, o Partido Progressivo Conservador foi derrotado nas eleições nacionais, sendo que o partido perdeu 

todas suas 169 cadeiras no parlamento canadense, com exceção de duas. Após os resultados das eleições, Campbell 

rapidamente decidiu renunciar ao seu posto de líder do Partido Progressivo Conservador, tendo sido sucedida por Jean 

Charest.Kim atualmente é a Secretária General do Clube de Madri, uma organização política de cunho internacional, 

atualmente presidida pelo ex-presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso. A questão, portanto, foi anulada. 

Fonte: 

 http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/07/1795706-hillary-clinton-e-oficializada-candidata-do-partido-

democrata-a-casa-branca.shtml 

 http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/america-latina-e-mulheres-6-presidentes-e-nenhuma-ditadora 

 http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/dilma-sera-11-mulher-presidente-na-america-

latina.html 

 https://noticias.terra.com.br/mundo/conheca-as-19-mulheres-que-lideram-paises-pelo-

mundo,5685379d424ea410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 

 http://blogs.estadao.com.br/nuestra-america/ex-ministra-tenta-ser-a-primeira-mulher-presidente-do-mexico/ 

Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O veículo elétrico é um tipo de veículo que utiliza propulsão por meio de motores elétricos. É composto por um sistema 

primário de energia, uma ou mais máquinas elétricas e um sistema de acionamento e controle de velocidade ou binário. 

Os veículos elétricos fazem parte do grupo dos veículos denominados Zero Emissões, que por terem um meio de 

locomoção não poluente não emitem quaisquer gases nocivos para o ambiente, nem emitem ruído considerável como 

poluição sonora, pois são bastante silenciosos. Segundo a UNESP de Guaratinguetá, através da Engenharia da 

Mobilidade Elétrica, está fazendo os testes dos veículos elétricos Para carregar as baterias dos veículos elétricos estão 

sendo usados os painéis solares do Centro de Energias Renováveis  (http://www.feg.unesp.br/energiasrenovaveis/). Há 

também a opção de carregamento rápido (20 minutos) usando a rede comum de 220V. Estes veículos tem a vantagem 

de não produzirem poluição sonora, não emitirem gases poluentes e de tamanho ideal  para duas pessoas. Em muitas 

cidades do Brasil não é permitido mais 2 garagens por apartamento. Assim estes veículos elétricos, pelos tamanhos 

menores, são as opções adequadas quando há necessidade de 2 veículos numa família. 

As demais fontes consultadas concluem a mesma coisa. A dificuldade para os cientistas está em determinar em quantos 

decibéis começa exatamente o que se considera barulho. Por definição, barulho é todo som desagradável e neste ponto 

o problema torna-se bastante subjetivo -- depende até do local onde as pessoas se encontrem. Um trabalho do Instituto 

de Pesquisas Tecnológicas da USP mostra que em casa, em salas de leitura ou em escritórios, as pessoas consideram o 

ambiente muito barulhento quando o som ultrapassa 50 decibéis, o ruído de um carro pouco ruidoso. Mas os 

trabalhadores de oficinas acham que, com essa mesma intensidade de som, o ambiente está calmíssimo -- para eles, por 

força do hábito, o inferno só começa a partir de 70 decibéis, o som da passagem de um trem de passageiros. Acima de 

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/07/1795706-hillary-clinton-e-oficializada-candidata-do-partido-democrata-a-casa-branca.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/07/1795706-hillary-clinton-e-oficializada-candidata-do-partido-democrata-a-casa-branca.shtml
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/america-latina-e-mulheres-6-presidentes-e-nenhuma-ditadora
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/dilma-sera-11-mulher-presidente-na-america-latina.html
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/dilma-sera-11-mulher-presidente-na-america-latina.html
https://noticias.terra.com.br/mundo/conheca-as-19-mulheres-que-lideram-paises-pelo-mundo,5685379d424ea410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html
https://noticias.terra.com.br/mundo/conheca-as-19-mulheres-que-lideram-paises-pelo-mundo,5685379d424ea410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html
http://www.feg.unesp.br/energiasrenovaveis/
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70 decibéis ou 90, para pessoas acostumadas com ambientes ruidosos, o barulho começa a alternar as estruturas da 

orelha, diagnostica o médico Yotaka Fukuda, da Escola Paulista de Medicina. Segundo ele, nos grandes 

congestionamentos as pessoas ficam habitualmente expostas a até 100 decibéis.  

Fonte: 

 http://verdadesnuncaditass.blogspot.com.br/2013/04/carros-eletricos.html 

 http://www.portal-energia.com/vantagens-e-desvantagens-do-carro-electrico-vs-gasolina/ 

 http://www.lorenzojunqueira.com.br/2016/05/vantagens-e-desvantagens-do-carro-eletrico.html 

 http://super.abril.com.br/ciencia/silencio-som-demais-causa-poluicao-sonora 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O assunto velocidade média se refere a Razões Especiais, conteúdo incluso no edital. 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Falta de alternativa correta, conforme resolução a seguir: 

A8,6= = =8.7.6.5.4.3=20160 

Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que contribuição nem sempre é tributo, contudo, na expressa redação do art. 9º da Lei n. 4.320/64 

“Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito publico, compreendendo os impostos, as taxas e 

contribuições nos termos da constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao 

custeio de atividades gerais ou especificas exercidas por essas entidades” Diferentemente do preço público que é 

espécie de tarifa. 

O gabarito preliminar foi mantido. 

Fonte: Lei n. 4.320/64 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso sustenta que na redação da assertiva-resposta faltou a menção expressa ao “Anexo de Metas 
Fiscais”, contudo, do conjunto da questão, extrai-se que as afirmativas referem-se ao dispositivo legal 
apontado, embora este tenha sido denominado de “trecho”. 
O gabarito preliminar foi mantido. 

Fonte: Lei n. 4.320/64 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a assertiva “A” refira-se a “ato composto”, contudo, este conceito corresponde à figura de “dois 

ou mais atos” e a questão refere-se a “ato único” derivado de duas ou mais vontades. A assertiva “B” é falsa porque nem 

todos os atos são autoexecutáveis. A assertiva “C” está incorreta porque atos ilegais são “anulados” e não “revogados”. 

A assertiva “D” é falsa porque nenhum ato escapa ao controle do Poder Judiciário. Os atos discricionários podem ser 

anulados sempre que ilegais quanto a competência, a forma, e a finalidade e sempre que incorrerem em desvio de 

finalidade quanto ao objeto e ao motivo. O gabarito preliminar foi mantido. 

Fonte: Manuais básicos de Direito Administrativo. 

 

 

 
 

http://super.abril.com.br/ciencia/silencio-som-demais-causa-poluicao-sonora
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Cargo: Almoxarife 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O primeiro parágrafo do texto trata-se da introdução; é nela que contém o tema a ser desenvolvido, ou seja, o assunto 

principal do texto apresentado com clareza. O autor inicia o texto falando sobre o abraço, descrevendo um momento 

em que os envolvidos se despedem de um relacionamento porque o amor de um deles acabou, ficando apenas uma 

ternura, uma delicadeza, introduzindo o assunto do texto: o que fica de um amor que acabou. 

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. 

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

2006. 

 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o dicionário de Língua Portuguesa, “pudor” significa  humilhação, mal-

estar, vexame, dificuldade, pejo, reserva, vergonha, acanhamento, embaraço, timidez, constrangimento “Irresgatável” 

significa irremediável. Portanto, por apresentar duas opções de resposta corretas, a questão foi anulada. 

Fonte: FERREIRA, A. B. H. Aurélio século XXI: o dicionário da Língua Portuguesa. 3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1999. 

 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 
A expressão “ainda assim”, de acordo com o contexto, pode ser substituída por “também, pois nesse trecho traz a ideia 

de mas, porém; que acrescenta uma informação oposta.” “Apenas para uma visita, mas também, bem-vindo.”   

Fonte: 

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

Lexikon Editora Digital, 2013. 800p. 

 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: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O item em questão apresenta um erro material, pois o comando deveria solicitar as fórmulas necessárias para 
obter os valores das células A1, B1 e C1 e não A1, A2 e A3 como foi redigida. Por não existir nenhuma 
alternativa correta, a questão foi anulada.  
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão aborda a importância da organização dos Arquivos Públicos Municipais e aprofunda este conceito 

de organização no âmbito das instituições públicas municipais. O conteúdo está disponível no site do 

Conselho Nacional de Arquivos (http://www.conarq.gov.br/campanha/435-campanha.html).  

 
 
 
 
 
 

http://www.sinonimos.com.br/humilhacao/
http://www.sinonimos.com.br/mal-estar/
http://www.sinonimos.com.br/mal-estar/
http://www.sinonimos.com.br/vexame/
http://www.sinonimos.com.br/dificuldade/
http://www.sinonimos.com.br/pejo/
http://www.sinonimos.com.br/reserva/
http://www.sinonimos.com.br/vergonha/
http://www.sinonimos.com.br/acanhamento/
http://www.sinonimos.com.br/embaraco/
http://www.sinonimos.com.br/timidez/
http://www.sinonimos.com.br/constrangimento/
http://www.conarq.gov.br/campanha/435-campanha.html
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Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apesar de não ser claro em seu pleito, o recurso sustenta que, "para se ter um resposta correta, a questão deveria trazer 

como opção de marcação TEMPO DE REPOSIÇAO”, registrando logo a seguir uma série de informações a respeito desta 

hipotética opção. Fato é que a bibliografia fonte desta questão sustenta claramente em seu item 1.3.4 Tempo de 

Cobertura (TC) que: 

Tempo de Cobertura é o período decorrido entre o momento em que se verifica necessidade de fazer o pedido ao 

fornecedor e o momento em que repõe a mercadoria em estoque (...) 

Desta forma, além de não haver um direcionamento claro quanto ao seu pleito, o recurso carece de fundamentação 

mais clara para contestar a incorreção que pretende sustentar. 

Fonte: CENCI, Everaldo Marques. A UTILIZAÇÃO DOS INDICADORES DE NÍVEIS DE ESTOQUE COMO FERRAMENTA DE 

CONTROLE ECONÔMICO E FINANCEIRO. Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado à Banca Avaliadora do 

departamento de Administração – UNEMAT, Campus Universitário de Sinop como requisito parcial para obtenção do 

título de Bacharel em Administração. SINOP, 2006; p. 25. 

 
Questão: 37 
Recurso Prejudica. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 
 

Cargo: Arquiteto 
 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nos últimos anos, a agricultura comercial tem se expandido em direção ao Centro-Oeste.  O produto da agricultura 

comercial que atualmente tem perdido sua importância frente a outras culturas é o arroz, pois tanto a soja e a cana-

de-açúcar são monoculturas. Quanto a pecuária bovina, a mesma faz parte da agropecuária. O solicitado foi qual dos 

produtos abaixo não faz parte da agricultura comercial atualmente. 

Fonte: Adas, Melhem & Adas, Sérgio. Expedições Geográficas. 2ª edição: Moderna 2015, p.274 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com os autores Adriana Regina Tozzi, Carlos Eduardo Curi Gallego e Rafael Fernando Tozzi na apostila 

Sistemas Construtivos em Empreendimentos Imobiliários, na página 162, encontra-se: 

“O paisagismo é uma técnica artesanal que tem como objetivo integrar o homem com a natureza com jardins bem 

planejados onde são necessários conhecimentos de botânica, ecologia, variações climáticas regionais e estilos 

arquitetônicos”. 

Os “conhecimentos” citados pelos autores são de suma importância para o pleno desenvolvimento do trabalho pelo 

profissional de paisagismo, mas a parte que define “orçamento”, não, já que o profissional de paisagismo pode ou não 

estar relacionado a essa etapa. Por exemplo, uma construtora pode executar todo o projeto de um empreendimento e o 

profissional responsável pela parte de paisagismo, contratado somente para tal, pode não ter nenhum acesso a parte do 

“orçamento” definido pelo seu contratante, então não é uma premissa básica, assim como “designação de etapas” que 

nesse caso, especificamente, nem citou a que assunto se referia, tanto poderia estar relacionada ao “orçamento” (parte 

integrante da alternativa de resposta) como a “etapas de elaboração, desenvolvimento e conclusão” de serviços 

diversos dentro do processo construtivo. 

Assim a afirmativa: “Orçamento e designação de etapas” é a única opção incorreta e improcedente, atendendo ao 

enunciado da questão, confirmando-se o gabarito apresentado. Essa ação recursal torna-se improcedente e não 

acatada! A confirmação das premissas corretas apontadas junto a questão pode ser pesquisada (entre inúmeras fontes)  

Fontes: 
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 http://revistacasaeconstrucao.uol.com.br/escc/Edicoes/40/artigo117895-1.asp - Acessado em 21/09/2016. 

 http://www.paisagismobrasil.com.br/index.php?system=news&news_id=671&action=read - Acessado em 

21/09/2016. 

 http://www.infoescola.com/arquitetura/paisagismo-paisagista/ Acessado em 21/09/2016. 

 http://ambientes.ambientebrasil.com.br/urbano/paisagismo/paisagismo.html - Acessado em 21/09/2016. 

 http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/2009/02/o-que-e-paisagismo/ Acessado em 21/09/2016. 

 Sistemas Construtivos em Empreendimentos Imobiliários 

 http://www2.videolivraria.com.br/pdfs/23931.pdf -Acessado em 18/07/2016. 

 
 

Cargo: Assistente Social 
 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Eis o enunciado da questão: “De acordo com a construção dos referentes textuais no texto, pode-se afirmar que a 

expressão “duas qualidades”, no início do texto, contribui para a coesão textual exercendo um papel”. Não há emprego 

do pronome “seu” conforme afirma o recorrente.  

Fonte: Questão em análise. 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As alternativas “B) ocorre de modo predominante no texto. ”, C) não ocorre em momento algum do texto. ” e “D) ocorre 

no texto, porém, não de modo predominante. “não podem ser consideradas corretas. A subjetividade está presente 

quando o autor do texto traduz sua ideia acerca de determinado fato ou situação. Tal fato ocorre em todo o texto. Um 

discurso não vem ao mundo numa inocente solitude, mas constrói-se através de um já-dito em relação ao qual ele toma 

posição. Em relação ao enunciado: “É possível afirmar que tal ocorrência textual exposta na citação anterior” a 

ocorrência textual está identificada “exposta na citação anterior”.” 

Fonte: 

 COSTA VAL, Maria da Graça. Redação e Textualidade. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

 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. 
De acordo com Melo (2006) “famoso por sua diversidade cultural, recursos naturais e belas paisagens, o Brasil conta 

com um mercado de turismo significativo. É um fluxo de 273 milhões de turistas ao ano, em viagens de lazer e negócios. 

Apesar do grande volume de pessoas circulando pelo País, 82% dos municípios têm baixo potencial para o turismo, 

considerando o número de visitantes recebidos e a presença de atrativos como praias, reservas ambientais e atividades 

ligadas ao patrimônio cultural; O Brasil conta com apenas 975 cidades de potencial turístico significativo – a maior parte 

concentra-se na região Sudeste e Nordeste, sobressaindo principalmente os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e Bahia”. 

Fonte: Melo, Edgar. Economia – Impacto do Turismo nas cidades brasileiras. Geografia e Conhecimento Prático. Ano 7. 

Edição 66. Maio e Junho 2016 

 
 
 
 
 

http://revistacasaeconstrucao.uol.com.br/escc/Edicoes/40/artigo117895-1.asp
http://www.paisagismobrasil.com.br/index.php?system=news&news_id=671&action=read
http://www.infoescola.com/arquitetura/paisagismo-paisagista/
http://ambientes.ambientebrasil.com.br/urbano/paisagismo/paisagismo.html
http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/2009/02/o-que-e-paisagismo/
http://www2.videolivraria.com.br/pdfs/23931.pdf
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Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nos últimos anos, a agricultura comercial tem se expandido em direção ao Centro-Oeste.  O produto da agricultura 

comercial que atualmente tem perdido sua importância frente a outras culturas é o arroz, pois tanto a soja e a cana-de-

açúcar são monoculturas. Quanto à pecuária bovina, a mesma faz parte da agropecuária. O solicitado foi qual dos 

produtos abaixo não faz parte da agricultura comercial atualmente. 

Fonte: Adas, Melhem & Adas, Sérgio. Expedições Geográficas. 2ª edição: Moderna 2015, p.274 

 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O enunciado elucida o pensamento dos autores a respeito do serviço social no Brasil e solicita que seja marcada a 

alternativa INCORRETA. 

Estão incorretas DUAS alternativas, sendo elas C e D, como aparecem na prova: 

C) A INDEFINIÇÃO definição do “que é” ou do “que faz” o serviço social. INCORRETO 

D) O caráter NÃO rotineiro da intervenção, viabilizando aos agentes especializados uma certa margem de manobra e de 

liberdade no exercício de suas funções institucionais. INCORRETO 

No livro “Relações sociais e serviço social no Brasil: esboço de uma interpretação histórico-metodológica”, página 80, os 

autores afirmam: 

"O serviço social no Brasil, embora regulamentado como uma profissão liberal, não tem uma tradição de prática peculiar 

às profissões liberais na acepção corrente do termo (...) No entanto, se esta não vem sendo, historicamente, uma 

característica básica da profissão, ela não exclui, integralmente, certos traços que marcam uma prática “liberal” entre os 

quais se poderia arrolar: a reivindicação de uma deontologia (Código de Ética), o caráter NÃO rotineiro da intervenção, 

viabilizando ao agentes especializados uma certa margem de manobra e de liberdade no exercício de suas funções 

institucionais (...) A isso se acresce outro traço peculiar ao serviço social: a INDEFINIÇÃO ou fluidez do “que é” ou do 

“que faz” o Serviço Social, abrindo ao assistente social a possibilidade de apresentar propostas de trabalho que 

ultrapasse meramente a demanda institucional.” 

Fonte: IAMAMOTO, M.V., CARVALHO, R. Relações sociais e serviço social no Brasil: esboço de uma interpretação 

histórico-metodológica. São Paulo: Cortez; CELATS, 1982. 

 
Questão: 34 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão trata do Artigo 194 da Constituição Federal de 1988 e solicita que sejam observados os itens de I a IV, que 

tratam dos objetivos nos quais o Poder Público se baseia para organizar a seguridade social, devendo ser marcada 

somente uma alternativa que contenha os itens CORRETOS 

Seguem os itens como aparecem na prova: 

I. Diversidade da base de financiamento; equidade na forma de participação e custeio.  

INCORRETO 

II. Universalidade da cobertura e do atendimento; equidade na forma de participação no custeio. CORRETO 

III. Descentralização da gestão pública; seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 

INCORRETO 

IV. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão bipartite, com a participação dos 

trabalhadores e do Governo nos órgãos colegiados; irredutibilidade do valor dos benefícios. INCORRETO 

SOMENTE O ITEM II É CORRETO E NÃO EXISTE ALTERNATIVA QUE O CONTEMPLE. 

Segue o Art. 194 da Constituição de 1988 como aparece na Lei.  

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 
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Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes 

objetivos:  

I - universalidade da cobertura e do atendimento;  

II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;  

III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;  

IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;  

V - eqüidade na forma de participação no custeio;  

VI - diversidade da base de financiamento;  

VII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de 

trabalhadores, empresários e aposentados.  

VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos 

trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 20, de 1998). 

Fonte: BRASIL. Constituição Federal de 1988.  

 
 
 

Cargo: Auxiliar de Sala 
 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão abordada questiona, segundo o texto, sobre por que “ortorexia tem a desvantagem de ser uma doença 
‘disfarçada de virtude’”. Portanto o próprio texto nos responde que a ortorexia é caracterizada como “disfarce de 
virtude” porque quando se fala em alimentação saudável remete-se a um bem para a saúde, porém a compulsão por se 
alimentar somente de comidas “saudáveis” faz com que certos grupos de alimentos, que também trazem benefícios à 
saúde ou que podem ser consumidos moderadamente são totalmente excluídos do cardápio; fazendo com que o 
organismo sinta falta deles e consequentemente trazendo prejuízos para a saúde; por isso “disfarçada de virtude” Ainda 
conforme o texto “Embora o objetivo do anoréxico seja perder peso, e o do ortoréxico, ficar saudável, ambos os 
transtornos restringem a alimentação do indivíduo, colocando sua vida em risco.” (4º§) .  
Fonte: 

 O próprio texto. 

 MEIRELLES, Elisa. Literatura, muito prazer. Nova escola, a revista de quem educa. Ano XXV, nº 234, agosto de 
2010. 

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

 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
Constitui direito do homem à moradia adequada e direito a um ambiente equilibrado. As ocupações urbanas nas 

margens dos rios ferem o direito à moradia adequada. Diante disso, analise as questões abaixo: 

I- A ocupação irregular nas margens dos rios pode gerar danos ambientais, gera problemas de bem-estar e compromete 

a saúde, principalmente das populações vulneráveis; Incorreta, pois gera problemas de mal-estar. 
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II- Os rios nas cidades são geralmente áreas poucos valorizadas, inclusive sendo vistos, muitas vezes, apenas como um 

esgoto a céu aberto; Correto, pois na maioria das cidades brasileiras é um lixo a céu aberto. 

III- A ocupação das margens dos rios é um problema ao mesmo tempo social, ambiental e político, pois envolve 

planejamento urbano, políticas públicas de moradia e gestão dos recursos hídricos. Correto 

Fonte: Jr, Laercio Furquim. Geografia Cidadã. 1ª ed. São Paulo: Editora AJS, 2015. 

 
Questão: 20 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A questão foi anulada, pois todas as doenças como: Febre Tifóide, Cólera, Parasitoses e Malária são 

disseminadas em ambientes com insalubridade.  

Fonte: Junior, Cereda Abimael. Falta de saneamento no Brasil é grande ameaça à saúde pública. Geografia e 

Conhecimento Prático. Ano 7. Edição 66. Maio e Junho 2016 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 
Degraus Tempo 

18 12s 

x 1s 

 

12x=18 

x=1,5 degrau 

Assim a velocidade foi de 1,5 degrau/s na subida e 3 degraus/s na descida. 

Degraus Tempo 

3 1s 

6 x 

 

3x=6 

x= 2s 

Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Seja x o total de páginas do livro. 

x=2x/3 +1/6 . x/3 +16+x/10      

x=2x/3+x/18 +16 +x/10    

x-2x/3-x/18 -x/10=16 

180x-120x-10x-18x=16.180  

32x=2880     

x=90 páginas 

5ª feira: 2.90/3=60 páginas. 

6ª feira:30/6= 5 páginas. 

Sábado: 16 páginas. 

Domingo: 90/10=9 páginas 

a) na quinta-feira Leonardo leu menos de 50 páginas; (Falso) 

b) na 6ª feira Leonardo leu mais de 10 páginas;  (Falso) 

c) Leonardo leu mais páginas no domingo do que na sexta-feira; (Verdadeiro) 

d) no sábado Leonardo leu um quinto do livro. (Falso) 
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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. 
Ao interagir com outros sujeitos o educando se relaciona de modo diferente com o saber, porque é possibilitado um 

momento de troca, em que ele depara-se com novas percepções a respeito do objeto de estudo. Na interação com o 

outro o sujeito constrói laços de afeto e respeito e evidencia características individuais que compõem sua identidade.  

Fonte: PULGATTI, Larissa Manuella Santos. A importância da socialização no processo de ensino aprendizagem. 

www.partes.com.br 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O principal desafio da Escola Inclusiva é desenvolver uma pedagogia centrada na criança, capaz de educar a todas, sem 

discriminação, respeitando suas diferenças; uma escola que dê conta da diversidade das crianças e ofereça respostas 

adequadas às suas características e necessidades, solicitando apoio de instituições e especialistas quando isso se fizer 

necessário. 

Fonte: RCNEI – Vol.1 

 

 

Cargo: Auxiliar em Saúde Bucal 
 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
Constitui direito do homem à moradia adequada e direito a um ambiente equilibrado. As ocupações urbanas nas 

margens dos rios ferem o direito à moradia adequada. Diante disso, analise as questões abaixo: 

I- A ocupação irregular nas margens dos rios pode gerar danos ambientais, gera problemas de bem-estar e compromete 

a saúde, principalmente das populações vulneráveis; Incorreta, pois gera problemas de mal-estar. 

II- Os rios nas cidades são geralmente áreas poucos valorizadas, inclusive sendo vistos, muitas vezes, apenas como um 

esgoto a céu aberto; Correto, pois na maioria das cidades brasileiras é um lixo a céu aberto. 

III- A ocupação das margens dos rios é um problema ao mesmo tempo social, ambiental e político, pois envolve 

planejamento urbano, políticas públicas de moradia e gestão dos recursos hídricos. Correto. 

Fonte: Jr, Laercio Furquim. Geografia Cidadã. 1ª ed. São Paulo: Editora AJS, 2015 

 
Questão: 20 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão foi anulada, pois todas as doenças como: Febre Tifóide, Cólera, Parasitoses e Malária são disseminadas em 

ambientes com insalubridade.  

Fonte: Junior, Cereda Abimael. Falta de saneamento no Brasil é grande ameaça à saúde pública. Geografia e 

Conhecimento Prático. Ano 7. Edição 66. Maio e Junho 2016 

 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Embora a anatomia bucal seja entendida no meio odontológico como sinônimo de anatomia da cabeça e pescoço o 

edital do concurso pode ter levado os candidatos a entenderem como sendo apenas a anatomia da boca.   

Fonte:  Edital concurso: https://consulplan.s3.amazonaws.com/concursos/458/9_19072016182602.pdf 

 

 

 

 

https://consulplan.s3.amazonaws.com/concursos/458/9_19072016182602.pdf
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Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A impressão em preto e branco comprometeu o enunciado da questão que indicava a “estrutura branco-amarelada”. 

Portanto a questão foi anulada.  

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao contrário do que afirma o recurso a godiva não pode ser utilizada para moldagem em prótese fixa porque uma vez 

enrijecida esse material não tem flexibilidade o que inviabiliza seu uso em áreas retentivas. 

Fonte: CHAIN, MC. Materiais Dentários. Artes Médicas, 08/2013. VitalBook file. 

 
 

Cargo: Braçal 
 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta mais de uma opção correta. 
O Brasil é um país democrático e tem sua política governamental dividida em três poderes: o poder legislativo, o poder 
executivo e o poder judiciário. O poder legislativo é exercido pelos: 

A) Prefeitos. B) Senadores. C) Deputados. D) Vereadores. 

A questão apresenta mais de uma opção correta, visto que: 
 
Poder Legislativo é aquele que tem num país a tarefa de legislar, ou seja, fazer as leis. 
  
No Brasil, o Poder Legislativo é composto pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.  
  
Os estados brasileiros também possuem o Poder Legislativo (composto pelos deputados estaduais), assim como os 
municípios (composto pelos vereadores).  
Fontes:  

 http://www.suapesquisa.com/o_que_e/poder_legislativo.htm 

 http://www.infoescola.com/direito/poder-legislativo/ 

 Livro: Interagindo com a Geografia- 5º Ano. Lilian Sourrient, Roseni Rudek e Rosiane de Camargo. Ed. Do Brasil. 

4ª Edição, 2011, São Paulo. Página  54 

 
Questão: 23 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C. 
A contagem de 10 dias úteis a partir do dia 12 de junho (sexta-feira) resultará no dia 25 de junho (quinta-feira). 
 
 

Cargo: Calceteiro 
 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta mais de uma opção correta. 
O Brasil é um país democrático e tem sua política governamental dividida em três poderes: o poder legislativo, o poder 
executivo e o poder judiciário. O poder legislativo é exercido pelos: 

B) Prefeitos. B) Senadores. C) Deputados. D) Vereadores. 

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/poder_legislativo.htm
http://www.infoescola.com/direito/poder-legislativo/
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A questão apresenta mais de uma opção correta, visto que: 
 
Poder Legislativo é aquele que tem num país a tarefa de legislar, ou seja, fazer as leis. 
  
No Brasil, o Poder Legislativo é composto pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.  
  
Os estados brasileiros também possuem o Poder Legislativo (composto pelos deputados estaduais), assim como os 
municípios (composto pelos vereadores).  
Fontes:  

 http://www.suapesquisa.com/o_que_e/poder_legislativo.htm 

 http://www.infoescola.com/direito/poder-legislativo/ 

 Livro: Interagindo com a Geografia- 5º Ano. Lilian Sourrient, Roseni Rudek e Rosiane de Camargo. Ed. Do Brasil. 

4ª Edição, 2011, São Paulo. Página  54 

 
Questão: 23 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C. 
A contagem de 10 dias úteis a partir do dia 12 de junho (sexta-feira) resultará no dia 25 de junho (quinta-feira). 
 
 
 

Cargo: Cirurgião Dentista 
 
 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Por ter havido um erro na apresentação do comando, podendo induzir ao erro na questão, esta fica anulada. 

O erro na questão se refere ao tipo de barra apresentada no comando, onde o correto é a barra invertida. As opções 

deveriam estar apresentadas dessa maneira: dir \* (onde o * pode ser substituído pelas opções: b, d, p e w). 

Fonte: Comandos do MS-DOS – Disponível em: <http://www.baboo.com.br/tutorial/comandos-do-ms-dos/> - Acesso 

em: 10 jul. 2016.   

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao contrário do que afirma o recurso a resposta está correta. Veja o que define Marcucci: 

“Nódulo: elevação de consistência fibrosada ou sólida, superficial ou profunda, com até 3cm, de origem epitelial, 

conjuntiva ou mista, presente nas neoplasias e nos processos proliferativos não neoplásicos”. 

Esse mesmo autor afirma que pápula é uma elevação circunscrita de consistência fibrosada, menor que 5mm. 

Fonte: Marcucci G. Fundamentos de odontologia: estomatologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005, página 41. 

 
 

Cargo: Contador 
 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa “II. Em “Apresentam-se oportunidades que podem ser aproveitadas ou perdidas” a forma verbal destacada 

apresenta-se no plural corretamente e justifica-se por se tratar de um verbo de transitividade direta.” está correta. 

Verbo transitivo direto + se + sujeito paciente = o verbo concorda normalmente com o sujeito.  

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

 
 
 

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/poder_legislativo.htm
http://www.infoescola.com/direito/poder-legislativo/
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Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As alternativas “B) ocorre de modo predominante no texto. ”, C) não ocorre em momento algum do texto. ” e “D) ocorre 

no texto, porém, não de modo predominante. ” não podem ser consideradas corretas. A subjetividade está presente 

quando o autor do texto traduz sua ideia acerca de determinado fato ou situação. Tal fato ocorre em todo o texto. Um 

discurso não vem ao mundo numa inocente solitude, mas constrói-se através de um já-dito em relação ao qual ele toma 

posição. Em relação ao enunciado: “É possível afirmar que tal ocorrência textual exposta na citação anterior” a 

ocorrência textual está identificada “exposta na citação anterior. ” 

Fonte: 

 COSTA VAL, Maria da Graça. Redação e Textualidade. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

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

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

A fórmula CONT.SE conta o número de células de um intervalo que atendem, a um critério específico. Já a fórmula 

CONT.SES conta o número de células de um intervalo que atendem a vários critérios. 

Fonte: FRYE, C. D. – Microsoft Excel 2013 passo a passo. – Porto Alegre: Bookman, 2014. – pág. 87 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Nos processadores Intel de quarta geração, da série Core i, foi usada a arquitetura Haswell, e nos 

processadores derivados dessa série, e é baseada na microarquitetura Ivy Bridge, trazendo diversos 

benefícios, como por exemplo: novo processador gráfico DirectX 11, novos estados de economia de energia, 

chamados SOix, etc. 

Fonte: TORRES, G. Hrdware: versão revisada e atualizada. Rio de Janeiro: Novaterra Editora e Distribuidora 

Ltda, 2014. – pág.: 310 

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Desde a década de 1950, a sociedade brasileira tem vivido profundas transformações sociais decorrentes da 

industrialização e da urbanização. Apesar dos benefícios da vida urbana, há também muitos problemas que 

afetam a população das cidades. A única alternativa que não expressa um problema urbano no Brasil é a 

igualdade de acesso aos serviços públicos. Como bem sabemos, não há igualdade de acesso aos serviços 

públicos, uma vez que as áreas centrais são dotadas de uma infraestrutura ausente nas áreas periféricas, 

provocando tais desigualdades. 

Fonte: Adas, Melhem & Adas, Sérgio. Expedições Geográficas. 2ª edição: Moderna 2015, p.88-89 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nos últimos anos, a agricultura comercial tem se expandido em direção ao Centro-Oeste.  O produto da agricultura 

comercial que atualmente tem perdido sua importância frente a outras culturas é o arroz, pois tanto a soja e a cana-

de-açúcar são monoculturas. Quanto a pecuária bovina, a mesma faz parte da agropecuária. O solicitado foi qual dos 

produtos abaixo não faz parte da agricultura comercial atualmente. 

Fonte: Adas, Melhem & Adas, Sérgio. Expedições Geográficas. 2ª edição: Moderna 2015, p.274 
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Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 
a+b+c+d+e+f+10+16=120 

a+b+c+d+e+f=94        a=6   b=16       a+10+b+e=64 -> 6+10+16+e=64 -> e=32     

                                        a+10+c+d=38  ->  6+10+c+d=38   -> c+d=22 

                                        b+10+c+f=58   ->  16+10+c+f=58  -> c+f=32 

6+16+22+32+f=94   -> f= 18          c+f=32  -> c+18=32  ->   c=14 

14+d=22  -> d=8 

 
a+b+c/120=6+16+14/120=36/120=0,3=30% 

Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Despesas de caráter continuado são aquelas cujo impacto ultrpassa dois exercícios, pelo menos. E devem, 

obrigatoriamente, estar previstas no PPA e LDO. O controle externo exercido pelo Legislativo com o auxílio do 

Tribunal de Contas, no que tange à ênfase aos preceitos da LRF, como sugere o enunciado da questão, não 

envolve o controle do aumento dessas despesas, até porque toda despesa obrigatória de caráter continuado 

deve ser acompanhada do estudo do impacto financeiro e orçamentário, bem como de lei que a autorize. Já 

das demais alternativas, são as previstas no art. 59 da Lei Complementar 101 – LRF. Portanto, ratifica-se o 

gabarito original.  

 Fonte: Contabilidade Pública, Editora Atlas.   

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Relatório de Gestão Fiscal é um dos instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal criados pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). Especificamente, o RGF objetiva o controle, o monitoramento e a publicidade do 

cumprimento, por parte dos entes federativos, dos limites estabelecidos pela LRF: Despesas com Pessoal, Dívida 

Consolidada Líquida, Concessão de Garantias e Contratação de Operações de Crédito. Todos esses limites são definidos 

em percentuais da Receita Corrente Líquida (RCL), que é apurada em demonstrativo próprio elaborado e publicado pela 

Subsecretaria de Contabilidade Pública (Sucon). Ao final do exercício, a LRF exige ainda a publicação de demonstrativos 

que evidenciem as Disponibilidades de Caixa e a Inscrição de Restos a Pagar. De acordo com a LRF, em seu art. 54 

estabelece a previsão de elaboração quadrimestral do RGF. Ratifica-se, portanto, o gabarito original. 
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Fonte: Contabilidade Pública, Editora Atlas.   

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Edifícios públicos são bens depreciáveis, conforme dispõe as normas contábeis aplicadas ao setor público. São ativos do 

grupo de contas do Imobilizado e estão sujeitos à depreciação anual. Ratifica-se, portanto, o gabarito original. 

Fonte: Contabilidade Pública, Editora Atlas.   

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Lucro operacional é aquele proveniente da gestão dos ativos operacionais, independentemente de como estes ativos 

foram financiados. Alguns complementos importantes a esta definição: Ativos operacionais são todos aqueles 

necessários à geração da receita da operação: vendas, clientes, estoques, etc. O lucro operacional resulta da diferença 

entre todas as receitas da operação menos todos os custos com a operação. Portanto, o lucro operacional não pode 

estar influenciado pelos custos do capital empregado. A receita financeira de que trata o enunciado reflete o resultado 

da aplicação dos excedentes de Caixa. Por que uma empresa gera excedentes de Caixa? Por uma boa gestão dos ativos 

operacionais que resultada em entradas de dinheiro superiores às saídas. Este superávit de caixa, mesmo que 

temporário, é aplicado no mercado financeiro. A remuneração deste superávit é a receita financeira. Dentro deste 

contexto, a receita financeira pode ser tratada na formação do lucro operacional. Sua natureza é operacional, mesmo 

não vindo diretamente da exploração pela venda dos bens ou serviços da empresa. Logo, na DRE, o lucro operacional 

líquido é obtido pela fórmula Lucro Bruto – Despesas Operacionais + Receitas Financeiras = Lucro Operacional Líquido. 

Ratifica-se, portanto, o gabarito original. 

Fonte: Contabilidade Geral, Editora Atlas.   

 

Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Plano de Contas constitui um conjunto de normas do qual deve fazer parte o elenco das contas da entidade e, ainda, a 

descrição do funcionamento de cada conta - o chamado "Manual de Contas", que contém comentários e indicações 

gerais sobre a aplicação e o uso de cada uma das contas (para que serve, o que deve conter e outras informações sobre 

critérios gerais de contabilização). Também compõem o plano de contas os modelos com a padronização das 

demonstrações contábeis. Já as notas explicativas, são ferramentas utilizadas na divulgação do Balanço Patrimonial, não 

do plano de contas. Ratifica-se, portanto, o gabarito original. 

Fonte: Contabilidade Geral, Editora Atlas.   

 
Questão: 37 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De fato a questão possui duas respostas possíveis. Tanto a alternativa B como a alternativa D são respostas corretas. 

Anula-se a questão. 

Fonte: Contabilidade Geral, Editora Atlas.   

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Independente da atividade econômica, a estrutura da DRE permanece a mesma. A receita bruta de serviços 

sempre será o total de receitas com a atividade fim da entidade. 

Fonte: Contabilidade Geral, Editora Atlas.   

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Independente da atividade econômica, a estrutura da DRE permanece a mesma. A Receita Líquida de uma 

empresa prestadora de serviços é sempre o total arrecadado menos as deduções, no caso o ISS.  
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Fonte: Contabilidade Geral, Editora Atlas.   

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Independente da atividade econômica, a estrutura da DRE permanece a mesma. O Resultado Operacional de uma 

empresa prestadora de serviços é sempre o total arrecadado menos o custo dos serviços prestados.  

Fonte: Contabilidade Geral, Editora Atlas.   

 
 

Cargo: Cozinheiro 
 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Os termos – à proporção que; conforme; e, ao passo que – podem ser substituídos pela expressão “à medida que” sem 

alterar o sentido do trecho. A expressão “ainda que” é incoerente ao contexto textual. Porém, o enunciado da questão 

apresenta-se indevido. O enunciado adequado seria: No trecho “À medida que o estômago se distende e os alimentos 

progridem no trato digestivo, há liberação de hormônios que reduzem gradativamente o gosto que a refeição traz, 

tornando os alimentos menos atraentes.” (8º§), o termo “à medida que” pode ser substituído, com alteração de sentido, 

por”. Assim, a única expressão que, ao ser substituída, alteraria o sentido do trecho em questão é “ainda que”. Mas, a 

inconsistência no enunciado da questão demonstra que há mais de uma resposta que atende ao enunciado, devendo, 

tal questão, ser anulada. 

Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o sentido textual, a expressão “meus”, no trecho “O que me engorda são meus pensamentos.”, anuncia 

ideia de “posse”. As demais opções de respostas são contrárias ao contexto. Considera-se que tal palavra, ao indicar a 

pessoa gramatical (possuidor), acrescenta a ela a ideia de posse de algo (coisa possuída). 

Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segue resolução da questão. 

Apenas um bilhete contém a verdade. Julgando os bilhetes, tem-se que: 

Porta 1: Mentira, a saída não é na porta 1. 

Porta 2: Mentira, a saída É na porta 2. 

Porta 3: Verdade, a saída é na porta 2. 

Porta 4: Mentira, a saída não é na porta 1. 

Qualquer outra combinação de julgamento será impossível encontrar apenas um bilhete dizendo a verdade. Logo, a 

saída se encontra na porta 2, conforme gabarito preliminar. 
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Cargo: Eletricista 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o dicionário de Língua Portuguesa, “pudor” significa  humilhação, mal-

estar, vexame, dificuldade, pejo, reserva, vergonha, acanhamento, embaraço, timidez, constrangimento “Irresgatável” 

significa irremediável. Portanto, por apresentar duas opções de resposta corretas, a questão foi anulada. 

Fonte: FERREIRA, A. B. H. Aurélio século XXI: o dicionário da Língua Portuguesa. 3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1999. 

 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 
A expressão “ainda assim”, de acordo com o contexto, pode ser substituída por “também, pois nesse trecho traz a ideia 

de mas, porém; que acrescenta uma informação oposta.” “Apenas para uma visita, mas também, bem-vindo.”   

Fonte: 

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

Lexikon Editora Digital, 2013. 800p. 

 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: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O item em questão apresenta um erro material, pois o comando deveria solicitar as fórmulas necessárias para obter os 

valores das células A1, B1 e C1 e não A1, A2 e A3 como foi redigida. Por não existir nenhuma alternativa correta, a 

questão foi anulada.  

 
 

Cargo: Enfermeiro 
 
 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Por ter havido um erro na apresentação do comando, podendo induzir ao erro na questão, esta fica anulada. 

O erro na questão se refere ao tipo de barra apresentada no comando, onde o correto é a barra invertida. As opções 

deveriam estar apresentadas dessa maneira: dir \* (onde o * pode ser substituído pelas opções: b, d, p e w). 

Fonte: Comandos do MS-DOS – Disponível em: <http://www.baboo.com.br/tutorial/comandos-do-ms-dos/> - Acesso 

em: 10 jul. 2016.   

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda a ideia (relacionada a palavra PARTIDÁRIA) comum em relação a participação popular, descrito na 

legislação e não a “quantidade” de pessoas ou outra variável que possa compor o conselho de saúde ( o que implica a 

palavra paritária, descrita na Lei). Outro aspecto era questionado a composição dos membros em relação à prestação de 

serviços ou ao usufruo do sistema único de saúde a qual é descrito claramente na Lei 8142: “O Conselho de Saúde, em 

caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários...” 

Entende-se também que o Conselho de Saúde e seus componentes infere a participação popular (usuários), sendo 

importante instrumento da gestão e pela lei, é implicado a distribuição dos representantes governamentais. 

Fontes: 

 Lei 8142 de 1990;  

http://www.sinonimos.com.br/humilhacao/
http://www.sinonimos.com.br/mal-estar/
http://www.sinonimos.com.br/mal-estar/
http://www.sinonimos.com.br/vexame/
http://www.sinonimos.com.br/dificuldade/
http://www.sinonimos.com.br/pejo/
http://www.sinonimos.com.br/reserva/
http://www.sinonimos.com.br/vergonha/
http://www.sinonimos.com.br/acanhamento/
http://www.sinonimos.com.br/embaraco/
http://www.sinonimos.com.br/timidez/
http://www.sinonimos.com.br/constrangimento/
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 Brasil, Ministério da Saúde; Conselhos de Saúde. A responsabilidade do controle social democrático do SUS; 2ª 

Ed. Brasília, 2013. 

 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
As diretrizes brasileiras de consumo de sal recomendam a ingestão diária máxima de 5g como forma de alcançar uma 

alimentação saudável e promover a saúde. Porém, como a unidade de medida apresentada nas respostas foi de mg 

(miligramas) e não gramas, a questão foi anulada. 

Decisão: anular a questão 

Fonte: DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. Você sabe a quantidade de sal consumida diariamente? Disponível em: 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/calculo_sodio.php Acesso em: 25/09/2016 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que houve erro na divulgação do gabarito (opção B). A literatura citada “Ministério da Saúde - 

Manual de pré-natal de baixo risco nº 32, é uma publicação do ano de 2012. Ocorre que, em 2014 o Ministério da Saúde 

revisou os Cadernos de Atenção Básica, trazendo como recomendação que o ganho de peso semanal médio para 

gestantes com sobrepeso deve ser de até 280 g por semana e não mais 300 g por semana. 

Decisão: manter o gabarito.  

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégias para o 

cuidado da pessoa com doença crônica: obesidade / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento 

de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014.  

 
Questão: 39  
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que o enunciado da questão “não faz parte de nenhuma literatura”. Tal classificação pode ser 

encontrada em SOUZA, Marina C. M. R; HORTA, Natália de C. Enfermagem em Saúde Coletiva: teoria e prática. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.  

Decisão: manter o gabarito.  

Fonte: SOUZA, Marina C. M. R; HORTA, Natália de C. Enfermagem em Saúde Coletiva: teoria e prática. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2012. 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão se refere às câmaras refrigeradas, equipamentos recomendados pelo Ministério da Saúde para 

o acondicionamento e armazenamento dos imunobiológicos constantes no calendário de vacinação. De acordo com o 

Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação, publicado pelo Ministério da Saúde, 2014, “as câmaras 

refrigeradas são dotadas de instrumentos de medição da temperatura e dispositivos de alarme, não havendo a 

necessidade de instalar nenhum deles.” Ainda de acordo com o manual “a instalação da câmara refrigerada na sala de 

vacinação requer cuidados como a disposição do equipamento longe de fontes de calor, evitando-se a incidência de luz 

solar direta” sendo incorreto afirmar que podem ser instaladas em qualquer local na sala de vacinação. 

Decisão: manter o gabarito.   

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças 

Transmissíveis. Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 

Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 

 
 
 
 
 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/calculo_sodio.php
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Cargo: Engenheiro Agrimensor 
 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As alternativas “B) ocorre de modo predominante no texto. ”, C) não ocorre em momento algum do texto. ” e “D) ocorre 

no texto, porém, não de modo predominante. ” não podem ser consideradas corretas. A subjetividade está presente 

quando o autor do texto traduz sua ideia acerca de determinado fato ou situação. Tal fato ocorre em todo o texto. Um 

discurso não vem ao mundo numa inocente solitude, mas constrói-se através de um já-dito em relação ao qual ele toma 

posição. Em relação ao enunciado: “É possível afirmar que tal ocorrência textual exposta na citação anterior” a 

ocorrência textual está identificada “exposta na citação anterior. ” 

Fonte: 
 COSTA VAL, Maria da Graça. Redação e Textualidade. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

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

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente.  

Os Sistemas Operacionais possuem várias características, sendo que a Extensibilidade refere-se à capacidade de um 

sistema operacional acompanhar os avanços na tecnologia de computação.  

Fonte: SILBERSCHATZ, A.; GALVIN, P. B.; GAGNE, G. Fundamentos de sistemas operacionais - 9. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 

2015. – pág.: 197. 

Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Melo (2006) “famoso por sua diversidade cultural, recursos naturais e belas paisagens, o Brasil conta 

com um mercado de turismo significativo. É um fluxo de 273 milhões de turistas ao ano, em viagens de lazer e negócios. 

Apesar do grande volume de pessoas circulando pelo País, 82% dos municípios têm baixo potencial para o turismo, 

considerando o número de visitantes recebidos e a presença de atrativos como praias, reservas ambientais e atividades 

ligadas ao patrimônio cultural; O Brasil conta com apenas 975 cidades de potencial turístico significativo – a maior parte 

concentra-se na região Sudeste e Nordeste, sobressaindo principalmente os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e Bahia”. 

Fonte: Melo, Edgar. Economia – Impacto do Turismo nas cidades brasileiras. Geografia e Conhecimento Prático. Ano 7. 

Edição 66. Maio e Junho 2016 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nos últimos anos, a agricultura comercial tem se expandido em direção ao Centro-Oeste.  O produto da agricultura 

comercial que atualmente tem perdido sua importância frente a outras culturas é o arroz, pois tanto a soja e a cana-

de-açúcar são monoculturas. Quanto a pecuária bovina, a mesma faz parte da agropecuária. O solicitado foi qual dos 

produtos abaixo não faz parte da agricultura comercial atualmente. 

Fonte: Adas, Melhem & Adas, Sérgio. Expedições Geográficas. 2ª edição: Moderna 2015, p.274 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento não procede, pois não tem nenhuma comprovação fundamentada para a justificativa impetrada. Sendo 

assim, os instrumentos modernos é o verdadeiro pois, em se tratando de formas de orientação no espaço, tem como 
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descrição a sua identificação de objetos por meio da conexão em rede com satélites. Pelo sol a identificação por oriente 

(LESTE) ou poente (OESTE) de acordo com o movimento dos astros; A Bússola por meio da identificação do pólo 

GEOGRÁFICO da terra; A Lua possui sua identificação orientada durante à noite surgindo pelo Leste e o de desaparecer, 

Oeste. Durante as luas Crescente ou Minguante, por exemplo, é possível vê-la também durante o dia, logo cedo. O 

Cruzeiro do Sul tem a importância que as estrelas têm em relação a postura indicativa de lugar, posição. 

Fonte:  McCormac, J. C. Topografia. 5ª ed., Rio de Janeiro: Editora LTC, 2011; CASACA, J.M. et al. Topografia Geral. 4. ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2012.  

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento não procede, pois na resolução nº 473/2002, do CONFEA, no Grupo - 1 ENGENHARIA, Modalidade - 6 

AGRIMENSURA e Nível - 1 GRADUAÇÃO, o código 161-08-00, trata-se do Engenheiro TOPOGRÁFO, ou seja, uma 

profissão. Sendo assim, as argumentações não carecem de ponderação, uma vez que foi sustentada pela profissão na 

qual é existente segundo a referida norma. 

As descrições de propriedade são escritas por profissionais de cartório ou topógrafos. A exatidão da descrição é de 

maior importância, porque um simples erro na sua redação pode levar a propriedade a disputas entre proprietários 

vizinho por diversas gerações. Sendo assim, qualquer símbolo não padronizado usado no desenho e outras informações 

ESPECIAIS serão incluídos. McCormac (2011) enfatiza que em áreas onde casas ou outras construções estão localizadas 

ou serão construídas, uma nota deve ser dada sobre se a terra é abaixo ou acima do nível de inundação. Ressalta-se 

ainda que os municípios não tem autonomia para regular legislação acerca de registro público, pois os mesmos é regido 

por Lei Federal e o Conselho Nacional de Justiça é uma instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho do sistema 

judiciário brasileiro. “O Registro de Imóveis destina-se ao registro e averbação dos títulos relativos aos atos ou fatos inter 

vivos ou mortis causa, constitutivos, modificativos, translativos ou extintivos de direitos reais, a fim de assegurar-lhes 

eficácia, validade perante terceiros, segurança jurídica e disponibilidade, de acordo com as disposições do Código Civil, 

da Lei de Registros públicos (Lei no 6.015/1973)”. 

 Fonte: McCormac, J. C. Topografia. 5ª ed., Rio de Janeiro: Editora LTC, 2011; 

http://www.tjpe.jus.br/documents/29010/948051/C%C3%B3digo+de+Normas+2016/823906ad-3271-4f75-

be55-e6e5e556d9c9?version=1.0 - Acesso em 25 de setembro de 2016. 

 http://normativos.confea.org.br/downloads/anexo/0473-02.pdf - Acesso em 25 de setembro de 2016. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento não procede, pois a afirmação “já o GPS tem limitações quanto a visibilidade”, segundo McComac (2011), 

a visibilidade quando se trata de GPS, quer dizer que deve haver um numero suficiente de satélites visíveis, ou seja, uma 

situação que pode não ocorrer quando o trabalho está sendo realizado em área de floresta ou em área metropolitana 

repleta de prédios altos. Nesse caso, as estações totais podem ser usadas para contornar estes tipos de situações, por 

ser visíveis entre si. Segundo Mônico (2008) a concepção do sistema GPS permite que o usuário em qualquer local da 

superfície terrestre, ou próximo a esta, tenha à sua disposição no mínimo quatro satélites para serem rastreados, ou 

seja, que no segmento espacial a configuração garante que, no mínimo, quatro satélites GPS sejam visíveis em qualquer 

lugar da superfície terrestre. Isso quer dizer que é a concepção do sistema, mas em lugares críticos o sistema não 

funciona quando deparados com túneis e florestas densas, na qual o sistema não consegue rastrear o mínimo de 4 

satélites para funcionamento.  

Fonte:  McCormac, J. C. Topografia. 5ª ed., Rio de Janeiro: Editora LTC, 2011; CASACA, J.M. et al. Topografia Geral. 4. ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2012; MONICO, J.F.G. Posicionamento pelo GNSS: descrição, fundamentos e aplicações. 2ª ed., São 

Paulo: Editora UNESP, 2008.  

 
 
 
 

http://www.tjpe.jus.br/documents/29010/948051/C%C3%B3digo+de+Normas+2016/823906ad-3271-4f75-be55-e6e5e556d9c9?version=1.0
http://www.tjpe.jus.br/documents/29010/948051/C%C3%B3digo+de+Normas+2016/823906ad-3271-4f75-be55-e6e5e556d9c9?version=1.0
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Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento não procede, pois a questão pede a Diferença de Nível entre o instrumento e a mira. O sentido é no plano 

de visada pois é a única interpretação da questão com os dados fornecidos. Sendo assim, aplicando a fórmula Dn = 

m.g.sen2(ai)/2 +i-l, o i (altura do instrumento) e o l (leitura do fio médio) serão iguais a 0, para a visada no plano 

horizontal. O Ângulo de Inclinação (ai) é igual a 0º, pois o ângulo zenital é igual a 90º. Dessa forma Dn = 0 pois o seno de 

0º é igual a 0. Como exemplo, utilizando estações totais, quando não são inseridas a altura do instrumento e a altura do 

prisma, a referência do sistema é o plano horizontal, ou seja, plano de visada e o valor também será 0 entre o 

instrumento e o prisma. Carece observar que a questão não menciona o Ponto em si e quando se trata de ângulo, 

considera-se o eixo do instrumento e o eixo da mira e com o ângulo dado, especifica-se o plano que no caso é o plano 

horizontal ou plano de visada.  

Fonte: McCormac, J. C. Topografia. 5ª ed., Rio de Janeiro: Editora LTC, 2011; CASACA, J.M. et al. Topografia Geral. 4. ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2012; ESPARTEL, L. Curso de Topografia. 9 ed. Rio de Janeiro: Globo, 1987. FONTE: Comastri, J. A. 

Topografia: planimetria. 2ª ed., Viçosa: Imprensa Universitária - UFV, 1992. 

 
 

Cargo: Engenheiro Agrônomo 
 
 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Por ter havido um erro na apresentação do comando, podendo induzir ao erro na questão, esta fica anulada. 

O erro na questão se refere ao tipo de barra apresentada no comando, onde o correto é a barra invertida. As opções 

deveriam estar apresentadas dessa maneira: dir \* (onde o * pode ser substituído pelas opções: b, d, p e w). 

Fonte: Comandos do MS-DOS – Disponível em: <http://www.baboo.com.br/tutorial/comandos-do-ms-dos/> - Acesso 

em: 10 jul. 2016.   

 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nas fontes anteriormente consultadas não constava o nome de Avril Phaedra Douglas Kim Campbell (Port Alberni, 10 de 

março de 1947) que foi a décima nona primeira-ministra do Canadá, e a primeira mulher a ter sido Chefe de Estado de 

um país da América do Norte, e a segunda mulher a sentar-se à mesa dos países do G7 (atual G8). Campbell nasceu em 

Port Alberni, Colúmbia Britânica, e estudou e graduou-se na Universidade de Colúmbia Britânica. Tornou-se a primeira 

mulher a ser escolhida como Ministra do Ministério da Justiça, em 1990, e, posteriormente, Ministra do Ministério de 

Defesa Nacional, em 1993. Neste ano, foi escolhida como líder do Partido Conservador do Canadá, derrotando Jean 

Charest e sucedendo Brian Mulroney. Como líder do Partido Conservador, então o partido dominante no país, Campbell 

automaticamente tornou-se primeira-ministra do Canadá, tendo ocupado este posto, porém, por apenas 4 meses. Em 

novembro de 1993, o Partido Progressivo Conservador foi derrotado nas eleições nacionais, sendo que o partido perdeu 

todas suas 169 cadeiras no parlamento canadense, com exceção de duas. Após os resultados das eleições, Campbell 

rapidamente decidiu renunciar ao seu posto de líder do Partido Progressivo Conservador, tendo sido sucedida por Jean 

Charest.Kim atualmente é a Secretária General do Clube de Madri, uma organização política de cunho internacional, 

atualmente presidida pelo ex-presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso. A questão, portanto, foi anulada. 

Fonte: 

 http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/07/1795706-hillary-clinton-e-oficializada-candidata-do-partido-

democrata-a-casa-branca.shtml 

 http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/america-latina-e-mulheres-6-presidentes-e-nenhuma-ditadora 

 http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/dilma-sera-11-mulher-presidente-na-america-

latina.html 

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/07/1795706-hillary-clinton-e-oficializada-candidata-do-partido-democrata-a-casa-branca.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/07/1795706-hillary-clinton-e-oficializada-candidata-do-partido-democrata-a-casa-branca.shtml
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/america-latina-e-mulheres-6-presidentes-e-nenhuma-ditadora
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/dilma-sera-11-mulher-presidente-na-america-latina.html
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/dilma-sera-11-mulher-presidente-na-america-latina.html
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 https://noticias.terra.com.br/mundo/conheca-as-19-mulheres-que-lideram-paises-pelo-

mundo,5685379d424ea410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 

 http://blogs.estadao.com.br/nuestra-america/ex-ministra-tenta-ser-a-primeira-mulher-presidente-do-mexico/ 

Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O veículo elétrico é um tipo de veículo que utiliza propulsão por meio de motores elétricos. É composto por um sistema 

primário de energia, uma ou mais máquinas elétricas e um sistema de acionamento e controle de velocidade ou binário. 

Os veículos elétricos fazem parte do grupo dos veículos denominados Zero Emissões, que por terem um meio de 

locomoção não poluente não emitem quaisquer gases nocivos para o ambiente, nem emitem ruído considerável como 

poluição sonora, pois são bastante silenciosos. Segundo a UNESP de Guaratinguetá, através da Engenharia da 

Mobilidade Elétrica, está fazendo os testes dos veículos elétricos Para carregar as baterias dos veículos elétricos estão 

sendo usados os painéis solares do Centro de Energias Renováveis  (http://www.feg.unesp.br/energiasrenovaveis/). Há 

também a opção de carregamento rápido (20 minutos) usando a rede comum de 220V. Estes veículos tem a vantagem 

de não produzirem poluição sonora, não emitirem gases poluentes e de tamanho ideal  para duas pessoas. Em muitas 

cidades do Brasil não é permitido mais 2 garagens por apartamento. Assim estes veículos elétricos, pelos tamanhos 

menores, são as opções adequadas quando há necessidade de 2 veículos numa família. 

As demais fontes consultadas concluem a mesma coisa. A dificuldade para os cientistas está em determinar em quantos 

decibéis começa exatamente o que se considera barulho. Por definição, barulho é todo som desagradável e neste ponto 

o problema torna-se bastante subjetivo -- depende até do local onde as pessoas se encontrem. Um trabalho do Instituto 

de Pesquisas Tecnológicas da USP mostra que em casa, em salas de leitura ou em escritórios, as pessoas consideram o 

ambiente muito barulhento quando o som ultrapassa 50 decibéis, o ruído de um carro pouco ruidoso. Mas os 

trabalhadores de oficinas acham que, com essa mesma intensidade de som, o ambiente está calmíssimo -- para eles, por 

força do hábito, o inferno só começa a partir de 70 decibéis, o som da passagem de um trem de passageiros. Acima de 

70 decibéis ou 90, para pessoas acostumadas com ambientes ruidosos, o barulho começa a alternar as estruturas da 

orelha, diagnostica o médico Yotaka Fukuda, da Escola Paulista de Medicina. Segundo ele, nos grandes 

congestionamentos as pessoas ficam habitualmente expostas a até 100 decibéis.  

Fonte: 

 http://verdadesnuncaditass.blogspot.com.br/2013/04/carros-eletricos.html 

 http://www.portal-energia.com/vantagens-e-desvantagens-do-carro-electrico-vs-gasolina/ 

 http://www.lorenzojunqueira.com.br/2016/05/vantagens-e-desvantagens-do-carro-eletrico.html 

 http://super.abril.com.br/ciencia/silencio-som-demais-causa-poluicao-sonora 

 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Falta de alternativa correta, conforme resolução a seguir: 

A8,6= = =8.7.6.5.4.3=20160 

Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 
 

Cargo: Engenheiro Ambiental 
 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As alternativas “B) ocorre de modo predominante no texto. ”, C) não ocorre em momento algum do texto. ” e “D) ocorre 

no texto, porém, não de modo predominante. ” não podem ser consideradas corretas. A subjetividade está presente 

quando o autor do texto traduz sua ideia acerca de determinado fato ou situação. Tal fato ocorre em todo o texto. Um 

discurso não vem ao mundo numa inocente solitude, mas constrói-se através de um já-dito em relação ao qual ele toma 

https://noticias.terra.com.br/mundo/conheca-as-19-mulheres-que-lideram-paises-pelo-mundo,5685379d424ea410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html
https://noticias.terra.com.br/mundo/conheca-as-19-mulheres-que-lideram-paises-pelo-mundo,5685379d424ea410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html
http://www.feg.unesp.br/energiasrenovaveis/
http://super.abril.com.br/ciencia/silencio-som-demais-causa-poluicao-sonora
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posição. Em relação ao enunciado: “É possível afirmar que tal ocorrência textual exposta na citação anterior” a 

ocorrência textual está identificada “exposta na citação anterior. ” 

Fonte: 
 COSTA VAL, Maria da Graça. Redação e Textualidade. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

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

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa “I. Para relatar a forma como o compadre arrumava a encomenda dos ovos empregou-se o predicado 

nominal em “... e cada ovo era enrolado em sua palha de milho com todo carinho...”.” está correta, pois, “e cada ovo era 

enrolado em sua palha de milho com todo carinho” = sujeito: cada ovo; predicado nominal: era enrolado em sua palha 

de milho com todo carinho. 

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

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Nos processadores Intel de quarta geração, da série Core i, foi usada a arquitetura Haswell, e nos processadores 

derivados dessa série, e é baseada na microarquitetura Ivy Bridge, trazendo diversos benefícios, como por exemplo: 

novo processador gráfico DirectX 11, novos estados de economia de energia, chamados SOix, etc. 

Fonte: TORRES, G. Hrdware: versão revisada e atualizada. Rio de Janeiro: Novaterra Editora e Distribuidora Ltda, 2014. – 

pág.: 310 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como o vírus Zika em cena, boa parte das pessoas acha que o uso de repelentes e a cautela contra o mosquito 

já é suficiente para a prevenção da microcefalia. Mas, apesar da extrema importância do combate a este 

mosquito transmissor desta e de várias outras doenças, é importante ressaltar que apenas isso não é 

suficiente. A microcefalia pode ser desenvolvida por causa de outros fatores e patologias como: fatores 

genéticos, má-formação fetal, infecções e outras doenças, uso de drogas, complicações na gravidez, quadro de 

desnutrição e não de boa alimentação.   

Fonte: Gimenez, José Roberto. Microcefalia: outros fatores. Geografia e Conhecimento Prático. Ano 7. Edição 

66. Maio e Junho 2016 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Nos últimos anos, a agricultura comercial tem se expandido em direção ao Centro-Oeste.  O produto da 

agricultura comercial que atualmente tem perdido sua importância frente a outras culturas é o arroz, pois 

tanto a soja e a cana-de-açúcar são monoculturas. Quanto a pecuária bovina, a mesma faz parte da 

agropecuária. O solicitado foi qual dos produtos abaixo não faz parte da agricultura comercial atualmente. 

Fonte: Adas, Melhem & Adas, Sérgio. Expedições Geográficas. 2ª edição: Moderna 2015, p.274 
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Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 
a+b+c+d+e+f+10+16=120 

a+b+c+d+e+f=94        a=6   b=16       a+10+b+e=64 -> 6+10+16+e=64 -> e=32     

                                        a+10+c+d=38  ->  6+10+c+d=38   -> c+d=22 

                                        b+10+c+f=58   ->  16+10+c+f=58  -> c+f=32 

6+16+22+32+f=94   -> f= 18          c+f=32  -> c+18=32  ->   c=14 

14+d=22  -> d=8 

 
a+b+c/120=6+16+14/120=36/120=0,3=30% 

Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 
Questão: 38 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Sustentam os recursos que a questão deve ser anulada, pois há erro no enunciado. As razões recursais sustentam que “A 
norma ISO 14001 (ABNT, 2004) não estabelece em momento algum prazos fixos para realização de auditorias e prazo de 
certificação das organizações”.  Contudo, a questão formulada não diz, em momento algum, que A NORMA em si 
estabelece os prazos solicitados. Mesmo assim, por se tratar de um enunciado que pode trazer dubiedade de 
interpretações, a banca anula a questão.  
 
 

Cargo: Engenheiro Civil 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) a falta de limites específicos cerceando o desenvolvimento de jovens e adolescentes. ” não pode ser 

considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da questão: “Entre as relevantes justificativas que podem ser 

apresentadas para a caracterização da instituição “família” indicada no título, destaca-se, no texto, ” esperava-se que na 

alternativa fosse apresentada uma justificativa para a caracterização do título “A importância da família estruturada”. 

Tal importância justifica-se, pois, com A) o resultado de um levantamento feito pelo Ministério Público de São Paulo. A 

alternativa “D) a deficiente infraestrutura da sociedade para atender às demandas econômicas e afetivas 

concomitantemente. ” não pode ser considerada correta, pois, uma infraestrutura deficiente não é justificativa para o 

reconhecimento da importância de uma família estruturada.  

Fonte: O próprio texto.  
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Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) estabelece entre si determinada ligação semântica de modo a construir a coerência necessária à 

compreensão da ideia transmitida. ” não pode ser considerada correta. Um exemplo de vocábulos que tenham ligação 

semântica, ou seja, de sentido, são os hiperônimos e hipônimos - termos de um mesmo campo de sentido, em que um 

deles designa o gênero e o outro, a espécie. Em “Muitas vezes, não têm tempo, energia, dinheiro e voz para lidar com 

esses garotos e garotas que crescem na rua, longe da escola, em bairros sem equipamentos de esporte e cultura, 

próximos de amigos e parentes que podem estar envolvidos com o crime. ” não há tal ligação ou de outra natureza 

semântica em relação aos termos entre si. Trata-se de elementos que designam campos de diferentes especificidades.  

Fonte: 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

 GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

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

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “B) Caso o termo “ciclo” sofresse variação quanto ao número, também seria alterada a forma 

verbal destacada em “Segue-se um ciclo que parece não ter fim. “(6º§)” mostra-se correta, pois, a forma 

verbal seria alterada trata-se de verbo transitivo direto, a alteração quanto ao artigo não é mencionada na 

alternativa, portanto o que está expresso é correto, não havendo a expressão “seria alterada apenas a forma 

verbal” há possibilidade de outra alteração, como a do artigo, por exemplo. A alternativa “D) A forma verbal 

destacada em “[...] desdobram-se para tentar cumprir esses requisitos [...]” (4º§) estabelece concordância 

corretamente com a expressão “família brasileira” por se tratar de expressão indicativa de aspecto coletivo. ” 

não pode ser considerada correta, pois, em “A mãe e a avó, nessa família brasileira que cresce cada vez mais 

matriarcal, desdobram-se para tentar cumprir esses requisitos e preencher as lacunas, mas são “atropeladas” 

pela rotina dura. ” a forma verbal “desdobram-se” tem como sujeito “a mãe e a avó”, sujeito composto.  

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

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Um levantamento do Ministério Público de São Paulo traz um dado (I) revelador: dois terços dos jovens infratores da 

capital paulista fazem parte de famílias que não têm um pai (II) dentro de casa. Além de (III) não viverem (IV) com o pai, 

42% não têm contato algum com ele e 37% têm parentes com antecedentes criminais.” 

Quanto à classificação dos elementos destacados, temos: I – adjunto adnominal. 

II – adjunto adverbial de lugar; III – adjunto adverbial de negação; IV – adjunto adverbial de companhia.  

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

 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) a primeira pessoa do plural seja utilizada, evitando, deste modo, a subjetividade explícita do autor 

presente no texto. ” não pode ser considerada correta. “Para que se cumpra o objetivo do texto dissertativo-

argumentativo – o de mostrar a veracidade ou a propriedade da proposição defendida – evita-se que as ideias sejam 

vinculadas pessoal ou subjetivamente ao autor, mas procura-se apresentá-las como pertencentes a todos. Adota-se uma 

posição impessoal, aparentemente neutra, que atenue a subjetividade e oculte o agente das ações. Gramaticalmente, 

há muitas formas de conseguir esse objetivo, dentre eles está a generalização do sujeito, por meio do emprego da 

primeira pessoa do plural. Ex.: Precisamos ressaltar... 
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Fonte: 

 Antunes, I. Análise de Textos – Fundamentos e Práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. 

 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. Ed. Saraiva. 2ª ed. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) a tese defendida em todo o texto passa a ser definida de forma clara através de uma afirmativa bem 

delimitada. ” não pode ser considerada correta. Para uma conclusão adequada, retoma-se a tese defendida, a partir da 

sintetização das ideias gerais do texto, ou seja, ela já está definida, o que ocorre na conclusão é apenas uma retomada. 

A alternativa “D) são empregados recursos argumentativos tais como exemplos e fatos históricos que permitem o 

desenvolvimento da argumentação textual. ” não pode ser considerada correta, pois, o termo “exemplo” quando se 

trata de característica para o tipo textual refere-se a fatos típicos ou ilustrativos de determinada situação e não apenas 

uma simples citação. O mesmo ocorre em relação a fatos históricos, não se trata de meras citações, mas de fatos de 

notoriedade histórica comprovada.  

Fonte:  

 Antunes, I. Análise de Textos – Fundamentos e Práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. 

 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. Ed. Saraiva. 2ª ed.  

 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Por ter havido um erro na apresentação do comando, podendo induzir ao erro na questão, esta fica anulada. 

O erro na questão se refere ao tipo de barra apresentada no comando, onde o correto é a barra invertida. As opções 

deveriam estar apresentadas dessa maneira: dir \* (onde o * pode ser substituído pelas opções: b, d, p e w). 

Fonte: Comandos do MS-DOS – Disponível em: <http://www.baboo.com.br/tutorial/comandos-do-ms-dos/> - Acesso 

em: 10 jul. 2016.   

 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nas fontes anteriormente consultadas não constava o nome de Avril Phaedra Douglas Kim Campbell (Port Alberni, 10 de 

março de 1947) que foi a décima nona primeira-ministra do Canadá, e a primeira mulher a ter sido Chefe de Estado de 

um país da América do Norte, e a segunda mulher a sentar-se à mesa dos países do G7 (atual G8). Campbell nasceu em 

Port Alberni, Colúmbia Britânica, e estudou e graduou-se na Universidade de Colúmbia Britânica. Tornou-se a primeira 

mulher a ser escolhida como Ministra do Ministério da Justiça, em 1990, e, posteriormente, Ministra do Ministério de 

Defesa Nacional, em 1993. Neste ano, foi escolhida como líder do Partido Conservador do Canadá, derrotando Jean 

Charest e sucedendo Brian Mulroney. Como líder do Partido Conservador, então o partido dominante no país, Campbell 

automaticamente tornou-se primeira-ministra do Canadá, tendo ocupado este posto, porém, por apenas 4 meses. Em 

novembro de 1993, o Partido Progressivo Conservador foi derrotado nas eleições nacionais, sendo que o partido perdeu 

todas suas 169 cadeiras no parlamento canadense, com exceção de duas. Após os resultados das eleições, Campbell 

rapidamente decidiu renunciar ao seu posto de líder do Partido Progressivo Conservador, tendo sido sucedida por Jean 

Charest.Kim atualmente é a Secretária General do Clube de Madri, uma organização política de cunho internacional, 

atualmente presidida pelo ex-presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso. A questão, portanto, foi anulada. 

Fonte: 

 http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/07/1795706-hillary-clinton-e-oficializada-candidata-do-partido-

democrata-a-casa-branca.shtml 

 http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/america-latina-e-mulheres-6-presidentes-e-nenhuma-ditadora 

 http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/dilma-sera-11-mulher-presidente-na-america-

latina.html 

 https://noticias.terra.com.br/mundo/conheca-as-19-mulheres-que-lideram-paises-pelo-

mundo,5685379d424ea410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/07/1795706-hillary-clinton-e-oficializada-candidata-do-partido-democrata-a-casa-branca.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/07/1795706-hillary-clinton-e-oficializada-candidata-do-partido-democrata-a-casa-branca.shtml
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/america-latina-e-mulheres-6-presidentes-e-nenhuma-ditadora
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/dilma-sera-11-mulher-presidente-na-america-latina.html
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/dilma-sera-11-mulher-presidente-na-america-latina.html
https://noticias.terra.com.br/mundo/conheca-as-19-mulheres-que-lideram-paises-pelo-mundo,5685379d424ea410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html
https://noticias.terra.com.br/mundo/conheca-as-19-mulheres-que-lideram-paises-pelo-mundo,5685379d424ea410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html
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 http://blogs.estadao.com.br/nuestra-america/ex-ministra-tenta-ser-a-primeira-mulher-presidente-do-mexico/ 

Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O veículo elétrico é um tipo de veículo que utiliza propulsão por meio de motores elétricos. É composto por um sistema 

primário de energia, uma ou mais máquinas elétricas e um sistema de acionamento e controle de velocidade ou binário. 

Os veículos elétricos fazem parte do grupo dos veículos denominados Zero Emissões, que por terem um meio de 

locomoção não poluente não emitem quaisquer gases nocivos para o ambiente, nem emitem ruído considerável como 

poluição sonora, pois são bastante silenciosos. Segundo a UNESP de Guaratinguetá, através da Engenharia da 

Mobilidade Elétrica, está fazendo os testes dos veículos elétricos Para carregar as baterias dos veículos elétricos estão 

sendo usados os painéis solares do Centro de Energias Renováveis  (http://www.feg.unesp.br/energiasrenovaveis/). Há 

também a opção de carregamento rápido (20 minutos) usando a rede comum de 220V. Estes veículos tem a vantagem 

de não produzirem poluição sonora, não emitirem gases poluentes e de tamanho ideal  para duas pessoas. Em muitas 

cidades do Brasil não é permitido mais 2 garagens por apartamento. Assim estes veículos elétricos, pelos tamanhos 

menores, são as opções adequadas quando há necessidade de 2 veículos numa família. 

As demais fontes consultadas concluem a mesma coisa. A dificuldade para os cientistas está em determinar em quantos 

decibéis começa exatamente o que se considera barulho. Por definição, barulho é todo som desagradável e neste ponto 

o problema torna-se bastante subjetivo -- depende até do local onde as pessoas se encontrem. Um trabalho do Instituto 

de Pesquisas Tecnológicas da USP mostra que em casa, em salas de leitura ou em escritórios, as pessoas consideram o 

ambiente muito barulhento quando o som ultrapassa 50 decibéis, o ruído de um carro pouco ruidoso. Mas o 

trabalhadores de oficinas acham que, com essa mesma intensidade de som, o ambiente está calmíssimo -- para eles, por 

força do hábito, o inferno só começa a partir de 70 decibéis, o som da passagem de um trem de passageiros. Acima de 

70 decibéis ou 90, para pessoas acostumadas com ambientes ruidosos, o barulho começa a alternar as estruturas da 

orelha, diagnostica o médico Yotaka Fukuda, da Escola Paulista de Medicina. Segundo ele, nos grandes 

congestionamentos as pessoas ficam habitualmente expostas a até 100 decibéis.  

Fonte: 

 http://verdadesnuncaditass.blogspot.com.br/2013/04/carros-eletricos.html 

 http://www.portal-energia.com/vantagens-e-desvantagens-do-carro-electrico-vs-gasolina/ 

 http://www.lorenzojunqueira.com.br/2016/05/vantagens-e-desvantagens-do-carro-eletrico.html 

 http://super.abril.com.br/ciencia/silencio-som-demais-causa-poluicao-sonora 

 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Falta de alternativa correta, conforme resolução a seguir: 

A8,6= = =8.7.6.5.4.3=20160 

Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa B. 
A razão recursal sustenta que a alternativa 4 está incorreta e o gabarito deveria ser alterado da letra D para a letra B. 

Sustenta também que a coagulação e a floculação são operações distintas no tratamento da água. O recurso se sustenta, 

pois no item 4 ou é a câmara de coagulação que tem a função de processar a neutralização de cargas elétricas das 

partículas coloidais para possibilitar sua aglomeração em flocos e a sua segregação. Já a  câmara de floculação tem a 

função de processar a aglomeração das partículas coaguladas em flocos que vão se tornando cada vez maiores, de modo 

que a decantação, que em seguida se realiza, se faça em tempo reduzido. Portanto o item 4 é falso. 

Gabarito alterado para letra B. 

Fonte: A resposta está em MACYNTIRE, Archibald Joseph. Instalações Hidráulicas: prediais e industriais. 4ª Edição. Rio de 

Janeiro: LTC, 2010, páginas 361, 362, 363 e 365. 

http://www.feg.unesp.br/energiasrenovaveis/
http://super.abril.com.br/ciencia/silencio-som-demais-causa-poluicao-sonora
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Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que “...qualquer mudança na utilização da edificação que insira cargas não previstas no 

dimensionamento da estrutura pode reduzir a vida útil da mesma, caso não seja reforçada a tempo. “. Vale lembrar que 

qualquer tipo de sobrecarga não prevista em projeto pode sobrecarregar a fundação e diminuir a vida útil da estrutura, 

contudo, a razão recursal  não se sustenta, eis que na questão é abordado que isto seria somente para sapatas isoladas, 

o que não é verdade, mas sim para qualquer tipo de fundação, seja ela rasa ou profunda. 

Mantenha-se o gabarito. 

Fonte: A resposta está em ALLEN, Edward. Fundamentos da Engenharia de Edificações: materiais e métodos. 5ª Edição. 

Porto Alegre: Editora Boookman, 2013, página 66. 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a questão não traz o tipo de obra, bem como a lei 8.666/93 diz que somente obras de 

edificações podem ter acréscimos de até 50% em novos serviços do valor global do contrato. O recurso também 

sustenta que não há opção dentre as respostas possíveis na questão. A razão recursal não procede, eis que conforme as 

respostas possíveis, seria impossível retirar mais de 25% segundo a lei 8.666/93, sobrando apenas a letra A, bem como o 

limite está acima de 25% e abaixo de 50%, que, neste caso em tela, somente seria possível ser uma obra de edificações 

(reforma de edifício). 

Mantenha-se o gabarito. 

Fonte: Lei 8.666/93. 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 A razão recursal sustenta que as letras A e C estão incorretas, ou seja a letra A conforme o gabarito e a letra C, pois “...a 

resposta "C" dá a entender que a parede de alvenaria estrutural não possui qualquer material cimentante que faça a 

ligação da barra de aço com a alvenaria, de forma que ela ficaria solta. Caso esse que está longe de ser análogo à 

construção em concreto armado, onde há uma solidarização do concreto com o aço.” O argumento  não se sustenta, eis 

que não ficará vazio nenhum entre as paredes de alvenaria. No espaço vazio entre as paredes serão inseridas as 

ferragens, completamente amarradas, sendo barras verticais e horizontais, bem como depois de conferida a amarração, 

lança-se o graute, formando uma laje entre as duas paredes de alvenaria.  

Mantenha-se o gabarito. 

Fonte: A resposta está em ALLEN, Edward. Fundamentos da Engenharia de Edificações: materiais e métodos. 5ª Edição. 

Porto Alegre: Editora Boookman, 2013, página 324 e 326. 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal sustenta que “Considerando que a fundação em questão, tem que ser escavada a uma profundidade 

(na maior parte altura maior 3m) tal que o peso do solo removido da escavação é igual ao peso do edifício acima dela, 

para ser considera como fundação flutuante, este tipo de fundação também pode ser considerado como uma fundação 

profunda. Existindo assim duas alternativas para a questão.”. O recurso do candidato não se sustenta, eis que, 

primeiramente a fundação flutuante não é considerada uma fundação profunda, mas sim uma fundação rasa. Em 

seguida fundações profundas alcançam vários metros abaixo do subsolo para servirem de suporte à edificação, bem 

como algumas fundações rasas podem chegar até 4,0 a 5,0 metros de profundidade, bem como na fundação profunda 

as cargas são transmitidas por resistência de fuste (pela superfície lateral) ou resistência de ponta e a fundação flutuante 

é similar ao radier (fundação rasa), o que não tem nada a ver com fundação profunda. 

Mantenha-se o gabarito. 

Fonte: A resposta está em ALLEN, Edward. Fundamentos da Engenharia de Edificações: materiais e métodos. 5ª Edição. 

Porto Alegre: Editora Boookman, 2013, página 54. 
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Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal sustenta que de acordo com diversas bibliografias existentes o alojamento deverá ser construído com 

materiais resistentes como tijolo, concreto e madeira, e não com materiais perecíveis como (cimento, cal e gesso), quais 

devem ser armazenados de maneira adequada no canteiro de obras. O recurso não se sustenta, pois para se construir 

construções com tijolos necessitamos de argamassa a base de cimento é claro, para as construções de concreto também 

usamos o cimento. Portanto, os materiais perecíveis sempre estarão presentes nas construções provisórias dos 

canteiros de obras, quais sejam grandes ou pequenos. A única alternativa incorreta é a letra C, pois o canteiro pode ser 

construído em partes (etapas independentes) e não somente de uma só vez. 

Mantenha-se o gabarito. 

Fonte:  A resposta está em AZEREDO, Hélio Alves de. O Edifício até a sua Cobertura. 2ª Edição. São Paulo: Editora 

Blucher, 1997, página 17. 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal sustenta que o ensaio para determinação do Limite de Liquidez (LL) está compreendido entre a faixa de 

15 e 35 golpes para as devidas determinações. O recurso  não se sustenta, eis que o ensaio completo através da MB-30 

(NBR 6459/1984) para a determinação do LL a faixa de 6 a 35 golpes será uma reta cuja abcissa é o valor do teor de 

umidade e a ordenada o número de golpes. O valor de 15 a 35 é na repetição do ensaio, ou seja, para conferência de 

obter os 25 golpes para o fechamento da ranhura e saber o LL. 

Mantenha-se o gabarito. 

Fonte:  CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos Solos e suas Aplicações, volume 1. 6ª Edição. Rio de Janeiro: Editora LTC, 

2015, páginas 54, 55 e 56. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal sustenta que a fórmula para cálculo do índice de plasticidade é o limite de plasticidade menos o limite 

de liquidez. O recurso também sustenta que a letra D seria a incorreta, pois “...ao dizer que o índice de plasticidade 

define a zona em que o terreno se acha no estado plástico está incorreta, pois na verdade essa zona é definida pelo 

LIMITE DE PLASTICIDADE, sendo assim, o gabarito correto para essa questão seria a alternativa D.”. O recurso não se 

sustenta, eis que o IP = LL – LP e na letra B está claro que IP = LP – LL, o que é incorreto. Já na letra D, podemos dizer que 

o conceito é do Índice de Plasticidade, como citado e afirmado pelo candidato, bem como isso se comprova, pois quanto 

maior o IP, mais plástico será o solo. 

Mantenha-se o gabarito. 

Fonte:  A resposta está em CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos Solos e suas Aplicações, volume 1. 6ª Edição. Rio de 

Janeiro: Editora LTC, 2015, página 56. 

 
Questão: 39 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão trata dos índices de resistência a penetração dos solos e sua designação, bem como informa os valores da 

compacidade das areias e da consistência das argilas. O recurso do candidato sustenta que o anexo A da NBR 6484/2001 

não está de acordo com as respostas da questão. A razão recursal se sustenta, eis que os valores apresentados estão 

totalmente diferentes do anexo A da referida norma técnica. 

Anula-se a questão. 

Fonte:  NBR 6484/2001. 
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Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal sustenta que a consistência do concreto fresco não é o fator mais importante que influencia na sua 

trabalhabilidade. O recurso sustenta também que o termo “compactação” na letra D é inadequado e pode levar o 

candidato ao erro na interpretação da questão. O recurso não se sustenta, eis que, o traço, a granulometria e a forma 

dos grãos, neste caso estão diretamente relacionados com a consistência e com a trabalhabilidade de qualquer concreto 

fresco, ou seja, ela é um fator primordial. O recurso também não se sustenta, eis que o termo “compactação” pode ser 

utilizado com a técnica CCR (Concreto compactado a rolo), que é muito utilizado construção de barragens de concreto, 

sendo que, neste caso, é imprescindível o controle da consistência e obviamente da trabalhabilidade do concreto fresco. 

Mantenha-se o gabarito. 

Fonte:  A resposta está em I. Bauer; L. A. Falcão. Materiais de Construção, volume 1. 5ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 

2008, páginas 271 e 272. 

 
 

Cargo: Farmacêutico 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) a falta de limites específicos cerceando o desenvolvimento de jovens e adolescentes. ” não pode ser 

considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da questão: “Entre as relevantes justificativas que podem ser 

apresentadas para a caracterização da instituição “família” indicada no título, destaca-se, no texto, ” esperava-se que na 

alternativa fosse apresentada uma justificativa para a caracterização do título “A importância da família estruturada”. 

Tal importância justifica-se, pois, com A) o resultado de um levantamento feito pelo Ministério Público de São Paulo. A 

alternativa “D) a deficiente infraestrutura da sociedade para atender às demandas econômicas e afetivas 

concomitantemente. ” não pode ser considerada correta, pois, uma infraestrutura deficiente não é justificativa para o 

reconhecimento da importância de uma família estruturada.  

Fonte: O próprio texto.  

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) a primeira pessoa do plural seja utilizada, evitando, deste modo, a subjetividade explícita do autor 

presente no texto. ” não pode ser considerada correta. “Para que se cumpra o objetivo do texto dissertativo-

argumentativo – o de mostrar a veracidade ou a propriedade da proposição defendida – evita-se que as ideias sejam 

vinculadas pessoal ou subjetivamente ao autor, mas procura-se apresentá-las como pertencentes a todos. Adota-se uma 

posição impessoal, aparentemente neutra, que atenue a subjetividade e oculte o agente das ações. Gramaticalmente, 

há muitas formas de conseguir esse objetivo, dentre eles está a generalização do sujeito, por meio do emprego da 

primeira pessoa do plural. Ex.: Precisamos ressaltar... 

Fonte:  
 Antunes, I. Análise de Textos – Fundamentos e Práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. 

 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. Ed. Saraiva. 2ª ed. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Os respectivos atalhos para Salvar, Abrir e Ortografia e Gramática são os seguintes: 

<CTRL> + <B> – você salva o documento que está sendo editado. Se for um documento aberto pela primeira vez, ela 

abre uma janela e oferece a opção de Salvar Como. 

<CTRL> + <A> – essa combinação te oferece a opção de abrir o menu para escolher qual arquivo deseja abrir para edição 

e/ou consulta apenas. 
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<F7> – Essa tecla abre a opção de verificação de erros de Ortografia e Gramática no texto trabalhado. 

Fonte: LAMBERT, J.; COX, J. – Microsoft Word 2013: passo a passo – Porto Alegre: Bookman, 2014. – pág. 10 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

A Tecla Windows, presente nos teclados, combinadas com outras teclas, tem as seguintes funcionalidades. 

Tecla Windows + B: Selecionar o primeiro ícone na área de notificação da barra de tarefas. 

Tecla Windows + D: Minimizar todas as janelas abertas. 

Tecla Windows + P: Exibir os controles de Projeção. 

Tecla Windows + R: Abrir a caixa de diálogo Executar. 

Tecla Windows + X: Abrir o Windows Mobility Center.  

Fonte: PREPPERNAU, J.; COX, J. – Windows 7: passo a passo – Porto Alegre: Bookman, 2010. – pág. 64 

 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Por ter havido um erro na apresentação do comando, podendo induzir ao erro na questão, esta fica anulada. 

O erro na questão se refere ao tipo de barra apresentada no comando, onde o correto é a barra invertida. As opções 

deveriam estar apresentadas dessa maneira: dir \* (onde o * pode ser substituído pelas opções: b, d, p e w). 

Fonte: Comandos do MS-DOS – Disponível em: <http://www.baboo.com.br/tutorial/comandos-do-ms-dos/> - Acesso 

em: 10 jul. 2016.   

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda a ideia (relacionada a palavra PARTIDÁRIA) comum em relação a participação popular, descrito na 

legislação e não a “quantidade” de pessoas ou outra variável que possa compor o conselho de saúde ( o que implica a 

palavra paritária, descrita na Lei). Outro aspecto era questionado a composição dos membros em relação à prestação de 

serviços ou ao usufruo do sistema único de saúde a qual é descrito claramente na Lei 8142: “O Conselho de Saúde, em 

caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários...” 

Entende-se também que o Conselho de Saúde e seus componentes infere a participação popular (usuários), sendo 

importante instrumento da gestão e pela lei, é implicado a distribuição dos representantes governamentais. 

Fontes: 

 Lei 8142 de 1990;  

 Brasil, Ministério da Saúde; Conselhos de Saúde. A responsabilidade do controle social democrático do SUS; 2ª 

Ed. Brasília, 2013. 

 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A acetorfina passou a Lista F1 como divulgado pela ANVISA. 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é para marcar a alternativa incorreta. Logo de acordo com o gráfico a alternativa incorreta é: Verificou-se 

maior número de internações para o sexo feminino entre 60 a 64 anos.  (letra A)                                                                                           

De acordo com o Gráfico, verificou-se maior número de internações para o sexo masculino – 4.079 (84%). Em relação à 

idade, quando se faz uma análise proporcional ao sexo, observa-se tanto no sexo feminino e masculino o aumento no 

número de internações na idade produtiva, entre os 15 e 59 anos. Esses dados não diferem do Brasil com um todo, em 

que as internações ocorrem mais no sexo masculino, na idade produtiva, observando-se que entre 40 a 44 anos ela 

chega ao pico. 
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Diminuindo os números de internações masculinas 781 (40 a 44 anos) e 685 (35 a 39 anos), têm-se uma diferença de 96 

internações. 

Fonte: 

 Ciênc. saúde coletiva vol.12 no.2 Rio de Janeiro Mar./Apr. 2007. Scielo Brasil. 

 Internações por tuberculose pulmonar no Estado de São Paulo no ano de 2004 

 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232007000200017 

 
Questão: 33 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A lei foi realmente revogada no art. 56 da RDC 47 de 8 de Setembro de 2009. 

Fonte: http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/bulas/rdc_47.pdf 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A vancomicina é um ANTIBIÓTICO DA CLASSE DOS GLICOPEPTÍDEOS de estrutura tricíclica, que é obtido a partir de um 

actinomiceto, o Streptomices orientalis. Possuí uma estrutura química complexa que contém aminoácidos e açúcares. A 

classe dos macrolídeos formam uma família de antibióticos que se caracterizam pela presença de um anel lactâmicos 

macrocíclico, ao qual se encontram ligadas uma ou duas moléculas de açúcares (aminoglucida). 

Fonte: 

 Antibioticos E Quimioterapicos. Por HELVIO JOSE DE FARIAS AUTO,ANDRE B. L. CONSTANT,JOSE MARIA 

CAVALCANTI CONSTANT. Pág 149 e 187 

 https://books.google.com.br/books?id=vxc5bKtwNEC&pg=PA149&dq=antibi%C3%B3ticos+macrol%C3%ADdeos

&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwiQj6ukILOAhUCDJAKHVnbBooQ6AEIJTAA#v=onepage&q=antibi%C3%B3ticos%20

macrol%C3%ADdeos&f=false 

 https://books.google.com.br/books?id=vxc5-bKtwNEC&pg=PA187&dq=vancomicina+classe&hl=pt-

BR&sa=X&ved=0ahUKEwjYh5bLhIPOAhWFkpAKHYaZCGcQ6AEIHDAA#v=onepage&q=vancomicina%20classe&f=f

alse 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Quanto estar escrito Parental o aluno entendeu que é parenteral. Foi um erro de digitação mas que não mudou o 

entendimento do aluno. 

As alternativas estão descritas conforme a literatura pesquisada e não como forma de induzir ao erro. Segue print da 

página. 

 
Fonte:  

 Manual de suporte nutricional. Por ALAN L. BUCHMAN. Pág 18 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232007000200017
http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/bulas/rdc_47.pdf
https://books.google.com.br/books?id=vxc5bKtwNEC&pg=PA149&dq=antibi%C3%B3ticos+macrol%C3%ADdeos&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwiQj6ukILOAhUCDJAKHVnbBooQ6AEIJTAA#v=onepage&q=antibi%C3%B3ticos%20macrol%C3%ADdeos&f=false
https://books.google.com.br/books?id=vxc5bKtwNEC&pg=PA149&dq=antibi%C3%B3ticos+macrol%C3%ADdeos&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwiQj6ukILOAhUCDJAKHVnbBooQ6AEIJTAA#v=onepage&q=antibi%C3%B3ticos%20macrol%C3%ADdeos&f=false
https://books.google.com.br/books?id=vxc5bKtwNEC&pg=PA149&dq=antibi%C3%B3ticos+macrol%C3%ADdeos&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwiQj6ukILOAhUCDJAKHVnbBooQ6AEIJTAA#v=onepage&q=antibi%C3%B3ticos%20macrol%C3%ADdeos&f=false
https://books.google.com.br/books?id=vxc5-bKtwNEC&pg=PA187&dq=vancomicina+classe&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjYh5bLhIPOAhWFkpAKHYaZCGcQ6AEIHDAA#v=onepage&q=vancomicina%20classe&f=false
https://books.google.com.br/books?id=vxc5-bKtwNEC&pg=PA187&dq=vancomicina+classe&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjYh5bLhIPOAhWFkpAKHYaZCGcQ6AEIHDAA#v=onepage&q=vancomicina%20classe&f=false
https://books.google.com.br/books?id=vxc5-bKtwNEC&pg=PA187&dq=vancomicina+classe&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjYh5bLhIPOAhWFkpAKHYaZCGcQ6AEIHDAA#v=onepage&q=vancomicina%20classe&f=false
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 https://books.google.com.br/books?id=UP8YSJqko0QC&pg=PA17&dq=alimenta%C3%A7%C3%A3o+parenteral.&

hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwiU99GUj_7NAhXHipAKHaJ9BoQ6AEILDAA#v=onepage&q=alimenta%C3%A7%C3%

A3o%20parenteral.&f=false 

 
 

Cargo: Fiscal de Meio Ambiente 
 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
Constitui direito do homem à moradia adequada e direito a um ambiente equilibrado. As ocupações urbanas nas 

margens dos rios ferem o direito à moradia adequada. Diante disso, analise as questões abaixo: 

I- A ocupação irregular nas margens dos rios pode gerar danos ambientais, gera problemas de bem-estar e compromete 

a saúde, principalmente das populações vulneráveis; Incorreta, pois gera problemas de mal-estar. 

II- Os rios nas cidades são geralmente áreas poucos valorizadas, inclusive sendo vistos, muitas vezes, apenas como um 

esgoto a céu aberto; Correto, pois na maioria das cidades brasileiras é um lixo a céu aberto. 

III- A ocupação das margens dos rios é um problema ao mesmo tempo social, ambiental e político, pois envolve 

planejamento urbano, políticas públicas de moradia e gestão dos recursos hídricos. Correto 

Fonte: Jr, Laercio Furquim. Geografia Cidadã. 1ª ed. São Paulo: Editora AJS, 2015. 

 
Questão: 20 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A questão foi anulada, pois todas as doenças como: Febre Tifóide, Cólera, Parasitoses e Malária são 

disseminadas em ambientes com insalubridade.  

Fonte: Junior, Cereda Abimael. Falta de saneamento no Brasil é grande ameaça à saúde pública. Geografia e 

Conhecimento Prático. Ano 7. Edição 66. Maio e Junho 2016 

 
Questão: 26 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem a questão mencionada. 
 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Por mais que a frota de veículos tenha aumentado nos últimos anos, inegavelmente a melhoria do sistema de transporte 

público é uma importante e reconhecidamente fundamental medida no sistema de controle da qualidade do ar que 

ocorre em menor ou maior escala em várias cidades do Planeta, pois diminuem a emissão e o contato ou a dispersão de 

gases poluentes para atmosfera garantindo uma qualidade do ar satisfatória no ambiente urbano. Portanto, podemos e 

devemos, sim, apontar essa medida como importante ação na qualidade do ar utilizada e necessária, visto que se não 

existisse ampliação e melhoria do sistema de transporte público a frota de veículos seria ainda maior do que a 

encontrada atualmente e assim o fato de ter aumentado a frota de veículos não diminui a importância dessa medida. 

Sabemos também que o aumento da frota de veículos e engarrafamentos foi um processo histórico originado por várias 

razões, mas que, atualmente, tem sido empregada uma política de educação e conscientização visando estimular o uso 

do transporte público, carona compartilhada e outras medidas que aumente a mobilidade urbana e diminua a poluição 

atmosférica.  

Fonte: Nacional de Controle da Qualidade do Ar – PRONAR 

 
 
 
 
 

https://books.google.com.br/books?id=UP8YSJqko0QC&pg=PA17&dq=alimenta%C3%A7%C3%A3o+parenteral.&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwiU99GUj_7NAhXHipAKHaJ9BoQ6AEILDAA#v=onepage&q=alimenta%C3%A7%C3%A3o%20parenteral.&f=false
https://books.google.com.br/books?id=UP8YSJqko0QC&pg=PA17&dq=alimenta%C3%A7%C3%A3o+parenteral.&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwiU99GUj_7NAhXHipAKHaJ9BoQ6AEILDAA#v=onepage&q=alimenta%C3%A7%C3%A3o%20parenteral.&f=false
https://books.google.com.br/books?id=UP8YSJqko0QC&pg=PA17&dq=alimenta%C3%A7%C3%A3o+parenteral.&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwiU99GUj_7NAhXHipAKHaJ9BoQ6AEILDAA#v=onepage&q=alimenta%C3%A7%C3%A3o%20parenteral.&f=false
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Cargo: Fiscal de Obras e Postura 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O primeiro parágrafo do texto trata-se da introdução; é nela que contém o tema a ser desenvolvido, ou seja, o assunto 

principal do texto apresentado com clareza. O autor inicia o texto falando sobre o abraço, descrevendo um momento 

em que os envolvidos se despedem de um relacionamento porque o amor de um deles acabou, ficando apenas uma 

ternura, uma delicadeza, introduzindo o assunto do texto: o que fica de um amor que acabou. 

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. 

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

2006. 

 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o dicionário de Língua portuguesa, “pudor” significa: humilhação, mal-estar, vexame, dificuldade, pejo, 

reserva, vergonha, acanhamento, embaraço, timidez, constrangimento. “Irresgatável” significa irremediável. Portanto, 

por apresentar duas opções de resposta corretas, a questão foi anulada. 

Fonte: FERREIRA, A. B. H. Aurélio século XXI: o dicionário da Língua Portuguesa. 3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1999. 

 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 
A expressão “ainda assim”, de acordo com o contexto, pode ser substituída por “também, pois nesse trecho traz a ideia 

de mas, porém; que acrescenta uma informação oposta.” “Apenas para uma visita, mas também, bem-vindo.”   

Fonte: 

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

Lexikon Editora Digital, 2013. 800p. 

 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: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O item em questão apresenta um erro material, pois o comando deveria solicitar as fórmulas necessárias para obter os 

valores das células A1, B1 e C1 e não A1, A2 e A3 como foi redigida. Por não existir nenhuma alternativa correta, a 

questão foi anulada.  

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal sustenta que o gabarito deva ser alterado para letra B. Sustenta que o valor da modalidade Tomada de 

Preços se encontra na faixa de R$ 150.000,01 a R$ 1.500.000,00, e que todas as licitações são tomada de preços. 

Sustenta que o prazo da entrega das obras foi feito uma após a outra e que as modalidades das construções deveriam 

ser todas tomada de preços, ainda citando o art. 23 § 5° da lei 8.666/93. O recurso não se sustenta, porque na primeira 

escola se somou um montante de R$ 600.000,00, bem como na segunda escola este montante deve ser o acumulado no 

ano corrente, pois se trata do mesmo objeto, ou seja, para a segunda escola temos o valor acumulado de R$ 

1.200.000,00, mesmo assim ainda se encontra dentro da faixa da modalidade tomada de preços. Contudo, para a 
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terceira escola o acumulado vai para R$ 1.800.000,00, que já é a faixa da concorrência pública. Com isso a modalidade 

da terceira escola deverá ser a concorrência pública. O recurso do candidato não se sustenta, pois o prazo da obra 

independe aos valores acumulados licitados, pois não estamos falando em prazo de construção, mas sim em 

modalidades de licitação.  

Mantenha-se o gabarito. 

Fonte: Lei 8.666/93. 

 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
A razão recursal sustenta que aplicando a regra do art. 48 § 1° da lei 8.666/93, todas as propostas estariam válidas, bem 

como a vencedora seria a empresa D, cuja opção é a letra D. O recurso do candidato se sustenta, pois aplicando a regra 

o valor licitado vencedor seria de R$ 127.990,35, ou seja, a empresa D> 

O gabarito foi alterado para letra D. 

Fonte: Lei 8.666/93. 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal sustenta que o programa 3FSMAX serve para projetos de engenharia de edificações e elaboração de 3D. 

O recurso do candidato não se sustenta, eis que o programa 3FSMAX não existe, quem existe é o 3DSMAX para 

elaboração de projetos 3D. 

Mantenha-se o gabarito. 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/3ds_Max acessado em 25/07/2016. 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal sustenta que faltaram diversas especificações dos aços para a questão, bem como não há resposta 

correta para a questão. O recurso não se sustenta, eis que as terminologias utilizadas são largamente utilizadas na 

construção civil, ou seja, a equivalência da bitola do aço com o peso por metro e a equivalência da bitola entre 

milímetros e polegadas, o que está muito claro no enunciado global da questão e nas respostas. 

Mantenha-se o gabarito 

Fonte: https://pt.scribd.com/doc/49436739/TABELA-DE-BITOLA-ACO acessado em 25/07/2016. 

 
 

Cargo: Fiscal de Tributos 
 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Obsessão significa fixação, compulsão, mania, preocupação, obcecação, obstinação, vício, doença, monomania etc. De 

acordo com o dicionário da Língua Portuguesa, a palavra demônio significa, entre outras palavras, maligno, cão, peralta, 

malvado etc. Ressalta-se que na questão em destaque, a palavra “demônio” está inserida num contexto que contribui 

significativamente para a construção da mensagem a ser transmitida, sendo assim a palavra “peralta”, apesar de ser 

sinônima de “demônio”, está INCORRETA nesse contexto por ser característica de algo ou de alguém que é levado; que 

faz travessuras; traquinas.  

Fonte: COSTA VAL, Maria da Graça. Texto, textualidade e textualização. In: J.L. Tápias Ceccantini; R.F> Pereira & J. 

Zanchetta Jr. (orgs), Pedagogia Cidadã: Cadernos de formação: Língua Portuguesa, v. 1. São Paulo: UNESP, prograd. 2004 
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Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão abordada questiona, segundo o texto, sobre por que “ortorexia tem a desvantagem de ser uma doença 

‘disfarçada de virtude’”. Portanto o próprio texto nos responde que a ortorexia é caracterizada como “disfarce de 

virtude” porque quando se fala em alimentação saudável remete-se a um bem para a saúde, porém a compulsão por se 

alimentar somente de comidas “saudáveis” faz com que certos grupos de alimentos, que também trazem benefícios à 

saúde ou que podem ser consumidos moderadamente são totalmente excluídos do cardápio; fazendo com que o 

organismo sinta falta deles e consequentemente trazendo prejuízos para a saúde; por isso “disfarçada de virtude” Ainda 

conforme o texto “Embora o objetivo do anoréxico seja perder peso, e o do ortoréxico, ficar saudável, ambos os 

transtornos restringem a alimentação do indivíduo, colocando sua vida em risco.” (4º§). 

Fonte: 

 O próprio texto. 

 MEIRELLES, Elisa. Literatura, muito prazer. Nova escola, a revista de quem educa. Ano XXV, nº 234, agosto de 

2010. 

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

2006. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A referida questão limita-se a um trecho em destaque. Nele temos os verbos planejar, comprar, preparar e comer. 

Todos são verbos que determinam uma ação e, pela posição que se apresentam, encontram-se em ordem crescente: 

planeja-se o que se quer comer e comprar para então comprar os produtos, sequencialmente preparar a refeição para 

então comê-la. Assim, trata-se de uma explicação temos ações que estão dispostas em uma gradação ascendente. 

Fontes: 

 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 

2008. 296p. 

 GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 548p. (Atualizada com a nova ortografia da Língua Portuguesa). 

 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
Constitui direito do homem à moradia adequada e direito a um ambiente equilibrado. As ocupações urbanas nas 

margens dos rios ferem o direito à moradia adequada. Diante disso, analise as questões abaixo: 

I- A ocupação irregular nas margens dos rios pode gerar danos ambientais, gera problemas de bem-estar e compromete 

a saúde, principalmente das populações vulneráveis; Incorreta, pois gera problemas de mal-estar. 

II- Os rios nas cidades são geralmente áreas poucos valorizadas, inclusive sendo vistos, muitas vezes, apenas como um 

esgoto a céu aberto; Correto, pois na maioria das cidades brasileiras é um lixo a céu aberto. 

III- A ocupação das margens dos rios é um problema ao mesmo tempo social, ambiental e político, pois envolve 

planejamento urbano, políticas públicas de moradia e gestão dos recursos hídricos. Correto. 

Fonte: Jr, Laercio Furquim. Geografia Cidadã. 1ª ed. São Paulo: Editora AJS, 2015. 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todos os itens estão corretos, pois a tecnologia dos drones, veículos aéreos não tripulados, realmente revolucionou a 

vida das pessoas e poderá ser utilizada como recurso tecnológico na preservação do meio ambiente; Os drones 

transmitem imagens em tempo reais e voam rapidamente pelas áreas, o que confere muito mais agilidade do que o 

trabalho feito por pessoas; Os drones chegam mais rápido e alcançam lugares difíceis de explorar pelos homens, é uma 

ferramenta que contribuirá muito para a fiscalização das matas; O uso desses equipamentos é bastante comum em 
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outros países, inclusive na África (no continente), o que ajudou a diminuir os casos de caça predatória de rinocerontes e 

elefantes. 

Fonte: Melo, Edgar. Tecnologia –  Drones serão utilizados para vigiar matas no Brasil. Geografia e Conhecimento Prático. 

Ano 7. Edição 66. Maio e Junho 2016 

 
Questão: 20 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão foi anulada, pois todas as doenças como: Febre Tifóide, Cólera, Parasitoses e Malária são disseminadas em 

ambientes com insalubridade.  

Fonte: Junior, Cereda Abimael. Falta de saneamento no Brasil é grande ameaça à saúde pública. Geografia e 

Conhecimento Prático. Ano 7. Edição 66. Maio e Junho 2016 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A escolha de 3 músicas num total de 8 músicas corresponde a uma combinação de 8 elementos em grupos de 3 

elementos: 

C8,3= = = =8.7=56 

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

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No item I de referida questão, a interpretação correta de “Assim, a atuação do Estado subordina os interesses privados.” 
é a seguinte: As decisões tomadas pelos entes públicos visam atender interesses coletivos e estão acima dos interesses 
do setor privado, de acordo com o padrão culto da língua portuguesa.   
Para que referida oração pudesse ser entendida no sentido de que a atuação do Estado se subordinaria aos interesses 
privados, a oração deveria estar escrita da seguinte forma: “Assim, a atuação do Estado se subordina aos interesses 
privados”.  
No item II de referida questão, tem-se que: “O Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público é um dos pilares do 
regime jurídico administrativo.” 
Não há que se confundir: “Princípio da Supremacia do Interesse Público” com “Princípio da Indisponibilidade do Interesse 
Público.” 
Princípio da Supremacia do Interesse Público: Princípio implícito na Constituição Federal da República Federativa do 
Brasil de 1988. Tendo por base o regime democrático de direito e à adoção do sistema representativo, em que se 
presume que toda atuação do Estado encontra-se alicerçada no interesse público. Deste princípio decorre que, na 
existência de conflito entre o interesse público e o interesse privado, prevalecerá o interesse público, respeitando-se os 
direitos e garantias individuais expressos na Constituição Federal ou dela decorrente.  
Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público: 
É vedada ao administrador público a prática de atos que importem em renúncia a direitos do Poder Público. É um 
princípio do qual se originam inúmeros outros: legalidade, eficiência, moralidade, impessoalidade, etc. Os poderes da 
Administração Pública têm o caráter de “Poder-Dever”, são poderes que não podem deixar de serem exercidos, sob 
pena de responder pela omissão, conforme Maria Sylvia Zanella Di Pietro. 
De Acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro, tem-se que: 
“(...) a autoridade não pode renunciar ao exercício das competências que lhe são outorgadas por lei; [...] Cada vez que 
ela se omite no exercício de seus poderes, é o interesse público que está sendo prejudicado.”  
(DI PIETRO, 2014, p. 67-68). 
De Acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, tem-se que: 
“(...) sendo interesses qualificados como próprios da coletividade - internos ao setor público - não se encontram à livre 
disposição de quem quer que seja, por inapropriáveis. O próprio órgão administrativo que os representa não tem 
disponibilidade sobre eles, no sentido de que lhe incumbe apenas curá-los - o que é também um dever.”  
(MELLO, 2004, p. 69) 
O princípio da indisponibilidade do interesse público está presente em toda e qualquer atuação Administrativa, 
manifestando-se tanto no desempenho de atividades-fim, como em atividades-meio. 
A respeito de referidos Princípios têm-se as seguintes referências: 
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MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de, 1964, p. 36 apud MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito 
Administrativo. 19. ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 59-60. 
ANDRADE, Flávia Cristina Moura de, Direito Administrativo. 04 ed. rev. e atual - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2009 (Elementos do Direito, v. 2). 
ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado. 16. ed. rev. e atual, São Paulo: Método, 
2008. 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27 ed, São Paulo: Atlas, 2014. 
Fonte: ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Administrativo Descomplicado/ Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo. – 24. ed. 
rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016. ISBN 978-85-309-6819-9. P.: 207 a 214.  
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Interessante a língua portuguesa, pois ela permite passar uma mesma mensagem de várias formas, estando todas 

corretas. 

Por exemplo: 

“As contas do Ativo são classificadas em ordem decrescente do grau de liquidez”.  

“As contas do Ativo são dispostas em ordem crescente dos prazos esperados de realização". 

Observa-se que quanto mais longo o prazo, menor é a liquidez em transformar direitos em recursos financeiros. Por isso, 

as contas de prazos mais curtos têm maior liquidez e aparecem no Ativo antes das contas de maior prazo e, portanto, de 

menor liquidez. 

A questão 31 é transcrição literal do Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs, conforme transcrição a seguir:. 

“9. PLANO DE CONTAS 

9.1 Considerações Iniciais 

9.1.1 O plano de contas consiste em um conjunto de títulos, apresentados de forma coordenada e sistematizada, 

previamente definidos, nele traduzida a estrutura das contas a serem utilizadas de maneira uniforme para representar o 

estado patrimonial da entidade, e de suas variações, em um determinado período. 

(...) 

9.2.3.1 Ativo 

9.2.3.1.1 As contas do ativo são dispostas em ordem crescente dos prazos esperados de realização, observando-se iguais 

procedimentos para os grupos e os subgrupos, compreendendo as aplicações de recursos representadas por bens e 

direitos. 

(...) 

O passivo é subdividido em passivo circulante, passivo não-circulante e patrimônio líquido. 

a) o passivo circulante é representado pelas dívidas a curto prazo, que compreendem as obrigações a serem pagas até o 

término do exercício seguinte; 

b) o passivo não-circulante é representado pelas dívidas a longo prazo, ou seja, a dívida fundada, que compreendem as 

obrigações a serem pagas após o exercício seguinte; 

c) o patrimônio líquido compreende os recursos próprios da entidade, representando a diferença entre o ativo e o 

passivo, subdividido em resultado de exercícios anteriores, do exercício e ajustes de exercícios anteriores.” 

 

Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Quando da publicação do Instrumento Convocatório para a realização do concurso em questão, dentro do Conteúdo 

Programático observa-se o seguinte itens:  

“Noções de Direito Tributário: tributo. Princípios Jurídicos da Tributação: legalidade, isonomia, irretroatividade, 

anterioridade, capacidade contributiva, vedação do confisco, imunidades, tributais genéricos. Normas Gerais de Direito 

Tributário.”  

A fonte primária e mais geral de toda legislação é a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na qual pode 

ser encontrada as Normas Gerais de Direito Tributário no TÍTULO VI, CAPÍTULO I,  

Seção I - DOS PRINCÍPIOS GERAIS, Art. 145. 
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Portanto, a questão 32 está de acordo com as exigências editalícias em pelos menos, 2 itens do Conteúdo Programático, 

conforme transcrição acima. 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O item I da questão 35 deve ser interpretado levando em consideração todo o seu conteúdo e não apenas um vocábulo 

“operação”. O enunciado da questão deixa claro tratar-se de “Procedimentos Contábeis”. Portanto, não há que se falar 

em procedimentos contábeis para atos administrativos. 

O item IV da questão 35 busca, unicamente, verificar se o candidato possui noções básicas de lançamentos contábeis, se 

tem consciência da importância de se verificar a essência (origem) dos fatos contábeis ao se efetuar os registros. Não 

cobrar conhecimentos sobre aspectos mais específicos e complexos dos lançamentos contábeis, bem como não cobrar 

conhecimentos sobre todos os lançamentos contábeis não tornar o enunciado de referido item errado.  Trata-se, tão 

somente, da opção por uma questão que busca avaliar conhecimentos básicos. 

Na Contabilidade, seja pública ou privada, tem-se o primado da essência. Os vocábulos: escriturar, classificar, lançar, 

registrar, debitar e/ou creditar parecem em diversos normativos do CFC e também, em diversas bibliografias 

devidamente e indistintamente utilizadas e todas de forma correta.  

De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, tem-que: 

“Toda e qualquer operação realizada (compras, vendas, despesas, receitas etc..) tem seu reflexo imediato na 

contabilidade onde são registradas de acordo com a sua natureza e seus respectivos valores. 

O ato de contabilizar essas operações chama-se CLASSIFICAÇÃO.  

Classificar uma conta representa debitar ou creditar esta conta de acordo com a operação realizada, e é dessa 

classificação que nascem os registros nos diversos livros (Diário, Razão, Caixa, etc..) que por sua vez dão origem aos 

Balanços e balancetes. 

Para classificar determinada operação, temos que saber inicialmente das alterações que esta operação vai provocar nos 

elementos patrimoniais.  Existem contas de: Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido positivo e Patrimônio Líquido negativo. 

O primeiro passo para determinar o débito ou crédito de certa conta, é saber a origem da mesma, se ele é um direito 

(Ativo), uma obrigação (Passivo) ou representa um elemento do Patrimônio Líquido positivo ou negativo. 

O Ativo é composto das contas de saldo devedor e o Passivo das contas com saldo credor. O Patrimônio Líquido 

positivo é sempre creditado e o seu saldo é sempre credor, e o Patrimônio Líquido negativo, sempre debitado, seu 

saldo sempre devedor. 

O primeiro lançamento que se faz em determinada conta terá que ser de acordo com a sua origem. Uma conta que 

represente um bem ou direito, seu valor inicial sempre a débito, pois se trata de uma conta do Ativo. Contas que 

representam obrigações seu valor inicial a crédito, trata-se de contas do Passivo. Contas do Patrimônio Líquido são 

unilaterais, ou seja, despesas debitadas e receitas sempre creditadas.” 

 

 

Cargo: Fiscal Sanitário 
 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A referida questão limita-se a um trecho em destaque. Nele temos os verbos planejar, comprar, preparar e comer. 

Todos são verbos que determinam uma ação e, pela posição que se apresentam, encontram-se em ordem crescente: 

planeja-se o que se quer comer e comprar para então comprar os produtos, sequencialmente preparar a refeição para 

então comê-la. Assim, trata-se de uma explicação temos ações que estão dispostas em uma gradação ascendente. 

Fonte:  

 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 

2008. 296p. 
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 GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 548p. (Atualizada com a nova ortografia da Língua Portuguesa). 

 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
Constitui direito do homem à moradia adequada e direito a um ambiente equilibrado. As ocupações urbanas nas 

margens dos rios ferem o direito à moradia adequada. Diante disso, analise as questões abaixo: 

I- A ocupação irregular nas margens dos rios pode gerar danos ambientais, gera problemas de bem-estar e compromete 

a saúde, principalmente das populações vulneráveis; Incorreta, pois gera problemas de mal-estar. 

II- Os rios nas cidades são geralmente áreas poucos valorizadas, inclusive sendo vistos, muitas vezes, apenas como um 

esgoto a céu aberto; Correto, pois na maioria das cidades brasileiras é um lixo a céu aberto. 

III- A ocupação das margens dos rios é um problema ao mesmo tempo social, ambiental e político, pois envolve 

planejamento urbano, políticas públicas de moradia e gestão dos recursos hídricos. Correto 

Fonte: Jr, Laercio Furquim. Geografia Cidadã. 1ª ed. São Paulo: Editora AJS, 2015. 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todos os itens estão corretos, pois a tecnologia dos drones, veículos aéreos não tripulados, realmente revolucionou a 

vida das pessoas e poderá ser utilizada como recurso tecnológico na preservação do meio ambiente; Os drones 

transmitem imagens em tempo reais e voam rapidamente pelas áreas, o que confere muito mais agilidade do que o 

trabalho feito por pessoas; Os drones chegam mais rápido e alcançam lugares difíceis de explorar pelos homens, é uma 

ferramenta que contribuirá muito para a fiscalização das matas; O uso desses equipamentos é bastante comum em 

outros países, inclusive na África (no continente), o que ajudou a diminuir os casos de caça predatória de rinocerontes e 

elefantes. 

Fonte: Melo, Edgar. Tecnologia –  Drones serão utilizados para vigiar matas no Brasil. Geografia e Conhecimento Prático. 

Ano 7. Edição 66. Maio e Junho 2016 

 
Questão: 20 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão foi anulada, pois todas as doenças como: Febre Tifóide, Cólera, Parasitoses e Malária são disseminadas em 

ambientes com insalubridade.  

Fonte: Junior, Cereda Abimael. Falta de saneamento no Brasil é grande ameaça à saúde pública. Geografia e 

Conhecimento Prático. Ano 7. Edição 66. Maio e Junho 2016 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O edital do concurso prevê o seguinte conteúdo:  

“FISCAL SANITÁRIO 

Conhecimentos básicos inerentes à legislação aplicável aos serviços e ao poder de policia relativos à Vigilância 

Sanitária (grifo nosso); noções elementares inerentes à atuação do fiscal de vigilância sanitária, diante da 

legislação federal, estadual e municipal aplicável; formas de produção; armazenamento e comercialização de 

produtos alimentícios, medicamentos e outros; produtos sujeitos à fiscalização sanitária; serviços sujeitos às 

normas de vigilância sanitária; saneamento básico. Ética profissional.” 

Na área grifada, o conteúdo em relação à legislação é amplo e indica que será exigido quando a mesma for de 

importância para o cargo. Neste caso se enquadra a RDN 49 da ANVISA. 

Fonte: Edital do concurso. 
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Questão: 32 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa A. 
Todas as alternativas estão corretas, neste caso, a letra A do gabarito oficial e não a letra D como publicado.  

Fonte: Portaria SVS/MS no 326, de 30 de julho de 1997  

Questão: 35 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A referida questão possui alternativas corretas, letra A e C. Portanto foi anulada. 

Fonte: Segundo a RDC n 63, de 25 de novembro de 2011 disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/rdc0063_25_11_2011.pdf/94c25b42-4a66-4162-ae9b-

bf2b71337664 em seu Artigo 7, item II,  

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O documento “Protocolos das ações de Vigilância Sanitária” publicado pela ANVISA em abril de 2007, página 65/66 – 

acesso em http://www.anvisa.gov.br/hotsite/pdvisa/protocolo_acao.pdf  

...verificar se a área física e infra-estrutura existente é específica ou adequadamente adaptada e composta pelas áreas 

distintas:  

 

a) salas de espera/recepção e de coleta – providas de sanitários e lavatórios para ambos os sexos, papel toalha, 

lixeiro de pedal, sabonete líquido;  

b) box para coleta de material biológico/ginecológico – com sanitário e lavatório, maca ou cadeira reclinável, pia 

com bancada, papel toalha, sabonete líquido;  

c) sala para classificação, triagem e distribuição das amostras;  

d) áreas de apoio, como copa, vestiários e sanitários e lavatórios para os funcionários, depósito de material de 

limpeza e para os resíduos biológicos (externo).  

Desta forma, todas as opções apresentadas estão corretas. 

Fonte: Protocolos das ações de Vigilância Sanitária publicado pela ANVISA em abril de 2007, página 65/66 – acesso em 

http://www.anvisa.gov.br/hotsite/pdvisa/protocolo_acao.pdf 

 
 

Cargo: Fisioterapeuta 
 
 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Por ter havido um erro na apresentação do comando, podendo induzir ao erro na questão, esta fica anulada. 

O erro na questão se refere ao tipo de barra apresentada no comando, onde o correto é a barra invertida. As opções 

deveriam estar apresentadas dessa maneira: dir \* (onde o * pode ser substituído pelas opções: b, d, p e w). 

Fonte: Comandos do MS-DOS – Disponível em: <http://www.baboo.com.br/tutorial/comandos-do-ms-dos/> - Acesso 

em: 10 jul. 2016.   

 
 

Cargo: Instrutor Musical 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o dicionário de Língua Portuguesa, “pudor” significa  humilhação, mal-

estar, vexame, dificuldade, pejo, reserva, vergonha, acanhamento, embaraço, timidez, constrangimento “Irresgatável” 

significa irremediável. Portanto, por apresentar duas opções de resposta corretas, a questão foi anulada. 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/rdc0063_25_11_2011.pdf/94c25b42-4a66-4162-ae9b-bf2b71337664
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/rdc0063_25_11_2011.pdf/94c25b42-4a66-4162-ae9b-bf2b71337664
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/pdvisa/protocolo_acao.pdf
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/pdvisa/protocolo_acao.pdf
http://www.sinonimos.com.br/humilhacao/
http://www.sinonimos.com.br/mal-estar/
http://www.sinonimos.com.br/mal-estar/
http://www.sinonimos.com.br/vexame/
http://www.sinonimos.com.br/dificuldade/
http://www.sinonimos.com.br/pejo/
http://www.sinonimos.com.br/reserva/
http://www.sinonimos.com.br/vergonha/
http://www.sinonimos.com.br/acanhamento/
http://www.sinonimos.com.br/embaraco/
http://www.sinonimos.com.br/timidez/
http://www.sinonimos.com.br/constrangimento/
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Fonte: FERREIRA, A. B. H. Aurélio século XXI: o dicionário da Língua Portuguesa. 3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1999. 

 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 
A expressão “ainda assim”, de acordo com o contexto, pode ser substituída por “também, pois nesse trecho traz a ideia 

de mas, porém; que acrescenta uma informação oposta.” “Apenas para uma visita, mas também, bem-vindo.”   

Fonte: 

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

Lexikon Editora Digital, 2013. 800p. 

 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: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O item em questão apresenta um erro material, pois o comando deveria solicitar as fórmulas necessárias para obter os 
valores das células A1, B1 e C1 e não A1, A2 e A3 como foi redigida. Por não existir nenhuma alternativa correta, a 
questão foi anulada.  
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que “Transposição é a mudança de altura de uma composição ou fragmento musical. A transposição 

modifica a altura absoluta dos sons, sendo conservados os mesmos intervalos”. 

Ao transportar um trecho musical escreve-se uma nova armadura de clave para representar a nova tonalidade pedida, e 

esta pode ser escrita com bemóis ou sustenidos desde que se respeite rigorosamente o intervalo pedido. A questão não 

pede a armadura de clave, apenas a tonalidade; enarmonia faz parte do programa teórico.  

Fonte: www.musicalleizer.com.b  Scliar , Esther -   Elementos de  Teoria Musical -  Editora  Novas Metas_ 

 
 

Cargo: Mecânico 
 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o sentido textual, a expressão “portanto”, no trecho “Portanto, o início imediato da medicação reduziu 

em 53% a mortalidade ou progressão para fase de Aids.” (8º§), pode ser substituída, sem alteração de sentido, por: por 

isso; assim sendo; e, por conseguinte. O único termo que não satisfaz o questionamento abordado é “apesar de que”. 

Assim, a única expressão que, ao ser substituída, alteraria o sentido do trecho em questão é “apesar de que”. Mas, a 

inconsistência no enunciado da questão demonstra que há mais de uma resposta que atende ao enunciado, devendo, 

tal questão, ser anulada. 

Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Caso ocorra o afastamento definitivo de Dilma Rousseff da presidência da república nos próximos meses ampliaremos o 
quantitativo de presidentes que sofreram impeachment no decorrer da história.  O número de presidente afastados a 
partir da década de 1990 é de 2, Fernando Collor de Mello e Dilma foram afastados. Collor pediu a renúncia, porém o 
pedido foi muito tarde e ele sofreu o processo de impeachment, vindo ser afastado e tornou-se inelegível o que não 
aconteceu com Dilma. 
Fonte: Geografia e Conhecimento Prático. Ano 7. Edição 66 maio e junho de 2016. 
 
 

http://www.musicalleizer.com.br____________________________________________________elementos/
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Cargo: Médico Clínico Geral 
 
 
Questão: 31 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com as novas recomendações do Ministério da Saúde para o diagnóstico de Hepatite, “A imunidade adquirida 

naturalmente é estabelecida pela presença do anti-HBc e anti-HBs reagentes.”. Portanto, há duas alternativas que 

respondem corretamente ao enunciado, anulando-se a questão. 

Fonte: Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde de 2016 

 
Questão: 33 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A. 
O recurso é procedente, pois, segundo o Manual de Recomendações para controle da Tuberculose no Brasil, o 

diagnóstico da tuberculose pulmonar deve ser feito essencialmente por raio-x de tórax e baciloscopia de escarro. Sendo 

assim, o gabarito correto da questão é a letra A. 

Fonte: Manual de Recomendações para controle da Tuberculose no Brasil - 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_recomendacoes_controle_tuberculose_brasil.pdf 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Guia de referência rápida que resume as recomendações da Superintendência de Atenção Primária 

(S/SUBPAV/SAP), construído a partir do conteúdo disponibilizado pelo NICE (National Institute for Health and Clinical 

Excellence, NHS – Reino Unido) e adaptado para a realidade brasileira.(SUS-RJ), a medicação de escolha para o 

tratamento do Transtorno de Ansiedade Generalizada deve ser a Fluoxetina. “O fármaco de primeira escolha é o inibidor 

de seletivo da recaptação da serotonina (ISRS), de preferência a fluoxetina, por estar disponível no SUS. Com os ISRS, 

especialmente com a fluoxetina, pode haver piora inicial dos sintomas. Nesse caso, um curso breve de benzodiazepínico 

para alívio dos sintomas (2-4 semanas) pode ser útil. Monitorar cuidadosamente os efeitos adversos. Se fluoxetina não 

for efetiva, oferecer outro ISRS (especialmente sertralina, por ser mais custo-efetiva) ou um inibidor de recaptação de 

serotonina-noradrenalina (IRSN) como a venlafaxina, levando em conta os seguintes fatores: 

- Tendência a produzir síndrome de abstinência (especialmente com paroxetina e venlafaxina). 

- Perfil de efeitos adversos e potencial de interação medicamentosa. 

- Risco de suicídio e probabilidade de toxicidade por overdose (especialmente com venlafaxina). 

Fonte: Guia de referência rápida que resume as recomendações da Superintendência de Atenção Primária 

(S/SUBPAV/SAP), construído a partir do conteúdo disponibilizado pelo NICE (National Institute for Health and Clinical 

Excellence, NHS – Reino Unido) e adaptado para a realidade brasileira.(SUS-RJ) 

http://subpav.org/download/prot/destaque/APS_ansiedade_final_completo.pdf 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com as IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, na tabela 4, o seguimento inicial a ser adotado para um 

paciente como o descrito na questão deve ser a realização de MAPA para a confirmação da hipertensão grau I. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_recomendacoes_controle_tuberculose_brasil.pdf
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Fonte: 

 IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão 

 http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2010/Diretriz_hipertensao_associados.pdf 
 
 
 

Cargo: Médico Especialista Ginecologia 
 
 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Por ter havido um erro na apresentação do comando, podendo induzir ao erro na questão, esta fica anulada. 

O erro na questão se refere ao tipo de barra apresentada no comando, onde o correto é a barra invertida. As opções 

deveriam estar apresentadas dessa maneira: dir \* (onde o * pode ser substituído pelas opções: b, d, p e w). 

Fonte: Comandos do MS-DOS – Disponível em: <http://www.baboo.com.br/tutorial/comandos-do-ms-dos/> - Acesso 

em: 10 jul. 2016.   

 
 

Cargo: Médico Especialista Pediatria 
 
 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Por ter havido um erro na apresentação do comando, podendo induzir ao erro na questão, esta fica anulada. 

O erro na questão se refere ao tipo de barra apresentada no comando, onde o correto é a barra invertida. As opções 

deveriam estar apresentadas dessa maneira: dir \* (onde o * pode ser substituído pelas opções: b, d, p e w). 

Fonte: Comandos do MS-DOS – Disponível em: <http://www.baboo.com.br/tutorial/comandos-do-ms-dos/> - Acesso 

em: 10 jul. 2016.   

 
 

Cargo: Médico do Trabalho 
 
 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Por ter havido um erro na apresentação do comando, podendo induzir ao erro na questão, esta fica anulada. 
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O erro na questão se refere ao tipo de barra apresentada no comando, onde o correto é a barra invertida. As opções 

deveriam estar apresentadas dessa maneira: dir \* (onde o * pode ser substituído pelas opções: b, d, p e w). 

Fonte: Comandos do MS-DOS – Disponível em: <http://www.baboo.com.br/tutorial/comandos-do-ms-dos/> - Acesso 

em: 10 jul. 2016.   

 
 

Cargo: Monitor de Informática 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o dicionário de Língua Portuguesa, “pudor” significa  humilhação, mal-

estar, vexame, dificuldade, pejo, reserva, vergonha, acanhamento, embaraço, timidez, constrangimento “Irresgatável” 

significa irremediável. Portanto, por apresentar duas opções de resposta corretas, a questão foi anulada. 

Fonte: FERREIRA, A. B. H. Aurélio século XXI: o dicionário da Língua Portuguesa. 3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1999. 

 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 
A expressão “ainda assim”, de acordo com o contexto, pode ser substituída por “também, pois nesse trecho traz a ideia 

de mas, porém; que acrescenta uma informação oposta.” “Apenas para uma visita, mas também, bem-vindo.”   

Fonte: 

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

Lexikon Editora Digital, 2013. 800p. 

 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: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O item em questão apresenta um erro material, pois o comando deveria solicitar as fórmulas necessárias para obter os 
valores das células A1, B1 e C1 e não A1, A2 e A3 como foi redigida. Por não existir nenhuma alternativa correta, a 
questão foi anulada.  
 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Sobre a velocidade de transmissão de alguns dispositivos periféricos, ou de entrada/saída, na comunicação direta entre 

a Unidade Central de Processamento e Memória Principal, são as seguintes. 

Disco rígido: muito alta velocidade 

Mouse: muito baixa velocidade 

Impressora: baixa a média velocidade 

Vídeo: boa velocidade, crescendo 

Teclado: baixa velocidade 

Fonte: MONTEIRO, M. A. – Introdução à Organização de Computadores. – 5ª Ed. – Rio de Janeiro: LTC, 2012. – pág.: 342. 

 
 
 
 
 
 

http://www.sinonimos.com.br/humilhacao/
http://www.sinonimos.com.br/mal-estar/
http://www.sinonimos.com.br/mal-estar/
http://www.sinonimos.com.br/vexame/
http://www.sinonimos.com.br/dificuldade/
http://www.sinonimos.com.br/pejo/
http://www.sinonimos.com.br/reserva/
http://www.sinonimos.com.br/vergonha/
http://www.sinonimos.com.br/acanhamento/
http://www.sinonimos.com.br/embaraco/
http://www.sinonimos.com.br/timidez/
http://www.sinonimos.com.br/constrangimento/
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Cargo: Motorista 
 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Os termos – à proporção que; conforme; e, ao passo que – podem ser substituídos pela expressão “à medida que” sem 

alterar o sentido do trecho. A expressão “ainda que” é incoerente ao contexto textual. Porém, o enunciado da questão 

apresenta-se indevido. O enunciado adequado seria: No trecho “À medida que o estômago se distende e os alimentos 

progridem no trato digestivo, há liberação de hormônios que reduzem gradativamente o gosto que a refeição traz, 

tornando os alimentos menos atraentes.” (8º§), o termo “à medida que” pode ser substituído, com alteração de sentido, 

por”. Assim, a única expressão que, ao ser substituída, alteraria o sentido do trecho em questão é “ainda que”. Mas, a 

inconsistência no enunciado da questão demonstra que há mais de uma resposta que atende ao enunciado, anulando-se 

questão. 

Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o sentido textual, a expressão “meus”, no trecho “O que me engorda são meus pensamentos.”, anuncia 

ideia de “posse”. As demais opções de respostas são contrárias ao contexto. Considera-se que tal palavra, ao indicar a 

pessoa gramatical (possuidor), acrescenta a ela a ideia de posse de algo (coisa possuída). 

Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Observe abaixo algumas ações sobre a economia de energia elétrica e de combustível. São atitudes que podem ser 

tomadas para diminuir o consumo de energia elétrica e de combustível - Evite acender luzes durante o dia. Aproveite 

melhor a iluminação natural; Apague as lâmpadas dos ambientes que estiverem desocupadas; Dê preferência aos 

transportes (coletivos) e não individuais que emitem gases tóxicos; Quando ninguém estiver assistindo, desligue a 

televisão. 

Fonte: Adas, Melhem & Adas, Sérgio. Expedições Geográficas. 2ª edição: Moderna 2015, p.254 – 259 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conjunto A é dado por valores MAIORES QUE 5 ou MENORES QUE -5, sendo que também estão inclusos os valores -5 e 

5. Zero não é maior que 5 nem menor que -5 e, portanto, não pertence a um subconjunto de A.  

 

Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segue resolução da questão. 

Apenas um bilhete contém a verdade. Julgando os bilhetes, tem-se que: 

Porta 1: Mentira, a saída não é na porta 1. 

Porta 2: Mentira, a saída É na porta 2. 

Porta 3: Verdade, a saída é na porta 2. 

Porta 4: Mentira, a saída não é na porta 1. 

Qualquer outra combinação de julgamento será impossível encontrar apenas um bilhete dizendo a verdade. Logo, a 

saída se encontra na porta 2, conforme gabarito preliminar 
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Cargo: Nutricionista 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) a falta de limites específicos cerceando o desenvolvimento de jovens e adolescentes. ” não pode ser 

considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da questão: “Entre as relevantes justificativas que podem ser 

apresentadas para a caracterização da instituição “família” indicada no título, destaca-se, no texto, ” esperava-se que na 

alternativa fosse apresentada uma justificativa para a caracterização do título “A importância da família estruturada”. 

Tal importância justifica-se, pois, com A) o resultado de um levantamento feito pelo Ministério Público de São Paulo. A 

alternativa “D) a deficiente infraestrutura da sociedade para atender às demandas econômicas e afetivas 

concomitantemente. ” não pode ser considerada correta, pois, uma infraestrutura deficiente não é justificativa para o 

reconhecimento da importância de uma família estruturada.  

Fonte: O próprio texto.  

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) estabelece entre si determinada ligação semântica de modo a construir a coerência necessária à 

compreensão da ideia transmitida. ” não pode ser considerada correta. Um exemplo de vocábulos que tenham ligação 

semântica, ou seja, de sentido, são os hiperônimos e hipônimos - termos de um mesmo campo de sentido, em que um 

deles designa o gênero e o outro, a espécie. Em “Muitas vezes, não têm tempo, energia, dinheiro e voz para lidar com 

esses garotos e garotas que crescem na rua, longe da escola, em bairros sem equipamentos de esporte e cultura, 

próximos de amigos e parentes que podem estar envolvidos com o crime.” não há tal ligação ou de outra natureza 

semântica em relação aos termos entre si. Trata-se de elementos que designam campos de diferentes especificidades.  

Fonte: 
 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

 GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

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

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Um levantamento do Ministério Público de São Paulo traz um dado (I) revelador: dois terços dos jovens infratores da 

capital paulista fazem parte de famílias que não têm um pai (II) dentro de casa. Além de (III) não viverem (IV) com o pai, 

42% não têm contato algum com ele e 37% têm parentes com antecedentes criminais.” 

Quanto à classificação dos elementos destacados, temos: I – adjunto adnominal. 

II – adjunto adverbial de lugar; III – adjunto adverbial de negação; IV – adjunto adverbial de companhia.  

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

 

Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Por ter havido um erro na apresentação do comando, podendo induzir ao erro na questão, esta fica anulada. 

O erro na questão se refere ao tipo de barra apresentada no comando, onde o correto é a barra invertida. As opções 

deveriam estar apresentadas dessa maneira: dir \* (onde o * pode ser substituído pelas opções: b, d, p e w). 

Fonte: Comandos do MS-DOS – Disponível em: <http://www.baboo.com.br/tutorial/comandos-do-ms-dos/> - Acesso 

em: 10 jul. 2016.   
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Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os diuréticos realmente aumentam a excreção desses minerais. Contudo, o enunciado pede as alterações causadas dos 

alimentos e não das drogas, como citado na alternativa A. Dessa forma, a questão está correta.  

Fonte: TIRAPEGUI, J.; RIBEIRO, S.M.L. Avaliação Nutricional: Teoria e Prática. Ed. Guanabara Koogan, 2011. 326p. 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A mal nutrição proteico-energética, assim como a deficiência de iodo causam  inchaço nas glândulas do pescoço. A 

alimentação com baixa ingestão de iodo compromete o metabolismo levando o paciente a desenvolver o quadro de mal 

nutrição energético proteica. Nesse sentido, a relação do inchaço glandular no pescoço e a deficiência de iodo estão 

corretas.  

Fonte: TIRAPEGUI, J.; RIBEIRO, S.M.L. Avaliação Nutricional: Teoria e Prática. Ed. Guanabara Koogan, 2011. 326p. 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Produtos finais de glicosilação não são utilizados como biomarcadores do câncer e sim de diabetes mellitus e doença de 

Alzheimer. Além disso, o 3-nitrotirosina não é um produto final de glicosilação. Dessa forma, a questão está correta. 

Fonte: TIRAPEGUI, J.; RIBEIRO, S.M.L. Avaliação Nutricional: Teoria e Prática. Ed. Guanabara Koogan, 2011. 326p. 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão está correta, pois a arginina é o aminoácido que dá inicio a síntese de creatinina. Como referenciado, o 

processo de síntese tem início a partir da arginina, onde o grupo amino da arginina é transferido para glicina, formando 

guanidinoacetato e ornitina, através de uma reação mediada pela enzima glicina transaminase (GT). Em seguida, o 

guanidinoacetato é metilado pela s-adenosil-metionina, através da ação da enzima guanidinoacetato N-metil transferase 

(MT), derivando, finalmente, a creatina. Dessa forma, para que a glicina seja precurssora de creatinina ela precisa da 

arginina.  

Fonte: DUTRA DE OLIVEIRA, J.E.; MARCHINI, J.S. Ciências Nutricionais. Ed. Sarvier, 1998. 403p. 

 
Questão: 35 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão foi anulada, por não existir nenhuma alternativa que atenda ao enunciado.  
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para pacientes com insuficiência renal aguda é recomendado 0,5 g/Kg de proteína, 30-50 mEq/dia de potássio,  20-40 
mEq/dia de sódio na fase oligúrica e a quantidade de energia recomendada é de 45-55 Kcal/Kg de peso corpóreo. 
Valores inferiores de energia é recomendado em pacientes com insuficiência renal crônica. Portanto, a questão está 
correta. 
Fonte: MAHAM, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: Alimentos, nutrição e dietoterapia. Editora Elsevier, 13ª edição, p.810, 
Rio de Janeiro/ 2012. 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O guia alimentar brasileiro, em suas recomendações sobre a alimentação, deve estar em sintonia com o seu tempo, ou 

seja, levando em consideração o cenário de evolução da alimentação e das condições de saúde da população. Houve 

falha na interpretação do conteúdo da questão, uma vez que a mesma está correta. 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia Alimentar para a População Brasileira. 2 ed. 2014. 156p. 
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Cargo: Operador de Máquinas Pesadas 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o sentido textual, a expressão “portanto”, no trecho “Portanto, o início imediato da medicação reduziu 

em 53% a mortalidade ou progressão para fase de Aids.” (8º§), pode ser substituída, sem alteração de sentido, por: por 

isso; assim sendo; e, por conseguinte. O único termo que não satisfaz o questionamento abordado é “apesar de que”. 

Assim, a única expressão que, ao ser substituída, alteraria o sentido do trecho em questão é “apesar de que”. Mas, a 

inconsistência no enunciado da questão demonstra que há mais de uma resposta que atende ao enunciado, devendo, 

tal questão, ser anulada. 

Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 

 
 

Cargo: Operador de Máquinas Agrícolas  
 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta mais de uma opção correta. 
O Brasil é um país democrático e tem sua política governamental dividida em três poderes: o poder legislativo, o poder 
executivo e o poder judiciário. O poder legislativo é exercido pelos: 

C) Prefeitos. B) Senadores. C) Deputados. D) Vereadores. 

A questão apresenta mais de uma opção correta, visto que: 
 
Poder Legislativo é aquele que tem num país a tarefa de legislar, ou seja, fazer as leis. 
  
No Brasil, o Poder Legislativo é composto pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.  
  
Os estados brasileiros também possuem o Poder Legislativo (composto pelos deputados estaduais), assim como os 
municípios (composto pelos vereadores).  
Fontes:  

 http://www.suapesquisa.com/o_que_e/poder_legislativo.htm 

 http://www.infoescola.com/direito/poder-legislativo/ 

 Livro: Interagindo com a Geografia- 5º Ano. Lilian Sourrient, Roseni Rudek e Rosiane de Camargo. Ed. Do Brasil. 

4ª Edição, 2011, São Paulo. Página  54 

 
Questão: 23 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C. 
A contagem de 10 dias úteis a partir do dia 12 de junho (sexta-feira) resultará no dia 25 de junho (quinta-feira). 
 
 
 

Cargo: Pedagogo 
 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/poder_legislativo.htm
http://www.infoescola.com/direito/poder-legislativo/
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Nos processadores Intel de quarta geração, da série Core i, foi usada a arquitetura Haswell, e nos processadores 

derivados dessa série, e é baseada na microarquitetura Ivy Bridge, trazendo diversos benefícios, como por exemplo: 

novo processador gráfico DirectX 11, novos estados de economia de energia, chamados SOix, etc. 

Fonte: TORRES, G. Hrdware: versão revisada e atualizada. Rio de Janeiro: Novaterra Editora e Distribuidora Ltda, 2014. – 

pág.: 310 

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão em conformidade com Art. 18-B. afirma que de “Os pais, os integrantes da família ampliada, os 

responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de 

crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou 

degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de 

outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso:”             (Incluído 

pela Lei nº 13.010, de 2014) 

I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família;             (Incluído pela Lei nº 13.010, 

de 2014) 

II - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;             (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

III - encaminhamento a cursos ou programas de orientação;             (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

IV - obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado;             (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

V - advertência.             (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

SENDO QUE, EM TODAS AS MEDIDAS CITADAS, CONFORME GABARITO PUBLICADO SEGUE NA INTEGRA:  

Parágrafo único.  As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de 

outras providências legais.             (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm 

Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O erro material citado nos argumentos recursais  acerca da data da publicação da Constituição Federal não interfere no 

entendimento da questão supracitada, pois  o que se exige de conhecimento se refere ao  Plano Nacional de Educação  

sua elaboração e a incumbências da União,   em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios.  

Fonte: Plano Nacional de Educação - PNE - Ministério da Educação portal.mec.gov.br/pne 

http://escoladegestores.mec.gov.br/site/5sala_planejamento_praticas_gestao_escolar/pdf/u1_4.p 

 
Questão: 30 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Argumento procedente, pois  a alternativa C também está incorreta, a palavra PREVENÇÃO foi digitada  erroneamente, 

prejudicando a interpretação da afirmativa. A palavra correta seria PREVISÃO. 

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumento improcedente, pois o comando da questão solicita que considere apenas  a  avaliação institucional, que é 

 aplicada a todos os alunos da escola, já a  avaliação em sala de aula, é aquela baseada na relação professor-aluno, 

pois a avaliação é aplicada apenas a turma da sala de aula. 

Fonte: escoladegestores.mec.gov.br/site/8-biblioteca/pdf/avaliacao_texto1.pdf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://portal.mec.gov.br/pne
http://escoladegestores.mec.gov.br/site/5sala_planejamento_praticas_gestao_escolar/pdf/u1_4.p
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Cargo: Pedreiro 
 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o sentido textual, a expressão “portanto”, no trecho “Portanto, o início imediato da medicação reduziu 

em 53% a mortalidade ou progressão para fase de Aids.” (8º§), pode ser substituída, sem alteração de sentido, por: por 

isso; assim sendo; e, por conseguinte. O único termo que não satisfaz o questionamento abordado é “apesar de que”. 

Assim, a única expressão que, ao ser substituída, alteraria o sentido do trecho em questão é “apesar de que”. Mas, a 

inconsistência no enunciado da questão demonstra que há mais de uma resposta que atende ao enunciado, devendo, 

tal questão, ser anulada. 

Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Caso ocorra o afastamento definitivo de Dilma Rousseff da presidência da república nos próximos meses ampliaremos o 
quantitativo de presidentes que sofreram impeachment no decorrer da história.  O número de presidente afastados a 
partir da década de 1990 é de 2, Fernando Collor de Mello e Dilma foram afastados. Collor pediu a renúncia, porém o 
pedido foi muito tarde e ele sofreu o processo de impeachment, vindo ser afastado e tornou-se inelegível o que não 
aconteceu com Dilma. 
Fonte: Geografia e Conhecimento Prático. Ano 7. Edição 66 maio e junho de 2016. 
 

 

 

Cargo: Professor PA 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) a falta de limites específicos cerceando o desenvolvimento de jovens e adolescentes. ” não pode ser 

considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da questão: “Entre as relevantes justificativas que podem ser 

apresentadas para a caracterização da instituição “família” indicada no título, destaca-se, no texto, ” esperava-se que na 

alternativa fosse apresentada uma justificativa para a caracterização do título “A importância da família estruturada”. 

Tal importância justifica-se, pois, com A) o resultado de um levantamento feito pelo Ministério Público de São Paulo. A 

alternativa “D) a deficiente infraestrutura da sociedade para atender às demandas econômicas e afetivas 

concomitantemente. ” não pode ser considerada correta, pois, uma infraestrutura deficiente não é justificativa para o 

reconhecimento da importância de uma família estruturada.  

Fonte: O próprio texto.  

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Caso o termo “ciclo” sofresse variação quanto ao número, também seria alterada a forma verbal 

destacada em “Segue-se um ciclo que parece não ter fim. “(6º§)” mostra-se correta, pois, a forma verbal seria alterada 

trata-se de verbo transitivo direto, a alteração quanto ao artigo não é mencionada na alternativa, portanto o que está 

expresso é correto, não havendo a expressão “seria alterada apenas a forma verbal” há possibilidade de outra alteração, 

como a do artigo, por exemplo. A alternativa “D) A forma verbal destacada em “[...] desdobram-se para tentar cumprir 

esses requisitos [...]” (4º§) estabelece concordância corretamente com a expressão “família brasileira” por se tratar de 

expressão indicativa de aspecto coletivo. ” não pode ser considerada correta, pois, em “A mãe e a avó, nessa família 
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brasileira que cresce cada vez mais matriarcal, desdobram-se para tentar cumprir esses requisitos e preencher as 

lacunas, mas são “atropeladas” pela rotina dura. ” a forma verbal “desdobram-se” tem como sujeito “a mãe e a avó”, 

sujeito composto.  

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

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Um levantamento do Ministério Público de São Paulo traz um dado (I) revelador: dois terços dos jovens infratores da 

capital paulista fazem parte de famílias que não têm um pai (II) dentro de casa. Além de (III) não viverem (IV) com o pai, 

42% não têm contato algum com ele e 37% têm parentes com antecedentes criminais.” 

Quanto à classificação dos elementos destacados, temos: I – adjunto adnominal. 

II – adjunto adverbial de lugar; III – adjunto adverbial de negação; IV – adjunto adverbial de companhia.  

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

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) a primeira pessoa do plural seja utilizada, evitando, deste modo, a subjetividade explícita do autor 

presente no texto. ” não pode ser considerada correta. Para que se cumpra o objetivo do texto dissertativo-

argumentativo – o de mostrar a veracidade ou a propriedade da proposição defendida – evita-se que as ideias sejam 

vinculadas pessoal ou subjetivamente ao autor, mas procura-se apresentá-las como pertencentes a todos. Adota-se uma 

posição impessoal, aparentemente neutra, que atenue a subjetividade e oculte o agente das ações. Gramaticalmente, 

há muitas formas de conseguir esse objetivo, dentre eles está a generalização do sujeito, por meio do emprego da 

primeira pessoa do plural. Ex.: Precisamos ressaltar... 

Fonte:  
 Antunes, I. Análise de Textos – Fundamentos e Práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. 

 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. Ed. Saraiva. 2ª ed. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Os respectivos atalhos para Salvar, Abrir e Ortografia e Gramática são os seguintes: 

<CTRL> + <B> – você salva o documento que está sendo editado. Se for um documento aberto pela primeira vez, ela 

abre uma janela e oferece a opção de Salvar Como. 

<CTRL> + <A> – essa combinação te oferece a opção de abrir o menu para escolher qual arquivo deseja abrir para edição 

e/ou consulta apenas. 

<F7> – Essa tecla abre a opção de verificação de erros de Ortografia e Gramática no texto trabalhado. 

Fonte: LAMBERT, J.; COX, J. – Microsoft Word 2013: passo a passo – Porto Alegre: Bookman, 2014. – pág. 10 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

No Modelo Relacional, Esquema e Instância tem suas características determinantes. O esquema de uma relação refere-

se ao seu projeto lógico, enquanto uma instância da relação refere-se ao seu conteúdo em um ponto no tempo. 

Fonte: SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados – Elsevier: Rio de Janeiro, 2012. – 

pág. 34 

 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Por ter havido um erro na apresentação do comando, podendo induzir ao erro na questão, esta fica anulada. 
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O erro na questão se refere ao tipo de barra apresentada no comando, onde o correto é a barra invertida. As opções 

deveriam estar apresentadas dessa maneira: dir \* (onde o * pode ser substituído pelas opções: b, d, p e w). 

Fonte: Comandos do MS-DOS – Disponível em: <http://www.baboo.com.br/tutorial/comandos-do-ms-dos/> - Acesso 

em: 10 jul. 2016.   

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento recursal improcede, uma vez que as palavras: “século anterior”, se remete aos anos entre 1.980 a 1990, 

que pertenceram ao século XX, ou seja, século anterior. 

E ainda esclarecendo a afirmativa como CORRETA e não INCORRETA, como cita o argumento recursal,  ressalta-se que 

com o avanço do movimento de gestão democrática da educação, na década de 80 até meados da década 90, do século 

anterior, nasce o termo Projeto Político-Pedagógico, PPP. Tal surgimento vem como uma forma de afirmar a natureza 

política do projeto educacional e de contrapor uma visão burocrática e técnica do projeto em si.  

Fonte: www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=000824527 

Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão solicita-se que indique , segundo o artigo 12, a incumbência de dos estabelecimentos de ensino. 

A única que não é uma das incumbência da escola é alternativa “ C”, que  trata-se Art. 13., que se refere às 

incumbências dos docentes, a saber: 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a 

incumbência de: 

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; ( alternativa A) 

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; (alternativa B), apenas ocorreu os 

sinônimos da expressão dias letivos e horas-aula, que indica também o cumprimento dos anos, dias e horas mínimos 

letivos estabelecidos. 

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; ( 

alternativa D), 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm 

 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Argumentos procedentes, pois o comando da questão encontra-se com erro material, o que impossibilita a questão 

apresentar uma resposta correta. 

De acordo com o Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos 

reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 

III - em razão de sua conduta. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm 

 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=000824527
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
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Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal reivindica mais de uma resposta correta. No entanto, de acordo com os PCNs, p.63, a consideração do 

tempo como variável que interfere na construção da autonomia permite ao professor criar situações em que o aluno 

possa progressivamente controlar a realização de suas atividades. Por meio de erros e acertos, o aluno toma consciência 

de suas possibilidades e constrói mecanismos de autorregularão que possibilitam decidir como alocar seu tempo. Por 

essa razão, são importantes as atividades em que o professor seja somente um orientador do trabalho, cabendo aos 

alunos o planejamento e a execução, o que os levará a decidir e a vivenciar o resultado de suas decisões sobre o uso do 

tempo. Delegar esse controle não quer dizer, de modo algum, que os alunos devam arbitrar livremente a respeito de 

como e quando atuar na escola. A vivência do controle do tempo pelos alunos se insere dentro de limites 

criteriosamente estabelecidos pelo professor, que se tornarão menos restritivos à medida que o grupo desenvolva sua 

autonomia. Assim, é preciso que o professor defina claramente as atividades, estabeleça a organização em grupos, 

disponibilize recursos materiais adequados e defina o período de execução previsto, dentro do qual os alunos serão 

livres para tomar suas decisões. Caso contrário, a prática de sala de aula torna-se insustentável pela indisciplina que 

gera. PCNs p.63. 

Fonte: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal alega que além do gabarito A apontado pela banca a alternativa B também é correta. A banca considera 

improcedentes os argumentos, pois, as excursões e passeios escolares têm cunho pedagógico e devem estar vinculados 

ao planejamento do professor e da escola. São, portanto, declarados. As relações que se estabelecem, não só nestes 

passeios, mas em todo o tempo de permanência da criança na escola é que constituem o currículo oculto escolar. Dessa 

forma, o modo de distribuir os alunos configura sim uma forma de currículo oculto. O fato de não estar evidenciado a 

palavra grupamentos não leva ao entendimento errado, pois o que se deseja destacar e a forma de distribuição, 

podendo esta ser individual, em duplas, em grupos maiores, por idades diferentes, por gêneros diferentes, enfim, é na 

forma de distribuição que se configura currículo oculto. 

Cabe destacar que a palavra currículo tem sido também utilizada para indicar efeitos alcançados na escola, que não 

estão explicitados nos planos e nas propostas, não sendo sempre, por isso, claramente percebidos pela comunidade 

escolar. Trata-se do chamado currículo oculto, que envolve, dominantemente, atitudes e valores transmitidos, 

subliminarmente, pelas relações sociais e pelas rotinas do cotidiano escolar. Fazem parte do currículo oculto, assim, 

rituais e práticas, relações hierárquicas, regras e procedimentos, modos de organizar o espaço e o tempo na escola, 

modos de distribuir os alunos por grupamentos e turmas, mensagens implícitas nas falas dos (as) professores (as) e nos 

livros didáticos. São exemplos de currículo oculto: a forma como a escola incentiva a criança a chamar a professora (tia, 

Fulana, Professora etc); a maneira como arrumamos as carteiras na sala de aula; as visões de família que ainda se 

encontram em certos livros didáticos (restritas ou não à família tradicional de classe média). 

Fonte: INDAGAÇÕES SOBRE CURRÍCULO Currículo, Conhecimento e Cultura, disponível em 

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

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Alega o recurso que a questão tem duas respostas. No entanto, a questão se refere  a opinião do autor que declara 

textualmente que a figura dos “alunos-problema” é vista como impeditivo do trabalho docente, quando, a rigor, ela 

poderia/deveria ser propulsora da ação em sala de aula, vetor ético da intervenção educativa e ocasião de formação 

profissional e social do professor. Logo, a questão não tem duas respostas e o pedido é improcedente. 

Fonte: Aquino, Julio Gropa, org. Diferenças e preconceitos na escola: alternativas teóricas e práticas- São Paulo- 

Summus, 1998. 

 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag3.pdf
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Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As alegações recursais passam pela reivindicação do conteúdo não pertencer ao programa do concurso tanto pelo 

questionamento do que se deve fazer com a vítima de afogamento. No primeiro caso, reiteramos que faz parte do 

programa no item noções de primeiros socorros; no segundo, que no caso da afirmativa considerada incorreta e, 

portanto, o gabarito, a vítima, ainda na piscina, ou no lago, praia, enfim, “deve ser segurada pela frente”. No entanto, o 

correto a fazer é, se ela estiver acordada, certamente estará em pânico e terá grandes dificuldades de raciocinar. 

Procure segurá-la por trás, de forma qual a mesma não possa se agarrar a você e impedi-lo de nadar. Todos os outros 

procedimentos são corretos. A banca lembra que, se o professor planejar alguma excursão ou visita pedagógica com 

seus alunos, em algum lugar que tenha lago, piscina, mar, cachoeira, deve certificar-se se no local há segurança e 

suporte necessários. Caso não, o próprio professor deve ser capaz de realizar salvamentos se necessário, e isto inclui 

respiração boca a boca. Do contrário, melhor ficar em espaços com segurança adequada para os alunos. Isto vale 

mesmo se você não planeja tomar banho nas águas do local, pois, temos que contar com a impetuosidade e espírito 

aventureiro dos alunos sempre. 

Fonte: Noções básicas de primeiros socorros. Pedagogia ao pé da letra. Disponível em 

http://pedagogiaaopedaletra.com/nocoes-basicas-de-primeiros-socorros/ 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal alega que a afirmativa C da questão 39: "VISTO QUE O ART. 24 ... Para ser incorreto deveria ser: " COMO 

AFIRMA" ou "COMO ESTÁ DESCRITO", ETC; Deveria estar citado claramente na afirmativa que a recuperação final está 

inserida no Art. 24. A semântica traz ideias distintas. Traz a ideia de que existe as duas coisas. Para ser incorreta, deveria 

estar claro que no art. 24 cita de alguma forma a recuperação final. Ao colocar a afirmativa C, com incorreta traz uma 

ideia de que o Art. 24 proibi a recuperação final ou que recuperação final está citado no Art.24.” Esta banca não está 

contradizendo em momento nenhum as argumentações acima. O que torna a alternativa C incorreta é o fato de incluir o 

período de recuperação final nas 800 horas anuais determinadas pela LDB 9394/96. 

É bom acrescentar que os estudos de recuperação também podem, como ato de reforço, ser realizados ao final do ano 

ou período letivo, se a escola assim dispuser em seu regimento, visto que o art. 24 da LDB já determinou a preferência a 

tais estudos paralelamente ao período letivo regular. Cabe ainda citar que o tempo destinado a estudos de recuperação 

não poderá ser computado no mínimo das 800 horas anuais que a Lei determina, por não se tratar de atividade a que 

todos os alunos estão obrigados. 

Fonte: Notas sobre estudos de recuperação- CNE e Lei 9394/96. 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal sustenta que “o gabarito divulgou como certa a resposta (A), estabelecendo como corretas as 

afirmativas I e II. Porém a afirmativa II diz que o PPP tem 'a ver com a organização da escola e da sala de aula'. Já a 

afirmativa III diz que o PPP 'dará indicações necessárias à organização do trabalho pedagógico, que inclui o trabalho do 

professor'. Levando em conta que o professor tem autonomia para organizar sua dinâmica de trabalho a afirmativa III 

estaria mais coerente do que a II que dá a entender que o PPP determina como o professor deverá atuar em sala de 

aula. Se for assim a alternativa correta seria a (B) e não a (A) como divulgado”. No entanto, a banca aponta que esta 

autonomia não é total, e sim relativa. É este fato que torna a alternativa III errada, pois a principal possibilidade de 

construção do projeto político-pedagógico passa pela relativa autonomia da escola, de sua capacidade de delinear sua 

própria identidade. Isto significa resgatar a escola como espaço público, lugar de debate, do diálogo, fundado na 

reflexão coletiva. Portanto, é preciso entender que o projeto político-pedagógico da escola dará indicações necessárias à 

organização do trabalho pedagógico, que inclui o trabalho do professor na dinâmica interna da sala de aula, ressaltado 

anteriormente. Essa autonomia é relativa pois passa, se escola pública, pelas políticas engendradas pelo sistema a que 

pertence e se particular, pelos políticas da rede, do grupo a que pertence. 

Fonte: 

http://pedagogiaaopedaletra.com/nocoes-basicas-de-primeiros-socorros/
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PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA ESCOLA: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA 

Ilma Passos Alencastro Veiga disponível em http://pep.ifsp.edu.br/wp-content/uploads/2015/01/PPP-uma-

constru%C3%A7%C3%A3o-coletiva.pdf 

 
 
 

Cargo: Professor PB - Artes 
 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão indica as Diretrizes Curriculares Nacionais, como referencia para interpretação da supracitada 

questão, e conforme Art. 24, os objetivos da formação básica das crianças, definidos para a Educação Infantil, 

prolongam-se durante os anos iniciais do Ensino Fundamental, especialmente no primeiro, e completam-se nos anos 

finais, ampliando e intensificando, gradativamente, o processo educativo, mediante:  

I – desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do 

cálculo; (alternativa A)  

 II – foco central na alfabetização, ao longo dos 3 (três) primeiros anos;  

III – compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes, da cultura e 

dos valores em que se fundamenta a sociedade; (alternativa D) 

 IV – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a 

formação de atitudes e valores; (alternativa C) 

A única em desacordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais é alternativa B, pois indica que a alfabetização deverá 

ser ao longo de quatro anos.  

Fonte:  

 BRASIL, DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

 http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15547-diretrizes-curiculares-

nacionais-2013-pdf-1&Itemid=30192 

 
 

Cargo: Professor PB - Ciências 
 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Nos processadores Intel de quarta geração, da série Core i, foi usada a arquitetura Haswell, e nos processadores 

derivados dessa série, e é baseada na microarquitetura Ivy Bridge, trazendo diversos benefícios, como por exemplo: 

novo processador gráfico DirectX 11, novos estados de economia de energia, chamados SOix, etc. 

Fonte: TORRES, G. Hrdware: versão revisada e atualizada. Rio de Janeiro: Novaterra Editora e Distribuidora Ltda, 2014. – 

pág.: 310 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://pep.ifsp.edu.br/wp-content/uploads/2015/01/PPP-uma-constru%C3%A7%C3%A3o-coletiva.pdf
http://pep.ifsp.edu.br/wp-content/uploads/2015/01/PPP-uma-constru%C3%A7%C3%A3o-coletiva.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15547-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf-1&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15547-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf-1&Itemid=30192
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Cargo: Professor PB - Educação Física 
 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos recursais são improcedentes. A avaliação somativa é aquela realizada ao término de uma unidade de 

ensino ou de um período letivo (bimestre, semestre ou ano). Sua função é fornecer informações sintetizadas que se 

destinam ao registro e à publicação do que foi aprendido pelos educandos. Seus resultados têm a finalidade de verificar, 

classificar, situar, informar e certificar. Tal avaliação não precisa ser única, podendo ser o resultado de um conjunto de 

atividades avaliativas, realizadas ao final de cada unidade de estudo ou projeto. É usada, tipicamente, para tomar 

decisões a respeito da promoção ou reprovação dos alunos que não obtiveram êxito no processo de ensino-

aprendizagem. 

A avaliação formativa é contínua, oferece ao professor informações sobre o processo de ensino e aprendizagem, e tem 

a função de aprimorar ou redimensionar este processo, auxiliando o aluno a se desenvolver. A correção do percurso é 

realizada no decorrer dele. Isto significa que o educando que apresentou desempenho abaixo do esperado, sinaliza ao 

professor a necessidade de retomar o assunto, talvez utilizando outros recursos. A recuperação contínua está inserida 

dentro de uma proposta de avaliação formativa. Ela se coloca como um dos recursos possíveis de serem utilizados pelo 

docente após identificar dificuldades no processo. Outras possibilidades são: replanejamento das aulas ou do plano de 

ensino, atividades de lição de casa propositivas, encaminhamento para recuperação paralela, entre outros. 

Portanto, o gabarito publicado esta correto. 

Fonte: SOUZA, Clarilza Prado. Avaliação Educacional: conceitos, metodologiase dimensões, 2014. 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Reforma Couto Ferraz é apresentada na literatura com datas que variam de 1851 a 1854. No entanto, o que prevalece 

é a inserção da Educação Física na escola. A alternativa da questão menciona a inserção não somente da ginástica no 

primário como ainda a dança no secundário enquanto conteúdos da Educação Física na escola. 

A afirmativa reúne um conjunto de informações que a torna verdadeira. Desta forma, a solicitação é julgada 

improcedente. Portanto, a única opção que atende a sequencia de alternativas apresentada na questão 31 é a letra B.  

Fonte: ARAÚJO, R. A. S. A Educação Física na formação inicial: prática pedagógica e currículo. São Luiz: Gráfica e Editora, 

2014, p.90-95. 

 
 

Cargo: Professor PB - Geografia 
 
 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Por ter havido um erro na apresentação do comando, podendo induzir ao erro na questão, esta fica anulada. 

O erro na questão se refere ao tipo de barra apresentada no comando, onde o correto é a barra invertida. As opções 

deveriam estar apresentadas dessa maneira: dir \* (onde o * pode ser substituído pelas opções: b, d, p e w). 

Fonte: Comandos do MS-DOS – Disponível em: <http://www.baboo.com.br/tutorial/comandos-do-ms-dos/> - Acesso 

em: 10 jul. 2016.   

 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Argumentos procedentes, pois o comando da questão encontra-se com erro material, o que impossibilita a questão 

apresentar uma resposta correta. 

De acordo com o Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos 

reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 
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I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 

III - em razão de sua conduta. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm 

Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os transportes se dividem em continentais, marítimos e áreos. Os transportes continentais podem ser divididos em 

ferroviário, rodoviário e hidroviário (uma vez que os rios estão em áreas continentais).  

Fonte: Lucci, Elian Alabi & Branco, Anselmo Lazaro. Geografia Homem & Espaço. 26ª Edição - São Paulo: Saraiva 2015 

p.215 

 
 

Cargo: Professor PB - História 
 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

Nos processadores Intel de quarta geração, da série Core i, foi usada a arquitetura Haswell, e nos processadores 

derivados dessa série, e é baseada na microarquitetura Ivy Bridge, trazendo diversos benefícios, como por exemplo: 

novo processador gráfico DirectX 11, novos estados de economia de energia, chamados SOix, etc. 

Fonte: TORRES, G. Hrdware: versão revisada e atualizada. Rio de Janeiro: Novaterra Editora e Distribuidora Ltda, 2014. – 

pág.: 310 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra B. Maria Quitéria de Jesus, a mulher-soldado, nasceu em São José de Itapororocas, no ano 

de 1797, na antiga Província da Bahia. Em 1822, sob o ideal de liberdade, o Recôncavo Baiano lutava contra o dominador 

português que se negava a reconhecer a Independência do Brasil. Nesse clima, surge a figura de Maria Quitéria. A 

necessidade de efetivos fez com que a Junta Conciliadora de Defesa, sediada em Cachoeira-BA, conclamasse os 

habitantes da região a se alistarem para combater os portugueses. Maria Quitéria, uma humilde sertaneja baiana, 

atendeu ao chamado, motivada pelos ideais de liberdade que envolviam seus conterrâneos. Ante a posição contrária do 

pai, foge de casa e, com o uniforme de um cunhado, incorpora-se inicialmente ao Corpo de Artilharia e, posteriormente, 

ao de Caçadores, com nome de Soldado Medeiros. O seu batismo de fogo ocorre em combate na foz do rio Paraguaçu, 

ocasião em que ficam evidenciados seu heroísmo invulgar e sua real identidade. Em fins de 1822, a intrépida baiana, já 

com saiote tipo "highlander escocês" sobre o uniforme militar, incorpora-se ao Batalhão dos Voluntários de D. Pedro I, 

tornando-se, desse modo, oficialmente, a primeira mulher a assentar praça numa unidade militar, em terras brasileiras. 

Depois que D. Pedro I declarou a Independência do Brasil, em 7 de setembro, as tropas portuguesas continuaram 

lutando no País. Na batalha que ocorreu na foz do rio Paraguaçu, em solo baiano, o grupo de mulheres comandadas por 

Quitéria se destacou. Quando os portugueses foram derrotados, em julho de 1823, Maria Quitéria foi reconhecida como 

heroína das guerras pela Independência e homenageada pelo imperador, recebendo o título de Cavaleiro da Ordem 

Imperial do Cruzeiro. Maria Quitéria é patrona do Quadro Complementar de Oficiais do Exército Brasileiro. Em 1953, aos 

cem anos de sua morte, o governo brasileiro decretou que o retrato de Maria Quitéria fosse inaugurado em todos os 

estabelecimentos, repartições e unidades do Exército do Brasil. Todos os assuntos expostos relatam fatos de 1800. 

Portanto o erro da data não traria esse tipo de confusão. 

Fonte: 

 http://vangemedeiros.blogspot.com.br/2015/07/2-de-julho-independencia-do-brasil-na.html 

 http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2012/04/maria-quiteria 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2012/04/maria-quiteria
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 https://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/viewFile/69/34A independência do Brasil como uma 

revolução: história e atualidade de um tema clássico*João Paulo G. Pimenta P 

 VICENTINO, Claudio. História geral e do Brasil,/ Claudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo- 1.  Ed. – São Paulo : 

Scipione, 2010. P. 337 

 VAINFAS, Ronaldo...[et al.].história para o ensino médio. - São Paulo: saraiva, 2010, p. 423 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Entre os conteúdos elencados no “Conteúdo programático”, estão os itens “O Brasil no contexto do mundo atual” e “A 

construção do Brasil contemporâneo na ordem internacional”. E as Constituições brasileiras, vigentes ou não, estão 

relacionadas a esses contextos.   

A resposta CORRETA é a letra A, pois foi na Constituição de 1988 que o racismo e  a tortura passaram a ser considerados 

crimes inafiançáveis. Todas as demais medidas correspondem às ações da Constituição de 1934. A Carta de 1988 foi uma 

constituição promulgada, ou seja, contou com a participação popular em sua elaboração.  Esta Carta ampliou os direitos 

trabalhistas das constituições de 1946 e 1967, reduzindo a jornada semanal de 48 para 44 horas, reinstituindo o direito 

de greve e instituindo liberdade de associação sindical, décimo-terceiro salário para aposentados e seguro-desemprego. 

Seu Título II conta com mais de setenta incisos sobre os direitos de todo cidadão à vida, à liberdade, à igualdade, à 

propriedade e à segurança. Mais inovadores são os doze direitos sociais do Capítulo II, que incluem transporte, lazer, 

previdência social, assistência aos desamparados e proteção à maternidade e à infância. Em reação às arbitrariedades da 

Constituição de 1967, ela reinstituiu o direito à livre manifestação de pensamento (vedado o anonimato) e a liberdade 

de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação (fim da censura), além do direito ao habeas data, que 

garante a todo cidadão acessar qualquer dado a seu respeito em arquivos do governo. Quanto às eleições, estas 

voltaram a ser diretas e universais, sem distinção de classe ou gênero, embora obrigatórias para todos os maiores de 18 

anos, exceto analfabetos (facultativa). A Constituição de 1934 foi uma consequência direta da Revolução 

Constitucionalista de 1932. Com o fim da Revolução, a questão do regime político veio à tona, forçando desta forma as 

eleições para a Assembléia Constituinte em maio de 1933, que aprovou a nova Constituição substituindo a Constituição 

de 1891. São características da Constituição de 1934: O direito de todos à educação, com a determinação de que esta 

desenvolvesse a consciência da solidariedade humana; A obrigatoriedade e gratuidade do ensino primário, inclusive 

para os adultos, e intenção à gratuidade do ensino imediato ao primário; O ensino religioso facultativo, respeitando a 

crença do aluno; O impedimento da prisão por dívidas, multas ou custas; A assistência judiciária para os desprovidos 

financeiramente, entre outras medidas.  

Fonte: 

 (http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-10-04/marco-

entre-ditadura-e-democracia-constituicao-de-1988-completa-25-anos) 

 "As Constituições do Brasil". Supremo Tribunal Federal, Brasília, Out. 2008. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=97174>.  

 LOURENÇO, Iolando. RICHARD, Ivan. "As conquistas sociais e econômicas da Constituição Cidadã". EBC, out. 

2013. Disponível em: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-10-04/conquistas-sociais-e-

economicas-da-constituicao-cidada>.  

 LOYOLA, Leandro. "Constituição Brasileira: após 25 anos, ainda em crise de identidade". Época, out. 2013. 

Disponível em: <http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2013/10/constituicao-brasileira-apos-25-anos-ainda-

em-bcrise-de-identidadeb.html>.  

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Constituição (1988). Brasília: Planalto do Governo. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>.  

 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível 

em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

 
 

https://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/viewFile/69/34
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=97174
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-10-04/conquistas-sociais-e-economicas-da-constituicao-cidada
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-10-04/conquistas-sociais-e-economicas-da-constituicao-cidada
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2013/10/constituicao-brasileira-apos-25-anos-ainda-em-bcrise-de-identidadeb.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2013/10/constituicao-brasileira-apos-25-anos-ainda-em-bcrise-de-identidadeb.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Cargo: Professor PB - Inglês 
 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

A fórmula CONT.SE conta o número de células de um intervalo que atendem, a um critério específico. Já a fórmula 

CONT.SES conta o número de células de um intervalo que atendem a vários critérios. 

Fonte: FRYE, C. D. – Microsoft Excel 2013 passo a passo. – Porto Alegre: Bookman, 2014. – pág. 87 

 
 
 

Cargo: Professor PB - Língua Portuguesa 
 
 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Por ter havido um erro na apresentação do comando, podendo induzir ao erro na questão, esta fica anulada. 

O erro na questão se refere ao tipo de barra apresentada no comando, onde o correto é a barra invertida. As opções 

deveriam estar apresentadas dessa maneira: dir \* (onde o * pode ser substituído pelas opções: b, d, p e w). 

Fonte: Comandos do MS-DOS – Disponível em: <http://www.baboo.com.br/tutorial/comandos-do-ms-dos/> - Acesso 

em: 10 jul. 2016.   

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão solicita-se que indique , segundo o artigo 12, a incumbência de dos estabelecimentos de ensino. 

A única que não é uma das incumbências da escola é alternativa “C”, que  trata-se Art. 13., que se refere às 

incumbências dos docentes, a saber: 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a 

incumbência de: 

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; ( alternativa A) 

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; (alternativa B), apenas ocorreu  os 

sinônimos da expressão dias letivos e horas-aula, que indica também o cumprimento dos anos, dias e horas mínimos 

letivos estabelecidos. 

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; ( 

alternativa D), 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm 

 

Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Argumentos procedentes, pois o comando da questão encontra-se com erro material, o que impossibilita a questão 

apresentar uma resposta correta. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm


 

72 

 

De acordo com o Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos 

reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 

III - em razão de sua conduta. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm 

 

Cargo: Professor PB - Matemática 
 
 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Por ter havido um erro na apresentação do comando, podendo induzir ao erro na questão, esta fica anulada. 

O erro na questão se refere ao tipo de barra apresentada no comando, onde o correto é a barra invertida. As opções 

deveriam estar apresentadas dessa maneira: dir \* (onde o * pode ser substituído pelas opções: b, d, p e w). 

Fonte: Comandos do MS-DOS – Disponível em: <http://www.baboo.com.br/tutorial/comandos-do-ms-dos/> - Acesso 

em: 10 jul. 2016.   

 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Argumentos procedentes, pois o comando da questão encontra-se com erro material, o que impossibilita a questão 

apresentar uma resposta correta. 

De acordo com o Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos 

reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 

III - em razão de sua conduta. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm 

 

Cargo: Psicólogo 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) a falta de limites específicos cerceando o desenvolvimento de jovens e adolescentes. ” não pode ser 

considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da questão: “Entre as relevantes justificativas que podem ser 

apresentadas para a caracterização da instituição “família” indicada no título, destaca-se, no texto, ” esperava-se que na 

alternativa fosse apresentada uma justificativa para a caracterização do título “A importância da família estruturada”. 

Tal importância justifica-se, pois, com A) o resultado de um levantamento feito pelo Ministério Público de São Paulo. A 

alternativa “D) a deficiente infraestrutura da sociedade para atender às demandas econômicas e afetivas 

concomitantemente. ” não pode ser considerada correta, pois, uma infraestrutura deficiente não é justificativa para o 

reconhecimento da importância de uma família estruturada.  

Fonte: O próprio texto.  

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) estabelece entre si determinada ligação semântica de modo a construir a coerência necessária à 

compreensão da ideia transmitida. ” não pode ser considerada correta. Um exemplo de vocábulos que tenham ligação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
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semântica, ou seja, de sentido, são os hiperônimos e hipônimos - termos de um mesmo campo de sentido, em que um 

deles designa o gênero e o outro, a espécie. Em “Muitas vezes, não têm tempo, energia, dinheiro e voz para lidar com 

esses garotos e garotas que crescem na rua, longe da escola, em bairros sem equipamentos de esporte e cultura, 

próximos de amigos e parentes que podem estar envolvidos com o crime. ” não há tal ligação ou de outra natureza 

semântica em relação aos termos entre si. Trata-se de elementos que designam campos de diferentes especificidades.  

Fonte: 
 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

 GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

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

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Um levantamento do Ministério Público de São Paulo traz um dado (I) revelador: dois terços dos jovens infratores da 

capital paulista fazem parte de famílias que não têm um pai (II) dentro de casa. Além de (III) não viverem (IV) com o pai, 

42% não têm contato algum com ele e 37% têm parentes com antecedentes criminais.” 

Quanto à classificação dos elementos destacados, temos: I – adjunto adnominal. 

II – adjunto adverbial de lugar; III – adjunto adverbial de negação; IV – adjunto adverbial de companhia.  

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

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) a primeira pessoa do plural seja utilizada, evitando, deste modo, a subjetividade explícita do autor 

presente no texto. ” não pode ser considerada correta. “Para que se cumpra o objetivo do texto dissertativo-

argumentativo – o de mostrar a veracidade ou a propriedade da proposição defendida – evita-se que as ideias sejam 

vinculadas pessoal ou subjetivamente ao autor, mas procura-se apresentá-las como pertencentes a todos. Adota-se uma 

posição impessoal, aparentemente neutra, que atenue a subjetividade e oculte o agente das ações. Gramaticalmente, 

há muitas formas de conseguir esse objetivo, dentre eles está a generalização do sujeito, por meio do emprego da 

primeira pessoa do plural. Ex.: Precisamos ressaltar... 

Fonte:  
 Antunes, I. Análise de Textos – Fundamentos e Práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. 

 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. Ed. Saraiva. 2ª ed. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) a tese defendida em todo o texto passa a ser definida de forma clara através de uma afirmativa bem 

delimitada. ” não pode ser considerada correta. Para uma conclusão adequada, retoma-se a tese defendida, a partir da 

sintetização das ideias gerais do texto, ou seja, ela já está definida, o que ocorre na conclusão é apenas uma retomada. 

A alternativa “D) são empregados recursos argumentativos tais como exemplos e fatos históricos que permitem o 

desenvolvimento da argumentação textual. ” não pode ser considerada correta, pois, o termo “exemplo” quando se 

trata de característica para o tipo textual refere-se a fatos típicos ou ilustrativos de determinada situação e não apenas 

uma simples citação. O mesmo ocorre em relação a fatos históricos, não se trata de meras citações, mas de fatos de 

notoriedade histórica comprovada.  

Fonte:  

 Antunes, I. Análise de Textos – Fundamentos e Práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. 

 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. Ed. Saraiva. 2ª ed.  

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 
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Os respectivos atalhos para Salvar, Abrir e Ortografia e Gramática são os seguintes: 

<CTRL> + <B> – você salva o documento que está sendo editado. Se for um documento aberto pela primeira vez, ela 

abre uma janela e oferece a opção de Salvar Como. 

<CTRL> + <A> – essa combinação te oferece a opção de abrir o menu para escolher qual arquivo deseja abrir para edição 

e/ou consulta apenas. 

<F7> – Essa tecla abre a opção de verificação de erros de Ortografia e Gramática no texto trabalhado. 

Fonte: LAMBERT, J.; COX, J. – Microsoft Word 2013: passo a passo – Porto Alegre: Bookman, 2014. – pág. 10 

 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Por ter havido um erro na apresentação do comando, podendo induzir ao erro na questão, esta fica anulada. 

O erro na questão se refere ao tipo de barra apresentada no comando, onde o correto é a barra invertida. As opções 

deveriam estar apresentadas dessa maneira: dir \* (onde o * pode ser substituído pelas opções: b, d, p e w). 

Fonte: Comandos do MS-DOS – Disponível em: <http://www.baboo.com.br/tutorial/comandos-do-ms-dos/> - Acesso 

em: 10 jul. 2016.   

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda a ideia (relacionada a palavra PARTIDÁRIA) comum em relação a participação popular, descrito na 

legislação e não a “quantidade” de pessoas ou outra variável que possa compor o conselho de saúde ( o que implica a 

palavra paritária, descrita na Lei). Outro aspecto era questionado a composição dos membros em relação à prestação de 

serviços ou ao usufruo do sistema único de saúde a qual é descrito claramente na Lei 8142: “O Conselho de Saúde, em 

caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários...” 

Entende-se também que o Conselho de Saúde e seus componentes infere a participação popular (usuários), sendo 

importante instrumento da gestão e pela lei, é implicado a distribuição dos representantes governamentais. 

Fontes: 

 Lei 8142 de 1990;  

 Brasil, Ministério da Saúde; Conselhos de Saúde. A responsabilidade do controle social democrático do SUS; 2ª 

Ed. Brasília, 2013. 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso o erro na divulgação do gabarito. Não há erro na divulgação do gabarito. 

Segundo o livro Teorias da Personalidade em que a questão foi embasada, a fase oral tem como principal característica a 

satisfação das necessidades básicas do bebê através da boca. Mostra-se pela necessidade e gratificação concentradas 

predominantemente em volta dos lábios, língua e, um pouco mais tarde, nos dentes. A pulsão básica do bebê não é 

social ou interpessoal, é apenas receber alimento para atenuar as tensões de fome e sede.  

Fonte: FADIMAM, J. & FRAGER, R . TORIAS DA PERSONALIDADE . São Paulo, 1986 Ed. Harbra 

 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada 

Procede o pedido visto que faltou a palavra “não”  na alternativa “D”.  onde se lê que o inconsciente coletivo 

difere do inconsciente individual ou pessoal, que é mais superficial e acessível. O inconsciente individual 

descansa sobre o mais profundo que NÂO se origina na experiência pessoal, pois é inato e coletivo porque não 

é de natureza individual, mas universal; 

Assim, estão INCORRETAS as alternativas “A” e “D” 

Fonte: BOCK, Ana, FURTADO, Odair e TEIXEIRA, Maria L.. PSICOLOGIAS: Uma introdução ao estudo de 

Psicologia. Ed Saraiva, São Paulo, 2008 
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Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Consta nas páginas 11 e 12 do livro Teorias da Personalidade uma introdução do que Freud estudou e denominou  como 

estrutura da personalidade. A alternativa “D” revela conceitos básicos do Id, do Ego e do Superego, de forma básica e 

inicial. 

Fonte: FADIMAM, J. & FRAGER, R. TEORIAS DA PERSONALIDADE. São Paulo, 1986 Ed. Harbra. 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão refere-se ao erro quanto à “ordem de nascimento”. Adler acreditava que o segundo filho embora possa se 

apresentar ambicioso, rebelde e ciumento, brigando para ultrapassar o mais velho, era mais AJUSTADO do que o 

primeiro ou o caçula. Ele dizia que o caçula da família, provavelmente, era mimado e com predisposição a apresentar 

problemas comportamentais na infância e na vida adulta. Além disso, um filho único pode enfrentar dificuldades em se 

ajustar ao mundo fora da família, no qual ele não é o centro das atenções. 

Fonte: SCHULTZ Duane& SCHULTZ Sydney. História da Psicologia Moderna. São Paulo, 2015 CENCAGE. 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Como o exposto na página 326 do livro embasado, na teoria de Jung, as diferenças de personalidade são expressas não 

apenas por atitudes introvertidas ou extrovertidas, como também por meio de quatro funções que consistem em 

formas de orientações seguidas pelo indivíduo para se comportar tanto diante do universo exterior objetivo como 

diante do universo interior subjetivo: o pensamento é o processo conceitual que proporciona o significado e a 

compreensão; o sentimento é o processo subjetivo de ponderação e de avaliação; a sensação é a percepção consciente 

dos objetos físicos; a intuição envolve a percepção de maneira inconsciente. 

Fonte: SCHULTZ Duane& SCHULTZ Sydney. História da Psicologia Moderna. São Paulo, 2015 CENCAGE. 

 
Questão: 40 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 
 

Cargo: Psicopedagogo 
 
 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Por ter havido um erro na apresentação do comando, podendo induzir ao erro na questão, esta fica anulada. 

O erro na questão se refere ao tipo de barra apresentada no comando, onde o correto é a barra invertida. As opções 

deveriam estar apresentadas dessa maneira: dir \* (onde o * pode ser substituído pelas opções: b, d, p e w). 

Fonte: Comandos do MS-DOS – Disponível em: <http://www.baboo.com.br/tutorial/comandos-do-ms-dos/> - Acesso 

em: 10 jul. 2016.   

 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Argumentos procedentes, pois o comando da questão encontra-se com erro material, o que impossibilita a questão 

apresentar uma resposta correta. 

De acordo com o Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos 

reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 
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III - em razão de sua conduta. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm 

 
 

Cargo: Servente 
 
 
Questão: 01 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 
 

Cargo: Técnico Ambiental 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o dicionário de Língua Portuguesa, “pudor” significa  humilhação, mal-

estar, vexame, dificuldade, pejo, reserva, vergonha, acanhamento, embaraço, timidez, constrangimento “Irresgatável” 

significa irremediável. Portanto, por apresentar duas opções de resposta corretas, a questão foi anulada. 

Fonte: FERREIRA, A. B. H. Aurélio século XXI: o dicionário da Língua Portuguesa. 3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1999. 

 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 
A expressão “ainda assim”, de acordo com o contexto, pode ser substituída por “também, pois nesse trecho traz a ideia 

de mas, porém; que acrescenta uma informação oposta.” “Apenas para uma visita, mas também, bem-vindo.”   

Fonte: 

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

Lexikon Editora Digital, 2013. 800p. 

 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: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada 
O item em questão apresenta um erro material, pois o comando deveria solicitar as fórmulas necessárias para obter os 

valores das células A1, B1 e C1 e não A1, A2 e A3 como foi redigida. Por não existir nenhuma alternativa correta, a 

questão foi anulada. 

 
 

Cargo: Técnico de Enfermagem 
 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado solicita que seja marcada a questão INCORRETA, portanto tem-se que: 

Em “Melhor abraçá-la bem forte, acolhê-la como um amor que estivesse de volta.”, o pronome “la” retoma “uma 

doçura”.  “Dentro de nós há tanta coisa ruim que não deveríamos resistir quando se manifesta uma doçura. Melhor 

abraçá-la bem forte, acolhê-la como um amor que estivesse de volta. Apenas para uma visita, mas, ainda assim, bem-

vindo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://www.sinonimos.com.br/humilhacao/
http://www.sinonimos.com.br/mal-estar/
http://www.sinonimos.com.br/mal-estar/
http://www.sinonimos.com.br/vexame/
http://www.sinonimos.com.br/dificuldade/
http://www.sinonimos.com.br/pejo/
http://www.sinonimos.com.br/reserva/
http://www.sinonimos.com.br/vergonha/
http://www.sinonimos.com.br/acanhamento/
http://www.sinonimos.com.br/embaraco/
http://www.sinonimos.com.br/timidez/
http://www.sinonimos.com.br/constrangimento/
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Em “A gente se inclina na direção do outro, cheio de sentimentos conturbados, e ele nos segura com força, como se 

tentasse comunicar alguma coisa.” (1o§) / outro, o referente indicado “outro” é retomado corretamente por “ele”. 

Fonte: 

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

 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: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o dicionário de Língua Portuguesa, “pudor” significa  humilhação, mal-

estar, vexame, dificuldade, pejo, reserva, vergonha, acanhamento, embaraço, timidez, constrangimento “Irresgatável” 

significa irremediável. Portanto, por apresentar duas opções de resposta corretas, a questão foi anulada. 

Fonte: FERREIRA, A. B. H. Aurélio século XXI: o dicionário da Língua Portuguesa. 3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1999. 

 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 
A expressão “ainda assim”, de acordo com o contexto, pode ser substituída por “também, pois nesse trecho traz a ideia 

de mas, porém; que acrescenta uma informação oposta.” “Apenas para uma visita, mas também, bem-vindo.”   

Fonte: 

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

Lexikon Editora Digital, 2013. 800p. 

 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: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O comando da questão apresenta uma coluna com valores selecionados em uma planilha produzida com a 

ferramenta Microsoft Excel e questiona qual a ordenação será obtida ao pressionar o botão de ordenação 

decrescente. Ao realizar o procedimento descrito, pode-se afirmar que com a ordenação decrescente a 

ordenação obtida será: SÃO PAULO / RIO GRANDE DO SUL / RIO DE JANEIRO / ESPÍRITO SANTO / BAHIA / 

ALAGOAS. Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente. 

 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O item em questão apresenta um erro material, pois o comando deveria solicitar as fórmulas necessárias para 
obter os valores das células A1, B1 e C1 e não A1, A2 e A3 como foi redigida. Por não existir nenhuma 
alternativa correta, a questão foi anulada.  
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal é improcedente pois  a criança explicitamente indesejada faz parte da Agenda de Compromissos para a 

Saúde Integral da Criança e a Redução da Mortalidade Infantil , são os seguintes critérios : 

 Baixo nível socioeconômico.  

 História de morte de criança menor de 5 anos na família.  

 Criança explicitamente indesejada.  

 Mãe adolescente (<20 anos).  

 RN pré-termo (<37 semanas).  

http://www.sinonimos.com.br/humilhacao/
http://www.sinonimos.com.br/mal-estar/
http://www.sinonimos.com.br/mal-estar/
http://www.sinonimos.com.br/vexame/
http://www.sinonimos.com.br/dificuldade/
http://www.sinonimos.com.br/pejo/
http://www.sinonimos.com.br/reserva/
http://www.sinonimos.com.br/vergonha/
http://www.sinonimos.com.br/acanhamento/
http://www.sinonimos.com.br/embaraco/
http://www.sinonimos.com.br/timidez/
http://www.sinonimos.com.br/constrangimento/
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 RN com baixo peso ao nascer (<2.500g). Mãe com baixa instrução (<oito anos de estudo).  

Fonte: 

MINISTÉRIO DA SAÚDE  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_profissionais_v1.pdf 

 
 
 
Cargo: Técnico em Georreferenciamento 
 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
Constitui direito do homem à moradia adequada e direito a um ambiente equilibrado. As ocupações urbanas nas 

margens dos rios ferem o direito à moradia adequada. Diante disso, analise as questões abaixo: 

I- A ocupação irregular nas margens dos rios pode gerar danos ambientais, gera problemas de bem-estar e compromete 

a saúde, principalmente das populações vulneráveis; Incorreta, pois gera problemas de mal-estar. 

II- Os rios nas cidades são geralmente áreas poucos valorizadas, inclusive sendo vistos, muitas vezes, apenas como um 

esgoto a céu aberto; Correto, pois na maioria das cidades brasileiras é um lixo a céu aberto. 

III- A ocupação das margens dos rios é um problema ao mesmo tempo social, ambiental e político, pois envolve 

planejamento urbano, políticas públicas de moradia e gestão dos recursos hídricos. Correto 

Fonte: Jr, Laercio Furquim. Geografia Cidadã. 1ª ed. São Paulo: Editora AJS, 2015. 

 
Questão: 20 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão foi anulada, pois todas as doenças como: Febre Tifóide, Cólera, Parasitoses e Malária são disseminadas em 

ambientes com insalubridade.  

Fonte: Junior, Cereda Abimael. Falta de saneamento no Brasil é grande ameaça à saúde pública. Geografia e 

Conhecimento Prático. Ano 7. Edição 66. Maio e Junho 2016 

 
 

Cargo: Técnico em Informática 
 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão abordada questiona, segundo o texto, sobre por que “ortorexia tem a desvantagem de ser uma doença 

‘disfarçada de virtude’”. Portanto o próprio texto nos responde que a ortorexia é caracterizada como “disfarce de 

virtude” porque quando se fala em alimentação saudável remete-se a um bem para a saúde, porém a compulsão por se 

alimentar somente de comidas “saudáveis” faz com que certos grupos de alimentos, que também trazem benefícios à 

saúde ou que podem ser consumidos moderadamente são totalmente excluídos do cardápio; fazendo com que o 

organismo sinta falta deles e consequentemente trazendo prejuízos para a saúde; por isso “disfarçada de virtude” Ainda 

conforme o texto “Embora o objetivo do anoréxico seja perder peso, e o do ortoréxico, ficar saudável, ambos os 

transtornos restringem a alimentação do indivíduo, colocando sua vida em risco.” (4º§). 

Fonte: 

 O próprio texto. 

 MEIRELLES, Elisa. Literatura, muito prazer. Nova escola, a revista de quem educa. Ano XXV, nº 234, agosto de 
2010. 

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

 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_profissionais_v1.pdf
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Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A referida questão limita-se a um trecho em destaque. Nele temos os verbos planejar, comprar, preparar e comer. 

Todos são verbos que determinam uma ação e, pela posição que se apresentam, encontram-se em ordem crescente: 

planeja-se o que se quer comer e comprar para então comprar os produtos, sequencialmente preparar a refeição para 

então comê-la. Assim, trata-se de uma explicação temos ações que estão dispostas em uma gradação ascendente. 

Fonte: 

 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 

2008. 296p. 

 GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 548p. (Atualizada com a nova ortografia da Língua Portuguesa). 

 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
Constitui direito do homem à moradia adequada e direito a um ambiente equilibrado. As ocupações urbanas nas 

margens dos rios ferem o direito à moradia adequada. Diante disso, analise as questões abaixo: 

I- A ocupação irregular nas margens dos rios pode gerar danos ambientais, gera problemas de bem-estar e compromete 

a saúde, principalmente das populações vulneráveis; Incorreta, pois gera problemas de mal-estar. 

II- Os rios nas cidades são geralmente áreas poucos valorizadas, inclusive sendo vistos, muitas vezes, apenas como um 

esgoto a céu aberto; Correto, pois na maioria das cidades brasileiras é um lixo a céu aberto. 

III- A ocupação das margens dos rios é um problema ao mesmo tempo social, ambiental e político, pois envolve 

planejamento urbano, políticas públicas de moradia e gestão dos recursos hídricos. Correto 

Fonte: Jr, Laercio Furquim. Geografia Cidadã. 1ª ed. São Paulo: Editora AJS, 2015. 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todos os itens estão corretos, pois a tecnologia dos drones, veículos aéreos não tripulados, realmente revolucionou a 

vida das pessoas e poderá ser utilizada como recurso tecnológico na preservação do meio ambiente; Os drones 

transmitem imagens em tempo reais e voam rapidamente pelas áreas, o que confere muito mais agilidade do que o 

trabalho feito por pessoas; Os drones chegam mais rápido e alcançam lugares difíceis de explorar pelos homens, é uma 

ferramenta que contribuirá muito para a fiscalização das matas; O uso desses equipamentos é bastante comum em 

outros países, inclusive na África (no continente), o que ajudou a diminuir os casos de caça predatória de rinocerontes e 

elefantes. 

Fonte: Melo, Edgar. Tecnologia –  Drones serão utilizados para vigiar matas no Brasil. Geografia e Conhecimento Prático. 

Ano 7. Edição 66. Maio e Junho 2016 

 
Questão: 20 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão foi anulada, pois todas as doenças como: Febre Tifóide, Cólera, Parasitoses e Malária são disseminadas em 

ambientes com insalubridade.  

Fonte: Junior, Cereda Abimael. Falta de saneamento no Brasil é grande ameaça à saúde pública. Geografia e 

Conhecimento Prático. Ano 7. Edição 66. Maio e Junho 2016 

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 

A Proteção contra Sobrecarga de Potência, também chamada OPP (Over Power Protection) ou (Over Load Protection), 

desliga a fonte caso a mesma esteja puxando uma potência da rede elétrica acima de um valor configurado pelo 

fabricante. Normalmente só fontes de melhor qualidade traem esta proteção. 
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Fonte: TORRES, G. – Hardware: versão revisada e atualizada. Rio de Janeiro: Novaterra Editora e Distribuidora, 2014. – 

pág. 863. 

 

Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente.  

3 (três) bips longos significam problemas no teclado. Esse erro é relativamente raro, e não é emitido pela falta do 

teclado, mas sim quando ele está presente, mas o controlador está com algum defeito ou curto-circuito. 

Com relação à memória: 2 (ou mais) bips longos: Problema grave nos módulos de memória RAM, o que significa que 

podem ser dois ou mais bips, no caso do enunciado, o que foi solicitado foi relacionado a 3 bips longos, que é 

característico do problema no teclado. 

Fonte: MORIMOTO, C. E. – Hardware II, o guia definitivo. – Porto Alegre: Sul Editores, 2012. – pág.: 719 e 720 

 
 

Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho 
 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Romper, andar e recomeçar são três momentos sequenciais provenientes de uma única decisão. Ao decidir-se pelo fim 
de um relacionamento, é necessário rompê-lo, andar, ou seja, recuperar ou supera-se dos aborrecimentos e sofrimentos 
ocasionados pelo rompimento para, então, tentar um novo relacionamento. 
Fontes: 

 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 trecho sublinhado refere-se a “assim como”. Dessa forma, “bem como”, “assim como” e apenas “como” são locuções 

comparativas, portanto há uma comparação de igualdade entre separações e encontro. 

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 Procedente. Questão Anulada. 
De acordo com o dicionário de Língua Portuguesa, “pudor” significa  humilhação, mal-

estar, vexame, dificuldade, pejo, reserva, vergonha, acanhamento, embaraço, timidez, constrangimento “Irresgatável” 

significa irremediável. Portanto, por apresentar duas opções de resposta corretas, a questão foi anulada. 

Fonte: FERREIRA, A. B. H. Aurélio século XXI: o dicionário da Língua Portuguesa. 3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1999. 

 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 
A expressão “ainda assim”, de acordo com o contexto, pode ser substituída por “também, pois nesse trecho traz a ideia 

de mas, porém; que acrescenta uma informação oposta.” “Apenas para uma visita, mas também, bem-vindo.”   

Fonte: 

http://www.sinonimos.com.br/humilhacao/
http://www.sinonimos.com.br/mal-estar/
http://www.sinonimos.com.br/mal-estar/
http://www.sinonimos.com.br/vexame/
http://www.sinonimos.com.br/dificuldade/
http://www.sinonimos.com.br/pejo/
http://www.sinonimos.com.br/reserva/
http://www.sinonimos.com.br/vergonha/
http://www.sinonimos.com.br/acanhamento/
http://www.sinonimos.com.br/embaraco/
http://www.sinonimos.com.br/timidez/
http://www.sinonimos.com.br/constrangimento/
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 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 800p. 

 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: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O item em questão apresenta um erro material, pois o comando deveria solicitar as fórmulas necessárias para obter os 
valores das células A1, B1 e C1 e não A1, A2 e A3 como foi redigida. Por não existir nenhuma alternativa correta, a 
questão foi anulada.  
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta Correta é a letra C, pois, o nado sincronizado será realizado no Parque Olímpico da Barra, a canoagem e 
remo, no estádio da lagoa Rodrigo de Freitas, e o Forte de Copacabana é o ponto de partida para algumas disputas ao ar 
livre, como as provas de estrada do ciclismo, as maratonas aquáticas e o triatlo. Sendo assim, na Marina da Gloria serão 
realizadas as competições de vela, que recebem esse nome, pois envolvem diferentes tipos de embarcações, com 
padrões, tamanhos e tecnologias diferenciadas, como a 420, 470, a classe Dingue, a classe dragão , entre outras. 
Fonte: 

 http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2016/01/agua-da-baia-de-guanabara-vira-
polemica-em-rede-social-nos-eua.html 

 http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2016/06/1777728-sem-limpeza-da-baia-de-guanabara-e-obras-
olimpiada-tera-legado-mirrado.shtml 

 http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao/2016/06/12/rj-gasta-r-40-milhoes-em-obra-para-limpar-
guanabara-mas-ela-nao-funciona.htm 

 http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/olimpiadas/modalidades 

 http://esportesolimpicos.ig.com.br/index.php/tag/baia-de-guanabara/ 

 https://www.rio2016.com/vela 

 http://www.suapesquisa.com/olimpiadas2016/locais_competicoes.htm 

 http://zh.clicrbs.com.br/rs/esportes/olimpiada/noticia/2016/04/rio-de-janeiro-inaugura-nova-marina-da-gloria-
para-a-olimpiada-5756504.html 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com o artigo publicado no XXXI Encontro Nacional de Engenharia de Produção, Técnicas de 

Prevenção e Controle de Perdas em Segurança do Trabalho, na página 8, encontra-se: 

“2.4.1.1 Técnicas de análise de riscos:  

Prevenir, prever falhas e acidentes, minimizar consequências, auxiliar na elaboração de planos de emergência, estes são 

alguns dos objetivos da execução de Análise de Riscos em plantas industriais. No entanto, a consagração destes 

resultados requer a adoção de uma metodologia sistemática e estruturada de identificação e avaliação de riscos, fato 

este que se verifica através da utilização das técnicas de Análise de Riscos. Segundo Farber (1992), as técnicas de Análise 

de Riscos permitem abranger todas as possíveis causas de acidentes com danos à propriedade, ao ambiente, financeiros 

e ao trabalhador. Algumas das principais técnicas utilizadas pela Análise de Riscos não estão ainda suficientemente 

disseminadas e, consequentemente, popularizadas. A seguir, são apresentadas breves descrições sobre as técnicas de 

Análise de Riscos mais utilizadas que serão comparadas ao ciclo PDCA: 

Análise Preliminar de Riscos (APR) - Preliminary Hazard Analysis (PHA):  

Normalmente é a primeira técnica aplicada durante a Análise de Riscos de sistemas em fase de concepção e/ou projeto, 

principalmente quando do uso de novas tecnologias que carecem de maiores informações sobre os seus riscos. Através 

desta técnica, uma análise superficial dos riscos é realizada ainda na fase de projeto do processo, de modo que as 

http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2016/06/1777728-sem-limpeza-da-baia-de-guanabara-e-obras-olimpiada-tera-legado-mirrado.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2016/06/1777728-sem-limpeza-da-baia-de-guanabara-e-obras-olimpiada-tera-legado-mirrado.shtml
http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/olimpiadas/modalidades
http://esportesolimpicos.ig.com.br/index.php/tag/baia-de-guanabara/
https://www.rio2016.com/vela
http://www.suapesquisa.com/olimpiadas2016/locais_competicoes.htm
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mudanças necessárias, devido aos riscos identificados, não implicam em gastos expressivos, sendo mais fácil a sua 

execução.  

Análise de Modos de Falha e Efeitos (AMFE) - Failure Modes and Effects Analysis (FMEA):  

A AMFE envolve um estudo detalhado e sistemático das falhas de componentes e/ou sistemas mecânicos. Nesta análise, 

os modos de falhas de cada componente do sistema são identificados e os efeitos destas falhas no sistema são 

avaliados, sendo propostas medidas de eliminação, mitigação ou controle das causas e consequências destas falhas. 

Como este tipo de análise se preocupa essencialmente com componentes mecânicos de um sistema, problemas 

relacionados a processos químicos, os quais envolvem substâncias químicas reativas, podem ser negligenciados e, 

portanto, não devem ser analisados apenas pela AMFE.  

Análise de Árvore de Falhas (AAF) - Fault Tree Analysis (FTA): 

Esta técnica é uma metodologia de raciocínio dedutivo que parte de um evento, uma falha específica de um sistema, 

denominado evento topo, e busca determinar as relações lógicas de falhas de componentes e erros humanos que 

possam gerar este evento. A análise é realizada através da construção de uma árvore lógica, partindo do evento topo 

para as falhas básicas. Esta técnica é muito utilizada para quantificar a frequência ou a probabilidade de falha de um 

sistema, ou seja, a sua confiabilidade.  

Estudo de Operabilidade e Riscos - Hazard and Operability Studies (HazOp):  

O estudo de operabilidade e riscos foi desenvolvido para o exame eficiente e detalhado das variáveis de um processo, 

possuindo uma forte semelhança com a técnica AMFE. Através do HazOp, sistematicamente se identificam os caminhos 

pelos quais os equipamentos do processo podem falhar ou ser inadequadamente operados. A técnica é desenvolvida 

por uma equipe multidisciplinar, sendo guiada pela aplicação de palavras específicas - palavras-guia - a cada variável do 

processo, gerando os desvios dos padrões operacionais, os quais são analisados em relação às suas causas e 

consequências”. 

Assim, identificadas e analisadas todas as quatro possibilidades de resposta ao enunciado da citada questão, fica 

mantido o gabarito proposto onde apresenta como única resposta correta: Análise de Modos de Falha e Efeitos – AMFE, 

já que: A AMFE envolve um estudo detalhado e sistemático das falhas de componentes e/ou sistemas mecânicos. Nesta 

análise, os modos de falhas de cada componente do sistema são identificados e os efeitos destas falhas no sistema são 

avaliados, sendo propostas medidas de eliminação, mitigação ou controle das causas e consequências destas falhas. 

O argumento apresentado não tem justificativa direta com o exigido no enunciado da citada questão. Essa ação recursal 

torna-se improcedente e não acatada! 

Fonte: 

 XXXI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO, TÉCNICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE PERDAS 

EM SEGURANÇA DO TRABALHO.  

 http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2011_TN_STO_138_876_18803.pdf - Acessado em 17/07/2016. 

Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o autor James C. Fitch e outros, encontra-se:  

3. Tipos de manutenção: Corretiva, Preventiva, Preditiva e Proativa.  

3.1 Manutenção corretiva: Faz-se a intervenção devido ao aparecimento de falha que torna o equipamento indisponível 

ou com baixa confiabilidade.  

3.2 Manutenção preventiva: Manutenção preventiva é a atuação realizada de forma a reduzir ou evitar a falha ou queda 

no desempenho, obedecendo a um plano previamente elaborado, baseado em intervalos definidos de tempo.  

http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2011_TN_STO_138_876_18803.pdf
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3.3 Manutenção preditiva: Manutenção preditiva é a atuação realizada com base em modificação de parâmetro de 

condição ou desempenho, cujo acompanhamento obedece a uma sistemática.  

3.4 Manutenção proativa: Na manutenção proativa faz-se a intervenção com base na frequência de ocorrência da falha. 

Através do extrato de informações do histórico dos equipamentos identifica-se a causa básica das falhas frequentes e 

modifica-se o projeto para reduzi-las. A manutenção proativa cria ações conetivas que objetivam as causas da falha-raiz, 

não apenas sintomas. Seu objetivo central é aumentar a vida da máquina mecânica ao invés de fazer reparos quando em 

geral nada está quebrado, aceitar a falha como rotina e normal, substituindo a manutenção de falha em crise pela 

manutenção de falha programada. 

Assim, identificadas e analisadas, uma a uma, todas as quatro possibilidades de resposta ao enunciado da citada 

questão, fica mantido o gabarito proposto onde apresenta como única opção correta: “Na manutenção proativa faz-se a 

intervenção com base na frequência de ocorrência da falha. Através do extrato de informações do histórico dos 

equipamentos identifica-se a causa básica das falhas frequentes e modifica-se o projeto para reduzi-las. A manutenção 

proativa cria ações conetivas que objetivam as causas da falha-raiz, não apenas sintomas. Seu objetivo central é 

aumentar a vida da máquina mecânica ao invés de fazer reparos quando em geral nada está quebrado, aceitar a falha 

como rotina e normal, substituindo a manutenção de falha em crise pela manutenção de falha programada”. 

As demais alternativas de respostas, dentro do enunciado proposto, tornam-se improcedentes, assim a resposta correta 

ao enunciado é exatamente: MANUTENÇÃO PROATIVA. 

Fonte: 

 PROPOSTA DE METODOLOGIA DE TRABALHO COM TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA E PREVENTIVA - 

Fernando Luís de Moura, George Ramon de M. Santos, Marcelo Jonathas de M. Santos. 

 http://www.abraman.org.br/arquivos/170/170.pdf - Acessado em 14/07/2016. 

 Manutenção proativa pode economizar 10 vezes mais do que práticas de manutenção preditiva/preventiva 

convencionais - James C. Fitch, P.E. 

 http://www.ufjf.br/seguranca/files/2013/12/Manuten%C3%A7%C3%A3o-proativa.pdf - Acessado em 

14/07/2016. 
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III 
 

     

DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

 

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

fundamentações supraelencadas. 
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