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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 Nº 1 – 2017 do Concurso Público 

da Câmara Municipal de Belo Horizonte.  

 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição  Nome Cargo 

840000171 Gabriela Duarte Lanza 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Desenvolvimento de Sistema) 

840000402 Carlos Roberto Carvalho Dos Santos 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Desenvolvimento de Sistema) 

840003174 Leonardo Alves Mateus 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Desenvolvimento de Sistema) 

840005162 Mateus Moraes Garcia Fernandez 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Desenvolvimento de Sistema) 

840007832 Maria Luiza Gonçalves Mota Pacheco 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Desenvolvimento de Sistema) 

840014815 Waldir De Oliveira Pinto 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Desenvolvimento de Sistema) 

840028832 Gustavo Emanuel Oliveira Bastos 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Desenvolvimento de Sistema) 

840029679 Nayara Cristina Pimenta Pena 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Desenvolvimento de Sistema) 

840032916 Kelton Francisco Teixeira Bomtempo 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Desenvolvimento de Sistema) 

840034041 Jardiano De Queiroz Silva 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Desenvolvimento de Sistema) 

840034783 José Rocha Gravito Martins 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Desenvolvimento de Sistema) 

840045643 Luan Gomes De Almeida Araújo 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Desenvolvimento de Sistema) 

840069003 Josimar Miranda Teixeira 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Desenvolvimento de Sistema) 

840069536 Bernardo Meireles De Souza Vieira 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Desenvolvimento de Sistema) 

840077249 Paulo Alves Costa Júnior 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Desenvolvimento de Sistema) 

840080525 Ivan Rios 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Desenvolvimento de Sistema) 

840097769 Lougan Marlone Costa Silva 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Desenvolvimento de Sistema) 



Fonte 

 

 

840106684 Kleber Tarcísio Oliveira Santos 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Desenvolvimento de Sistema) 

840107421 Alexandre Ricardo De Faria 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Desenvolvimento de Sistema) 

840109266 Gleisson De Souza Freitas 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Desenvolvimento de Sistema) 

840116799 Ericksen Viana Sampaio 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Desenvolvimento de Sistema) 

840128217 Dante Evangelista Miranda Filho 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Desenvolvimento de Sistema) 

840132203 Thales De Assis Trindade 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Desenvolvimento de Sistema) 

840138165 Evandro De Jesus Torres 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Desenvolvimento de Sistema) 

840147101 Geovane Alves De Carvalho 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Desenvolvimento de Sistema) 

840162847 Gilvânia Luiza Da Silveira 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Desenvolvimento de Sistema) 

840068111 Anyole Vieira Almeida De Miranda 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Infraestrutura de Sistema) 

840123683 Reinaldo Vítor Pedroso 
Analista de Tecnologia da Informação 
(área de Infraestrutura de Sistema) 

840002227 Marina Yankovich Castro Arquivista 

840002816 Luiz Henrique Souza De Giacomo Arquivista 

840002962 Tiago Vinicios Policarpo Cortes Arquivista 

840004054 Vinícius De Sousa Costa Arquivista 

840005035 Debora Regina Cardoso Arquivista 

840005321 Letícia De Farias Souza Arquivista 

840011269 Greice Kelly Soares Sobrinho Arquivista 

840012413 Gabriel Da Silva Barros Arquivista 

840019601 Isabela Peres Vilaboim Vargas Arquivista 

840021084 Luiza Cristianne Ferreira Vieira Volpin Arquivista 

840028506 Meri Grace De Jesus Arquivista 

840029473 Alice Da Silva De Oliveira Arquivista 

840031096 André Gustavo Dos Santos Chagas Arquivista 

840031860 Fernanda Savassi Baptista De Souza Ribas Arquivista 

840048276 Viviane Vieira Vasconcelos Arquivista 

840050753 Cristiane Mary Otaviano De Almeida Dos Santos Arquivista 

840050812 Luiza Angelica Lisboa Pinto Arquivista 

840060541 Polyana Renata De Oliveira Arquivista 

840062040 Luciane Da Silva Ferreira Arquivista 

840064340 Marcos Volpin Junior Arquivista 

840073356 Livia Serpa De Andrade Duarte Arquivista 

840078509 Bruna Melo Dos Santos Arquivista 

840081498 Yasmim Viana Da Costa Arquivista 

840084198 Michelline Alves De Souza Arquivista 

840089748 Alexandre Faben Alves Arquivista 

840096020 Janaina Ilara Ferreira Conceicao Arquivista 

840097489 Claudio Paulino De Oliveira Arquivista 

840110237 Josemar Elias Da Silva Junior Arquivista 

840114660 Alexsandra Gomes Rosa Arquivista 

840122951 Mauricio Batista De Jesus Arquivista 

840139808 Danilo André Bueno Arquivista 

840159940 Bruno Gomes Da Silveira Arquivista 



Fonte 

 

 

840000419 Giselle Pereira Rocha Dos Santos 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840000964 Nathalia Christina Gomes Da Silva Dos Santos 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840002367 Helena Braulia Falconi Baladon 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840003373 Jose Clemente Maria Ferreira Santos 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840004358 João Paulo Fernandes Franco 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840005258 Marck Carvalho Leao 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840011019 Rodrigo André Gomes Cordeiro 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840012241 Gabriela Flávia Ribeiro Mendes 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840015221 Joyce Santana Bernardo 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840015657 Gisele De Figueiredo Cunha 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840016251 Elisa Rabello Carvalho Lavall 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840019921 Andre Borges Abreu 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840025893 Rafaella Viana Reis 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840032144 Mateus Lopes Ribeiro De Carvalho 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840034514 Eduardo Leandro Guimarães 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840035914 Thaís Vieira Azevedo 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840038742 Pedro Lucchesi Loures 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840044740 Rafael Vasconcelos Oliveira 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 



Fonte 

 

 

840045017 Gilmar Antonio Gomes Soares 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840046820 Mário Gabriel De Moura Santiago 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840050311 Gustavo Zanutin Campos De Sousa Nóbrega 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840052360 Valdiney Cássio Dos Santos 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840055479 Pedro Raid Farnese 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840063454 Daniel Bomtempo Rodrigues 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840065441 Leandro Augusto Rufino Da Silva 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840067349 Helena Mara Nonato Souza 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840068683 Bruno De Oliveira Rocca 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840068726 Tomas Bulhoes Simao 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840069918 Marinete Coelho Da Silva Machado 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840073616 Camila Lorena De Lima 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840074964 Alaor Antonio Rodrigues Vilela Junior 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840075481 Leonardo Salgado Costa 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840075714 Michele Gomes De Souza 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840076173 Viviane Silva Matos Terra 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840082492 Débora De Viterbo Dos Anjos Oliveira 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840083534 Ana Laura Antunes Barros 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 



Fonte 

 

 

840094424 Guilherme Da Rocha Bezerra Costa 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840094696 Raphaela Assis Ferreira 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840096329 Alan Coaglio Silva Menezes 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840105084 Ricardo José De Andrade 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840113251 Thais Félix Ferreira 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840113766 Antônia Suely Leandro Barbosa 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840113934 Camila Valadares Maciel 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840120115 Rosilene Fagundes Ladeira 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840120621 Diego Roger Ramos Freitas 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840129548 Luiz Felipe Vieira De Souza 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840130663 Gustavo Alves Da Silva Miranda 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840137231 Matheus Batista Sobrinho 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840140756 Wanilda Teresinha Sonda 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840140950 Luciana Tereza Aramuni De Carvalho Lafetá 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840143461 Andersson Anthony Almeida Mendonça 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840146258 Sabrina Araujo Rezende 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840157924 Cristiano Luna Paiva 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840173634 Lucio Lopes Nascimento 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 



Fonte 

 

 

840178215 Rita Magalhães De Oliveira 

Consultor Legislativo (área de 
Administração Pública, Orçamento e 
Finanças) 

840000272 Guilherme Rancanti Ribeiro 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840001216 Ariane Domingos Da Silva 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840003851 Luciana Nara Oliveira Morais 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840003874 Danielle Castro Resende Alcântara 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840007103 Deleon Araújo Costa Gonçalves 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840012821 Poliana Corrêa Nogueira 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840019261 Carolina Archanjo Portes Ferreira 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840020597 Daniele Damasceno Fischer 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840024103 Hércules José Mousinho De Sá 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840032541 Laura Clímaco Bemfica De Faria 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840035779 Katiane Faial Salgado 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840037200 Thaís Lanna Junqueira 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840038069 Renata Gomes Xavier 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840038102 Juliana Bernardes De Faria Retes 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840042098 Felipe Melonio Leite 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840048422 Warlley Alves De Oliveira Calixto 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840051167 Carla Gomes Franco 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840054424 Letícia Drummond Rezende 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840066252 Aline Utsch De Castro Araújo Martins 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840070063 Mário Augusto Frasson 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840071833 Camila Penna De Castro 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840073980 Marina Abreu Torres 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840085120 Lucas Nascimento Ferraz Costa 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840090985 Ivania Moraes Soares 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840091429 Amanda Aparecida Pereira Duarte 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840092754 Angelica Ripari 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 



Fonte 

 

 

840098314 Jair Rocha De Oliveira Neto 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840113359 Mauricio Vieira Gomes Da Silva 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840113739 Isabella Soares Dutra 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840122429 Edmundo Domingos Da Silva Filho 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840124113 Aline De Oliveira Sírio 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840124678 Bruno Arcas Lopes Dos Santos 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840126488 Nayara Da Silva Stockler 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840127078 Isabella Dias Cunha 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840135634 Cláudia Regina Rossi Fantini 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840153511 Aron Álvares Pinto De Paula Machado 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840157728 Frederico Augusto Auad De Gomes Filho 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840177742 Felippe Ramos Do Nascimento 
Consultor Legislativo (área de Ciências 
Sociais e Políticas) 

840004012 Edir Antunes Carvalho 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 

840004487 Gesylaine Marques Luiz 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 

840009455 Sarah Aparecida Siqueira 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 

840012326 Aretusa Lopes Cavalheiro 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 

840013360 Thamires Ferreira Lima 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 

840021747 Ana Luiza Silva Veloso 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 

840023797 Maria Tereza De Abreu Scalzo 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 

840026096 Julia Dias Da Silva 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 

840027953 Juliana Carla De Souza Debortoli 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 

840039490 Maria Helena Orlandi Campos 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 

840042084 Dinamara Barreto Dos Santos 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 

840044377 Patrícia Andrade Maia 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 

840050669 Rafaela Leonel De Oliveira Mata Dutra 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 

840055102 Pollyanna Dos Santos 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 

840057400 Priscila Martins De Souza 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 

840068832 Maria José Barbosa Sá Souza 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 



Fonte 

 

 

840070825 Fabrício Alencar De Miranda 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 

840071069 Ludmila De Moraes E Silva 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 

840085844 Thaís Dos Santos 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 

840105065 Mateus Aparecido De Faria 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 

840112222 Lorena Villa Dantas 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 

840112975 Gabriela De Cassia Camargo Rolim De Britto 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 

840113175 Fernanda Rodrigues Porto 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 

840115457 Juliane Aparecida Mártir Silva 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 

840119701 Juliane Correia De Oliveira Niquini 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 

840125999 Douglas Ribeiro Silva 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 

840145254 Luciana De Melo Nunes Lopes 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 

840177694 Raid Roberta De Avila Silva Cardoso 
Consultor Legislativo (área de Saúde 
Pública) 

840000076 Luciana Henriques Canaan Coordenador do Processo Legislativo 

840000134 Greicielle Francine De Lima Malheiros Coordenador do Processo Legislativo 

840000302 Vívian Santos De Moraes Coordenador do Processo Legislativo 

840000495 Jeander Ferreira Leite Coordenador do Processo Legislativo 

840000896 Camila Dias Dos Santos Coordenador do Processo Legislativo 

840001178 Bibiana Percope Silva Coordenador do Processo Legislativo 

840001207 Fernanda Gomes De Barros Camilo Coordenador do Processo Legislativo 

840001280 Renato Krug Ramires Coordenador do Processo Legislativo 

840001303 Diogo Cesar Pereira Coordenador do Processo Legislativo 

840001487 Íris Rodrigues Borges Coordenador do Processo Legislativo 

840001560 Andressa Guimaraes Melo Coordenador do Processo Legislativo 

840002063 Maiane Veloso Araujo Coordenador do Processo Legislativo 

840002510 Flavia Da Fonseca Almeida Coordenador do Processo Legislativo 

840003054 Denilson Alves Do Nascimento Coordenador do Processo Legislativo 

840003073 Lucas Miguel Domingos Silva Coordenador do Processo Legislativo 

840003264 Luiza Novais De Castro Santos Coordenador do Processo Legislativo 

840003380 Michel França Almeida Coordenador do Processo Legislativo 

840003450 Luiza Tamburini Gomes Coordenador do Processo Legislativo 

840003460 Flavia Braga Moraes Coordenador do Processo Legislativo 

840003739 Juliana Fontao Rebelo Coordenador do Processo Legislativo 

840003791 Luciana Nara Oliveira Morais Coordenador do Processo Legislativo 

840004327 Marisa Amorim Martins Lopes Coordenador do Processo Legislativo 

840004571 Filipe Matias Barbosa Ramos Coordenador do Processo Legislativo 

840005334 Janine De Cássia Reis Procópio Coordenador do Processo Legislativo 

840005486 Sabrina Neto Lana Peixoto Coordenador do Processo Legislativo 

840005668 Fernanda Oliveira De Carvalho Coordenador do Processo Legislativo 

840005819 Débora Rafaela Dos Santos Toledo Coordenador do Processo Legislativo 

840005969 Alcilene Vieira De Aguiar Oliveira Coordenador do Processo Legislativo 

840006364 Sandra Corrêa Arruda Coordenador do Processo Legislativo 

840006626 Mariana Barbosa Horta Dos Santos Coordenador do Processo Legislativo 

840006874 Mellindre Shayenne De Carvalho Santos Coordenador do Processo Legislativo 

840006949 Márcio Da Silva Coordenador do Processo Legislativo 



Fonte 

 

 

840007138 Valeria De Moura Fernandes Carvalho Coordenador do Processo Legislativo 

840007620 Edelweiss Christiane Cunha Oliveira Pimenta Coordenador do Processo Legislativo 

840008191 Osires Temóteo Da Silva Vieira Coordenador do Processo Legislativo 

840008262 Daniel Geraldo Oliveira Santos Coordenador do Processo Legislativo 

840008484 Marilene Cristina Loredo Coordenador do Processo Legislativo 

840008733 Izabella Daniele Meireles Coordenador do Processo Legislativo 

840008847 Roberto Martinho Dos Santos Coordenador do Processo Legislativo 

840008911 Rafael Maciel Artuzo Coordenador do Processo Legislativo 

840009366 Luiza Midory De Alcantara Santos Coordenador do Processo Legislativo 

840009785 Lucas Souza Costa Coordenador do Processo Legislativo 

840010025 Larissa Cristine Do Carmo Coordenador do Processo Legislativo 

840010134 Rafael Brunner De Souza Araújo Coordenador do Processo Legislativo 

840010444 Kelly Cristina De Oliveira Soares Coordenador do Processo Legislativo 

840011265 Míriam Cristina Guimarães Junqueira Coordenador do Processo Legislativo 

840011496 Carlos Alberto Dos Santos Coordenador do Processo Legislativo 

840011914 Bruno Felix Dos Santos Coordenador do Processo Legislativo 

840012339 Alex Arruda Tavares Coordenador do Processo Legislativo 

840012551 Janaina Da Silva Berto Cerceau Coordenador do Processo Legislativo 

840013153 Bruna Couto Boechat Coordenador do Processo Legislativo 

840013166 Mabele Gontijo Coordenador do Processo Legislativo 

840013251 Alex De Lima Vieira Coordenador do Processo Legislativo 

840013612 Mariana Dias Freitas Coordenador do Processo Legislativo 

840013740 Gustavo Halfeld Villares Mendes Ferreira Coordenador do Processo Legislativo 

840014156 Eduardo Sylvio Vitor De Abreu Coordenador do Processo Legislativo 

840014437 João Gustavo Henriques De Morais Fonseca Coordenador do Processo Legislativo 

840014902 Arthur Henrique Alvim Coordenador do Processo Legislativo 

840015842 Ariane Araújo Ássimos Coordenador do Processo Legislativo 

840015914 Isabella Santos Guimarães Coordenador do Processo Legislativo 

840016533 Carolina Archanjo Portes Ferreira Coordenador do Processo Legislativo 

840016897 Camilla Nunes Araújo Coordenador do Processo Legislativo 

840017114 Thaís Vieira Coordenador do Processo Legislativo 

840017140 Almir Moreira Dos Santos Coordenador do Processo Legislativo 

840017243 Ranier Pereira Nunes De Melo Coordenador do Processo Legislativo 

840017652 Guttenberg Quinoca Da Silva Coordenador do Processo Legislativo 

840018553 Luciana Lima Gomes Coordenador do Processo Legislativo 

840018921 Vanessa Miranda Lacerda Coordenador do Processo Legislativo 

840019427 Veronica Hoehne Silva Coordenador do Processo Legislativo 

840019480 Victor Sanches Miranda Coordenador do Processo Legislativo 

840021503 Pedro Jean Sérvulo Baêta Da Silva Coordenador do Processo Legislativo 

840022435 Rachel Soares Freire Silveira Coordenador do Processo Legislativo 

840022685 Roberto Lagoeiro Moreira Coordenador do Processo Legislativo 

840022854 Fernando Seraphim Nunes Coordenador do Processo Legislativo 

840023510 Zayne Gil Brito De Sousa Souto Coordenador do Processo Legislativo 

840023516 Marina Almeida Barcellos Coordenador do Processo Legislativo 

840024088 Viviane Michalsky Barbosa Knorpp Coordenador do Processo Legislativo 

840024235 Françoise Imbroisi Coordenador do Processo Legislativo 

840024375 Karoline Cardoso Dos Santos Coordenador do Processo Legislativo 

840024551 Vanessa Meinertz Kaiser Coordenador do Processo Legislativo 

840025186 Raissa Malaguth Girundi Coordenador do Processo Legislativo 

840025866 José Eduardo Galvão Coordenador do Processo Legislativo 

840026140 Jussara Efigênio Da Costa Coordenador do Processo Legislativo 

840026372 Julia Paolucci Lucciola Coordenador do Processo Legislativo 

840026447 Thaís Tavares Lacerda Coordenador do Processo Legislativo 

840026452 Lorena Fonseca Gregori Coordenador do Processo Legislativo 

840026975 Luana Carolina De Souza Coordenador do Processo Legislativo 
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840027120 Virgínia Dutra Costa Viana Coordenador do Processo Legislativo 

840028553 Renata Gonçalves De Oliveira Coordenador do Processo Legislativo 

840029299 Nathália Miranda Campolina Coordenador do Processo Legislativo 

840029958 Danilo De Andrade Ribeiro Coordenador do Processo Legislativo 

840030110 Cássia Gonçalves Dos Santos Coordenador do Processo Legislativo 

840031085 Gabriela Cristina Soares Carvalho Coordenador do Processo Legislativo 

840031510 Nathália Faria Machado Coordenador do Processo Legislativo 

840031883 Leticia Murad Rodrigues Coordenador do Processo Legislativo 

840032135 Débora Piazarollo Moreno Coordenador do Processo Legislativo 

840032204 Jeane Pinheiro Santos Coordenador do Processo Legislativo 

840032247 Igor Marques Leão Coordenador do Processo Legislativo 

840032316 Adriana Maria Villela Barbosa De Oliveira Coordenador do Processo Legislativo 

840033471 Barbara Gomes Ribeiro Coordenador do Processo Legislativo 

840033474 Leandro Miguel Dias Brandão Coordenador do Processo Legislativo 

840033765 Kessia Fernanda De Oliveira Coordenador do Processo Legislativo 

840034416 Elay De Fatima Augusto Coordenador do Processo Legislativo 

840034583 Dayane Simões Coordenador do Processo Legislativo 

840034691 Jairo Rodrigues Dos Santos Coordenador do Processo Legislativo 

840035789 Katiane Faial Salgado Coordenador do Processo Legislativo 

840035879 Eduardo Henrique Mascarenhas Ameno Coordenador do Processo Legislativo 

840036016 Karine Sant Anna Henriques Coordenador do Processo Legislativo 

840036730 Ana Flávia Brugnara Coordenador do Processo Legislativo 

840036920 Venancio Ferreira De Oliveira Coordenador do Processo Legislativo 

840037573 Pedro Augusto Ferraz De Melo Vieira Coordenador do Processo Legislativo 

840037576 Maricélia Fernandes Martins Coordenador do Processo Legislativo 

840037748 Aline Cristina De Oliveira Amaral Barbosa Coordenador do Processo Legislativo 

840038847 Fernanda Carvalho Lucas Coordenador do Processo Legislativo 

840039360 Thaís Nascimento Pereira Cota Coordenador do Processo Legislativo 

840039869 Daiana Diniz Costa Silva Coordenador do Processo Legislativo 

840039960 Cássio Tito Linhares Gomes Coordenador do Processo Legislativo 

840040371 Laura Dayrel de Lima Lisboa Rodrigues Coordenador do Processo Legislativo 

840040655 Breno Caetano Diniz Coordenador do Processo Legislativo 

840040973 Erik Lucas De Oliveira Coordenador do Processo Legislativo 

840042265 Natalia Meireles Borges Coordenador do Processo Legislativo 

840043377 Liliane Silva De Jesus Coordenador do Processo Legislativo 

840044008 Luci Francisca De Arruda Coordenador do Processo Legislativo 

840044812 Lais Mariane Soares Fernandes Coordenador do Processo Legislativo 

840045253 Jamir Pereira Do Carmo Júnior Coordenador do Processo Legislativo 

840045676 Jéssica Dayana Alves Araújo Coordenador do Processo Legislativo 

840045951 Maycon Túlio Vaz Coordenador do Processo Legislativo 

840046134 Antonio Carlos Magalhães Neto Coordenador do Processo Legislativo 

840046385 Ana Flávia Costa Coordenador do Processo Legislativo 

840047026 Lília Machado De Almeida Mendonça Coordenador do Processo Legislativo 

840047082 Karem Flavia Da Silva Matos Coordenador do Processo Legislativo 

840048310 Ricardo Luiz Carvalho Júnior Coordenador do Processo Legislativo 

840048688 Danilo Pinto Guimarães Coordenador do Processo Legislativo 

840048825 Erika Dias Cordeiro Hosken Coordenador do Processo Legislativo 

840049393 Andre Lemos Mendes Coordenador do Processo Legislativo 

840049519 Carolina Sapori Avelar Coordenador do Processo Legislativo 

840049680 Gislene Maria Da Silva Nazario Coordenador do Processo Legislativo 

840049777 Pedro Ivo Barbosa Gomes Leão Ferreira Coordenador do Processo Legislativo 

840050476 Thais Lytuane Sena Da Silva Coordenador do Processo Legislativo 

840050583 Mariana Augusta Teles Ribeiro Coordenador do Processo Legislativo 

840050892 Jéssica Pereira Rangel Amorim Coordenador do Processo Legislativo 

840051089 João Paulo Bouchardet Viana Dias Coordenador do Processo Legislativo 
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840051161 Ursina Regina Sousa Andrade Coordenador do Processo Legislativo 

840051925 Gabriela Ferreira Siano Coordenador do Processo Legislativo 

840052953 Thais De Abreu Guimarães Coordenador do Processo Legislativo 

840052993 Raíssa Oliveira Marques Coordenador do Processo Legislativo 

840055083 Thaís Fernandes Monteiro De Oliveira Coordenador do Processo Legislativo 

840055138 Rodrigo Badaro De Carvalho Coordenador do Processo Legislativo 

840056103 Evanir Soares De Souza Guimarães Coordenador do Processo Legislativo 

840056479 Roberta Cristiane Do Nascimento Coordenador do Processo Legislativo 

840057078 Karina Tosta Froes Coordenador do Processo Legislativo 

840057225 Paula Pires Lage Coordenador do Processo Legislativo 

840057266 Aline Maria Julião De Jesus Coordenador do Processo Legislativo 

840057451 Sthefany Batista Pires Da Silva Coordenador do Processo Legislativo 

840057732 Juliana Carneiro Rosa Coordenador do Processo Legislativo 

840057950 Maria Beatriz Lemos Pereira Da Silva Coordenador do Processo Legislativo 

840058248 Daniella Marinos Cupponi Coordenador do Processo Legislativo 

840058705 Martha Cristina Amaral Silva Coordenador do Processo Legislativo 

840058874 Louise Correa Palhares Coordenador do Processo Legislativo 

840059374 Dulcimara Comerio Coordenador do Processo Legislativo 

840059393 Marina Azevedo De Souza Coordenador do Processo Legislativo 

840059772 Tiago Figueiredo Ferreira Coordenador do Processo Legislativo 

840059853 Alair Assunção De Carvalho Coordenador do Processo Legislativo 

840060373 Kelly Cristina Paranhos Coordenador do Processo Legislativo 

840060677 Ana Luiza Dos Santos Guim Coordenador do Processo Legislativo 

840062092 Leonardo Alves Soares Coordenador do Processo Legislativo 

840062256 Natália Couto Bavoso Coordenador do Processo Legislativo 

840062591 Diana Luz Soares Neves Coordenador do Processo Legislativo 

840063490 Lucas Otaviano Da Silva Coordenador do Processo Legislativo 

840063919 Flavia Carla Pereira Sanches Coordenador do Processo Legislativo 

840064168 Daniela Fabianne Faria Silva Coordenador do Processo Legislativo 

840064296 Diego Ribeiro Goncalves Coordenador do Processo Legislativo 

840064495 Alisson Daniel Mendes Evangelista Coordenador do Processo Legislativo 

840066866 Heloiza Kennia Silva Teixeira Coordenador do Processo Legislativo 

840066882 Leomir Ferreira Dos Santos Coordenador do Processo Legislativo 

840067437 Victor Ramon Gonçalves Ferreira Coordenador do Processo Legislativo 

840068341 Karina Marques Ribeiro Falce Coordenador do Processo Legislativo 

840069016 Juliana Couto Assunção Coordenador do Processo Legislativo 

840071679 Amanda Maia Andrade Coordenador do Processo Legislativo 

840072571 Wesley Maldonado Gama Coordenador do Processo Legislativo 

840072921 Marcos Vinicius Chaves De Almeida Coordenador do Processo Legislativo 

840073005 Ashraf Toufic Haddad Coordenador do Processo Legislativo 

840073490 Lorrane Andreza Salomão Carneiro Coordenador do Processo Legislativo 

840073719 André Reis De Carvalho Coordenador do Processo Legislativo 

840075583 Lucas Azevedo Paulino Coordenador do Processo Legislativo 

840075717 Roberta Alves Meireles Coordenador do Processo Legislativo 

840075719 Michele Gomes De Souza Coordenador do Processo Legislativo 

840076207 Viviane Silva Matos Terra Coordenador do Processo Legislativo 

840076479 Bianca Venancio Romanini Coordenador do Processo Legislativo 

840076754 Adriana Silva Dos Santos Coordenador do Processo Legislativo 

840077084 Harlley Clayton Da Silva Rego Coordenador do Processo Legislativo 

840077105 Fernanda Malibu Da Costa Pereira Coordenador do Processo Legislativo 

840077405 Mariana Alencar Sales Coordenador do Processo Legislativo 

840078825 Ana Kellen Bonanno Costa Fonseca Coordenador do Processo Legislativo 

840079330 Mariana de Almeida Machado Assuncao Coordenador do Processo Legislativo 

840079341 Roberta Azevedo De Paula Charlemont Coordenador do Processo Legislativo 

840080416 João Otávio Juscelino Silva Coordenador do Processo Legislativo 
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840080834 Mirlena De Castro E Silva Coordenador do Processo Legislativo 

840082497 Débora De Viterbo Dos Anjos Oliveira Coordenador do Processo Legislativo 

840083543 Ivan De Souza Paradela Coordenador do Processo Legislativo 

840084810 Salete Aparecida Gomes Ferreira Coordenador do Processo Legislativo 

840086308 Rodrigo Rodrigues Nunes Coordenador do Processo Legislativo 

840087594 Marcos Antônio Corrêa Coordenador do Processo Legislativo 

840088473 Livia Guimaraes Coordenador do Processo Legislativo 

840089690 João Vitor Henriques Oliveira Amaral De Castro Coordenador do Processo Legislativo 

840089752 Fabrício Antônio Barbosa Nascimento Coordenador do Processo Legislativo 

840090753 Renata De Morais Pereira Coordenador do Processo Legislativo 

840091290 Patrick Luiz Martins Freitas Silva Coordenador do Processo Legislativo 

840091462 Duan Florentino De Albuquerque Coordenador do Processo Legislativo 

840091609 Ricardo Espíndula Barbosa Coordenador do Processo Legislativo 

840092775 Acir Simões Freitas Coordenador do Processo Legislativo 

840093175 Geisa Andrade Coordenador do Processo Legislativo 

840093301 André Luiz De Alencar Ferreira Coordenador do Processo Legislativo 

840093753 Bruna Mendes Rezende Coordenador do Processo Legislativo 

840094250 Ewerton Da Silva Vilela Coordenador do Processo Legislativo 

840094968 Mayra De Freitas Galvão Coordenador do Processo Legislativo 

840095327 Gilliane Andrade Mascarenhas Coordenador do Processo Legislativo 

840095805 Pedro Sampaio Vasconcelos Coordenador do Processo Legislativo 

840096195 Giovani Barbosa Prado Coordenador do Processo Legislativo 

840096528 Debora Almeida Soares Coordenador do Processo Legislativo 

840096705 Lorena Luana Abreu Pena Coordenador do Processo Legislativo 

840096899 Rizielle Prates Campos Coordenador do Processo Legislativo 

840097046 Elizabete Maria Da Silva Coordenador do Processo Legislativo 

840097131 Christiano Coelho Guimarães Coordenador do Processo Legislativo 

840097677 Ana Flávia Silva Dutra Coordenador do Processo Legislativo 

840097714 Bernardo Augusto Bezerra Gomes Coordenador do Processo Legislativo 

840099098 Alane Gonçalves Vieira Coordenador do Processo Legislativo 

840100595 Vanusa Baeta Figueiredo Peres Coordenador do Processo Legislativo 

840101243 Tiago Almeida De Oliveira Coordenador do Processo Legislativo 

840102685 Luiggi Teixeira Bavuzo Coordenador do Processo Legislativo 

840102703 Poliane Oliveira Alves Da Silva Coordenador do Processo Legislativo 

840103701 Joao Marcelo Ribeiro Coordenador do Processo Legislativo 

840104489 Renatta Ferraz De Oliveira Coordenador do Processo Legislativo 

840104843 Flávio Teixeira Fernandes Coordenador do Processo Legislativo 

840104963 Julia Birchal Domingues Coordenador do Processo Legislativo 

840105074 Ricardo José De Andrade Coordenador do Processo Legislativo 

840105120 Fernanda Oliveira De Almeida Coordenador do Processo Legislativo 

840106085 Raphael Gotschalg Oliveira Coordenador do Processo Legislativo 

840106121 Juliana Lopes Dias Coordenador do Processo Legislativo 

840106263 Luíza De Souza Pereira Coordenador do Processo Legislativo 

840106421 Raissa Salum Silva Coordenador do Processo Legislativo 

840106994 Thiago Cristiano Serafim Coordenador do Processo Legislativo 

840107043 Anderson Vilela Amorim Coordenador do Processo Legislativo 

840107124 Jander Rodrigues Da Mota Coordenador do Processo Legislativo 

840107346 Lucas Philippe Silva Delfino Coordenador do Processo Legislativo 

840108947 Silmara Soraia Costa Coordenador do Processo Legislativo 

840109548 Daniel Galo Carli Mariano Da Cunha Coordenador do Processo Legislativo 

840109887 Amanda Alves Buere Serafim Coordenador do Processo Legislativo 

840110348 Jennifer Aieça Fernandes Dos Santos Coordenador do Processo Legislativo 

840110350 Eduardo Henrique Silva Guimarães Coordenador do Processo Legislativo 

840111647 Bruna Simões Peixoto Coordenador do Processo Legislativo 

840111679 Brenda Costa Albuquerque Coordenador do Processo Legislativo 
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840111715 Kétsia Dos Santos Martins Coordenador do Processo Legislativo 

840111738 Franciele Pâmela Fernandes Coordenador do Processo Legislativo 

840112067 Jéssica Fernanda Da Cunha Cruvinel Coordenador do Processo Legislativo 

840112093 Cátia Bonsucesso Franco Araújo Coordenador do Processo Legislativo 

840113243 Mauricio Vieira Gomes Da Silva Coordenador do Processo Legislativo 

840113771 Antônia Suely Leandro Barbosa Coordenador do Processo Legislativo 

840114140 Maurício De Lima Teixeira Leite Coordenador do Processo Legislativo 

840115978 Augusto Fernandes De Paula Coordenador do Processo Legislativo 

840117673 Cassio Herbert Teixeira Coordenador do Processo Legislativo 

840117852 Bernardo Hoffman Versieux Coordenador do Processo Legislativo 

840118818 Caroline Brasil Araujo Coordenador do Processo Legislativo 

840120408 Denise Ferreira De Oliveira De Souza Coordenador do Processo Legislativo 

840120475 Nefreticy Mariella Chaves Da Silva Coordenador do Processo Legislativo 

840120807 Daniel Amorim Bayão Coordenador do Processo Legislativo 

840121699 Sérgio Luiz De Almeida Soares Coordenador do Processo Legislativo 

840121965 Fabiano Junio Mota Alves Coordenador do Processo Legislativo 

840122286 Arthus Fernandes Nascimento Coordenador do Processo Legislativo 

840122346 André Santos Viana Coordenador do Processo Legislativo 

840122656 Denith Fernando Rocha Nascimento Coordenador do Processo Legislativo 

840122841 Glaucia Lima Medeiros Coordenador do Processo Legislativo 

840123143 Victor De Paula Coordenador do Processo Legislativo 

840123214 Brenda Elisa David De Souza Coordenador do Processo Legislativo 

840123545 Gabriela Alves Ribeiro Coordenador do Processo Legislativo 

840124513 Igor Cavalcante De Oliveira Coordenador do Processo Legislativo 

840124854 Marcelo Ferreira Mesquita Coordenador do Processo Legislativo 

840125062 Edna Maria Gomes Pinto Coordenador do Processo Legislativo 

840125204 Mayra Aparecida Dos Santos Coordenador do Processo Legislativo 

840125740 Joeima Rocha Porto Coordenador do Processo Legislativo 

840127641 Luciana Cherem Ramalho Coordenador do Processo Legislativo 

840127727 Avner Felipe Inácio De Souza Coordenador do Processo Legislativo 

840128418 Regina Coeli Fonseca Lago De Sousa Coordenador do Processo Legislativo 

840129802 Wesley Da Silva Lourenço Coordenador do Processo Legislativo 

840131079 Nathalia Cianci Gishitomi Coordenador do Processo Legislativo 

840133458 Jose Ronaldo Pimenta Coordenador do Processo Legislativo 

840134347 Paulo Sérgio Pereira Mendes Coordenador do Processo Legislativo 

840134824 Taiza Andrade Mariani Coordenador do Processo Legislativo 

840134954 Thayza Silva Da Cruz Coordenador do Processo Legislativo 

840135093 Raissa Maria Miranda Coordenador do Processo Legislativo 

840135326 Isabella De Menezes Granha E Rezende Tannus Coordenador do Processo Legislativo 

840136562 Bruna Maria Paterline Novais Abreu Coordenador do Processo Legislativo 

840139102 Paola Simoes Grijo Coordenador do Processo Legislativo 

840139640 Lilian Alves Pedreira Ribeiro Coordenador do Processo Legislativo 

840142117 Maíra Sousa Romero Coordenador do Processo Legislativo 

840142128 Matheus Ferreira Lima Rufino Coordenador do Processo Legislativo 

840144654 André Garcia Sanches Muniz Coordenador do Processo Legislativo 

840146482 Flávia Cao Poltronieri Coordenador do Processo Legislativo 

840146535 Carolina Dos Santos Martins Coordenador do Processo Legislativo 

840147306 Rafael Felipe Reis Coordenador do Processo Legislativo 

840149045 Mirella Maziero Versiani Coordenador do Processo Legislativo 

840149138 Leandro De Mattos Colares Coordenador do Processo Legislativo 

840154380 Lucas Martins Campos Vieira Starling Coordenador do Processo Legislativo 

840157954 Danuza Lana Mascarenhas Diegues Coordenador do Processo Legislativo 

840157991 Frederico Augusto Auad De Gomes Filho Coordenador do Processo Legislativo 

840158004 Marco Raniel Moreira Da Costa Santos Coordenador do Processo Legislativo 

840158533 Ulisses Fadini Coordenador do Processo Legislativo 
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840159721 Flavio Pimenta De Souza Coordenador do Processo Legislativo 

840163650 Matheus Amantéia Meirelles Waquim Coordenador do Processo Legislativo 

840164125 Douglas Alves Coordenador do Processo Legislativo 

840164307 Douglas Soares Da Silva Coordenador do Processo Legislativo 

840166542 Bruno Moreira Nogueira Vilela Coordenador do Processo Legislativo 

840171851 Ana Maria Cambraia Martini Coordenador do Processo Legislativo 

840174079 Ana Carolina Lopes Siqueira Coordenador do Processo Legislativo 

840178528 Thiago Faustino De Lima Coordenador do Processo Legislativo 

840000774 Henrique Junqueira De Araujo Dentista 

840002977 Marina Sena Lopes Da Silva Sacchetto Dentista 

840007043 Felipe Corrêa De Almeida Dentista 

840008926 Alessandra Mara Soares Coelho Jácome Dentista 

840010472 Paula Lopes Mazzoni Dentista 

840010520 Raquel Parreiras Ferreira Dentista 

840011806 Camilla Rossi Perácio Dentista 

840012386 Raquel Bonini Netto Araújo Dentista 

840013288 Guilherme De Alvarenga Coelho Guilhon Lo Dentista 

840013659 Suzane De Fátima Vieira Dentista 

840015022 Rejane Adriana Brandão Dentista 

840015466 Andressa Belchior Mior Gambogi Dentista 

840018389 Anna Lucia Melo Igdal Dentista 

840020194 Etienny Da Silva Arruda Dentista 

840022623 Camila Santos Magalhães Bicalho Dentista 

840023068 Tayse Rodrigues Oliveira Dentista 

840023773 Maria Tereza De Abreu Scalzo Dentista 

840027063 Pollyana Pereira Lacerda Costa Dentista 

840027375 Luciano Henrique Ferreira Lima Dentista 

840029838 Erica Da Costa Gonçalves Dentista 

840030006 Andressa Lara De Carvalho Dentista 

840032153 Flavio Lucena Antunes Dentista 

840033006 Flávia Fernanda Morais Dias Dentista 

840035236 Fábio Drumond De Menezes Dentista 

840038144 Cláudia Vicente Do Nascimento Corrêa Dentista 

840041627 Marcos Vinícius Martins Silva Dentista 

840042340 Danielle Gonçalves Dos Santos Dentista 

840042349 Vanessa Gonçalves Dos Santos Dentista 

840042779 Andreia Fernandes Moreira Medeiros Dentista 

840047678 Candice Ariane De Almeida Ferreira Dentista 

840048458 Monica Baltazar De Azevedo Dentista 

840049153 Luiza Rothier Coutinho Da Silveira Dentista 

840051953 Laís Santana Munari Dentista 

840053095 Roberta Paula Colen Bustamante Dentista 

840054377 Charlles Da Silva Vieira Dentista 

840056343 Renato Barbosa Soares Dentista 

840057324 Ricardo Luiz De Barreto Aranha Dentista 

840057468 Luciane Antonina Costa Barbosa Dentista 

840059309 Débora Nogueira Ribeiro Da Silva Dentista 

840068437 Roberta Chaves Monteiro Dentista 

840070247 Elizete Maria Rita Pereira Dentista 

840072699 Débora Cristina De Almeida Dentista 

840074303 Ana Cristina Da Cunha Dentista 

840080985 Caroline Pinheiro Beiruth Dentista 

840082595 Thaís Schneider Herrerías Dentista 

840085251 Cleine Almeida Oliveira Andrade Dentista 

840088926 Ivana Lucia De Oliveira Pires Dentista 
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840091767 Natália Aparecida De Assunção Araújo Dentista 

840092211 Taina Marques Siqueira Dentista 

840092867 Eduardo Moreira De Oliveira Filho Dentista 

840094842 Sâmia Lopes Fontes Dentista 

840095556 Lorena De Galiza Mororó Dentista 

840095878 Natalia Enes Ferreira Meira Dentista 

840101173 Nathália Duque Pereira Dentista 

840102110 Indira Oliveira Tolentino Miranda Dentista 

840102629 Juliana Batista Torres De Lacerda Dentista 

840110114 Ádano Serranegra Martins Dentista 

840111274 Larissa Campos Valadares Dentista 

840112953 Carla Rothier Coutinho Dentista 

840114127 Daniel Souza De Moraes Lopes Dentista 

840118768 Ana Debora Da Silva Pinto Dentista 

840118890 Mayara Tenório Martins Gama Dentista 

840123012 Larissa Matias Nogueira Dentista 

840124026 Poliane Nátali Maia Fonseca Bahia Dentista 

840126047 Mariana Pinheiro Ferreira Dentista 

840127039 Thaís Dos Santos Fontes Pereira Dentista 

840127612 Débora Tirsa Araujo Costa Dentista 

840128384 Sheila Gonçalves Malaquias Dentista 

840129855 Barbara Lucia Olympio De Moraes Dentista 

840134566 Rafael Eduardo Gomes De Sousa Dentista 

840134729 Débora Regina Fagundes Durães Dentista 

840137613 Ana Luiza Mustafe Silva Dentista 

840139494 Italo Santos Caminhas Dentista 

840139520 Fúlvia Dias Marques Quintão Dentista 

840154347 Liliane Alfenas Alves Dentista 

840154560 Graciele Jorge Candian Pereira Dentista 

840160034 Mayara Teixeira Siqueira Dentista 

840160112 Aline Junia Oliveira Dentista 

840161975 Vanessa Curcio De Moraes Dentista 

840169213 Daniela Rabelo Costa Dentista 

840174786 Samara Lima Pereira Dentista 

840001061 Diego Morais De Paula Engenheiro Civil 

840002295 Felipe Da Silva Brandao Engenheiro Civil 

840002944 Felipe Costa Corona Engenheiro Civil 

840003012 Anelize Borges Monteiro Engenheiro Civil 

840006222 Bárbara Ferreira Nicolau Do Carmo Engenheiro Civil 

840007247 Gláucia Elena Germano Teodoro Engenheiro Civil 

840008411 Luísa Guimarães Zanhar Engenheiro Civil 

840009495 Rafaella Prado Leite Engenheiro Civil 

840010150 Jaime Carlos Da Costa Soares Engenheiro Civil 

840010247 Laíza Letícia Da Silveira Lopes Engenheiro Civil 

840014220 Henrique Gonçalves Cordeiro Engenheiro Civil 

840014324 Janaina Maria Ferreira Dos Santos Engenheiro Civil 

840016103 Rômulo Luiz Pereira Ribeiro Engenheiro Civil 

840017110 Alan Patricio De Moura Silva Engenheiro Civil 

840021392 Rafael Motta De Santana Moreira Engenheiro Civil 

840025714 Allison Sérgio Ribeiro Engenheiro Civil 

840029711 Thaís Feitosa Corrêa Engenheiro Civil 

840030411 Carolina Silveira Mamede Engenheiro Civil 

840033867 Douglas Ferreira De Oliveira Engenheiro Civil 

840038509 Clarissa Marques Silva Engenheiro Civil 

840040193 Luis Paulo Alves Silva Engenheiro Civil 
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840046591 Felipi Alves De Oliveira Bicalho Engenheiro Civil 

840047379 Ricardo Perim Real Engenheiro Civil 

840050937 José Julien Neves Silva Engenheiro Civil 

840052132 Jair Lima Engenheiro Civil 

840072624 Iago Alberte Rodrigues Eleutério Engenheiro Civil 

840081991 Emanuelle Tadeu Andrade Engenheiro Civil 

840101235 Maria Cristina Rodrigues Resende Engenheiro Civil 

840103621 Cheila Barbosa De Souza Engenheiro Civil 

840105685 Rafael Teldo Fonseca Alves Engenheiro Civil 

840106424 Rodrigo Bayão Salgado Leão Engenheiro Civil 

840111459 Guilherme Brugger Garcia Engenheiro Civil 

840111780 Felipe Angelo Neves Campera Engenheiro Civil 

840115020 Natália Fernandes Costa Dos Santos Engenheiro Civil 

840115329 Nikolas Batista De Almeida Engenheiro Civil 

840121308 Franciele Marques Da Cunha Engenheiro Civil 

840125773 Rodrigo Felipe Santos Engenheiro Civil 

840133196 Nelson Sávio Marinho Sanches Moreira Engenheiro Civil 

840140943 Raphael Bruno Lima Siqueira Engenheiro Civil 

840142107 David Assis De Sousa Engenheiro Civil 

840146130 Raynner Roberto Lima Santos Engenheiro Civil 

840155936 Guilherme De Sá Alencar Engenheiro Civil 

840161285 André Augusto Oliveira Pinto Engenheiro Civil 

840162762 Debora Regina Graciano Engenheiro Civil 

840024708 Camila Freitas De Souza Médico Clínico 

840059747 Ademar Moreira Pires Médico Clínico 

840146960 Letícia Neves Martins Médico Clínico 

840002115 Barbara Barbosa Rodrigues Fradico Procurador 

840002272 Wellerson Duarte Neves Oliveira Procurador 

840002471 Camila Gonçalves Cabral Procurador 

840003834 Sarah Maria De Sousa E Machado Procurador 

840004877 Thiago Prates Oliveira Procurador 

840007291 Fernando Gonçalves Coelho Júnior Procurador 

840007840 Eduardo Willians Oliveira Bandeira De Melo Procurador 

840011245 Pedro Henrique Lobo Torres Procurador 

840011371 Thais Mara Monserrat Silva Procurador 

840012895 Leonardo Jenichen De Oliveira Procurador 

840013095 Carlos Márcio Da Cruz Nogueira Procurador 

840013503 Jean Almeida Do Vale Procurador 

840014032 Nathan Gomes Pereira Do Nascimento Procurador 

840014483 Bruno Leonardo Cardoso Schettini Procurador 

840014574 Nayara Karoline Alves Fernandes Procurador 

840014883 Eduardo Carvalho Reis Procurador 

840015399 Gabriel Moreira Braga Procurador 

840015816 Pedro Amado Alves Procurador 

840017226 Maria Luiza Gonçalves Procurador 

840017760 Fabiana Miranda Prestes Procurador 

840017925 Thiago Bifano Assad Procurador 

840018778 Letícia Da Gama Sousa Magalhães Procurador 

840019909 Lucas De Oliveira Campos Procurador 

840020032 Gilson Da Silva Procurador 

840021537 Júlia Morato De Souza Bragança Procurador 

840021987 Nacle Safar Aziz Antonio Procurador 

840023529 Bárbara Karoline Kasper Procurador 

840024194 Debora Penido Resende Procurador 

840024791 Rafael Da Mata Xavier Procurador 
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840026436 Marília Figueiredo Alvares Da Silva Procurador 

840029651 Raphaella Vilela Maia Procurador 

840029678 Vinicius Campos Rodrigues Procurador 

840031679 Nathália Dantas Ferreira Procurador 

840033014 Marina Bezerra Costa Procurador 

840035290 Patricia Sergent Procurador 

840035749 Cristiano Aiala Ferreira Procurador 

840036882 Mariana Neiva Dos Santos Procurador 

840037333 Maricélia Fernandes Martins Procurador 

840038063 Graziele Aparecida Alves De Araujo Da Silva Procurador 

840038086 Samara Sales Campos Gomes Procurador 

840038887 André Ribeiro Mendonça Procurador 

840039015 Ynara Moraes Boranga Procurador 

840039035 Liliane Silva Nascimento Procurador 

840039700 Clair Valverde Pereira Procurador 

840039792 Gustavo Henrique Wypych Procurador 

840039810 Bárbara Murta Mota Procurador 

840039890 Douglas Pires Camilo Procurador 

840039977 Cesar Augusto Bitarães Santos Coutinho Alves Procurador 

840040737 Matheus Leal Jaud Procurador 

840040979 Leandro Amâncio De Oliveira Couto Procurador 

840041319 Leonardo Chamon Rodrigues Procurador 

840042895 Rinauro Djanir Almeida Pedrosa Procurador 

840042953 Márcio Caldeira Da Cruz Procurador 

840045075 Daniella Barcellos Magalhaes Da Rocha Procurador 

840047353 Ana Luiza Albuquerque Kalil Procurador 

840048142 Nara Raquel De Oliveira Mendes Procurador 

840048143 Gláucia Vieira Félix Procurador 

840048367 Mariana Claret Rodrigues Procurador 

840048687 Camila Costa Machado De Lima Procurador 

840050748 Antônio Henrique Braga Cunha Procurador 

840052857 Felipe Cazeca De Miranda Oliveira Procurador 

840052984 Camila Marino Borges Procurador 

840054370 Fernanda Gonçalves Prata Procurador 

840054610 Débora Pessoa Mundim Procurador 

840055023 Thaiane Nejm Vargas Procurador 

840055836 Uataul Marques De Lima Procurador 

840056027 Jéssica Sancção Alves Procurador 

840056161 Sofia Dias Moreira Procurador 

840058735 Filipe Cesar Nogueira Xavier Procurador 

840059333 Décio De Medeiros Procurador 

840059547 Marina Do Nascimento Ferreira Procurador 

840060821 Bruno Oliveira Quinto Procurador 

840061536 João Mares Guia Ribeiro Procurador 

840062275 Lucas De Carvalho Ferreira Procurador 

840064507 Danilo De Oliveira Mello Procurador 

840065670 Maíra Valentim Da Rocha Procurador 

840065907 Vania Fonseca Souza Procurador 

840065954 Flaviano Luiz Milagres Araújo Procurador 

840068174 Ana Carolina Del Bisogno Procurador 

840068910 Débora Herrera De Faria Procurador 

840070674 Amanda Maria Oliveira Resende Procurador 

840073668 Gustavo Quintão De Lima Procurador 

840073670 Stephanie Teixeira De Oliveira Procurador 

840074342 Sérgio Bousquet Filho Procurador 
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840074495 Augusto Robson Berlini Dornas Procurador 

840077677 Leonardo Oliveira De Figueiredo Brito Procurador 

840078326 Amanda De Paula Andrade Procurador 

840079023 Denise Agostini Resende Procurador 

840080123 Bruno Valadão Peres Urban Procurador 

840080235 Anna Luiza De Araújo Ceroy Cesar Procurador 

840083661 Luísa De Cardoso Oliveira Procurador 

840083762 Ana Clara Quintas David Procurador 

840084065 Ana Maria Nasciutti Otoni Procurador 

840084924 Felipe Mansur Almeida Procurador 

840086292 Elisangela Favretto Santett Procurador 

840087400 Neil Moreira Lima Procurador 

840088454 Rafael Guimarães Abras Oliveira Procurador 

840089703 Luiza Stela Silva Queiroz Procurador 

840091917 Felipe De Menezes Lima Procurador 

840093170 Samyra Beatrice Silva Rodrigues Procurador 

840093659 Débora Rezende Aguiar Nunes Procurador 

840094042 Ana Carolina Mafia Diório Procurador 

840094515 Renata Fraga Borges Silva Procurador 

840095389 Marina Machado De Azevedo Duelli Procurador 

840097617 Julio Andrade Paulo Procurador 

840100341 Yves Ivantes Dias Procurador 

840104283 Bruno Santos Arantes Veira Procurador 

840104498 Renatta Ferraz De Oliveira Procurador 

840104551 Emanuela Pilé De Barros Torres Procurador 

840106180 Gustavo Duarte Vieira Procurador 

840109544 Gabriel Abizaid David Procurador 

840109623 Leandro Augusto Penido Pereira Procurador 

840110363 Eduardo Brusamolin Barcellos Procurador 

840111272 Nathalia Pieruccetti Polizzi Procurador 

840112072 Jéssica Fernanda Da Cunha Cruvinel Procurador 

840116783 Paula Furieri Guzzo Procurador 

840117230 Roberto Henrique De Oliveira Procurador 

840118268 Ana Carolina Silveira Duarte Procurador 

840118509 Aparecida De Sousa Damasceno Procurador 

840119435 Natália Freitas Miranda Procurador 

840119518 Gláucia Azevedo Ottoni Procurador 

840119634 Luiz Otavio Afonso Lamounier Procurador 

840120148 Brenda Elisa David De Souza Procurador 

840120250 Roberto Apolinário De Castro Júnior Procurador 

840122070 Julia Camara Alves Moreira Procurador 

840122337 André Santos Viana Procurador 

840123339 Alexandre Giacomin Procurador 

840125121 Bruno Soares De Castro Procurador 

840125487 Edson Bianchi Junior Procurador 

840128625 Delma Vânia Ferreira Fonseca Procurador 

840128902 Stella Maris Fonseca Procurador 

840133797 Afranio Rodrigues De Amorim Abras Procurador 

840134090 Fábio Dias Costa Procurador 

840134823 Rodrigo Soares Reis Lemos Freire Procurador 

840135013 Josias Batista Silva Procurador 

840136125 Thais Pereira Costa Procurador 

840138544 Késsia Mendes Dias Procurador 

840142060 Alexandre Figueiredo Morato Procurador 

840145282 Igor De Lazari Dessaune Procurador 
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840146041 Bernardo Soares Santos Procurador 

840148412 Caroline Almeida Nascimento Procurador 

840149524 Marcus Vinícius De Faria Procurador 

840150770 Luciana Barbosa Lopes Procurador 

840166990 Paulo Henrique Corrêa De Barros Procurador 

840171607 Leonardo Silva Batista Procurador 

840174552 Guilherme Martins Damini Procurador 

840015079 Hugo José Mesquita Da Silva Psicólogo (área Clínica) 

840027465 Luana Monteiro De Castro Psicólogo (área Clínica) 

840029378 Aline Rabelo Cunha Silva Psicólogo (área Clínica) 

840040383 Nathália Lopes Gomes Pinto Ferreira Psicólogo (área Clínica) 

840052757 Thamires Magalhães Oliveira Nogueira Psicólogo (área Clínica) 

840053292 Ana Clara Rodrigues Almeida Psicólogo (área Clínica) 

840056084 Jaqueline Silva Ferreira Psicólogo (área Clínica) 

840060997 Rayanne Pacheco Gun Psicólogo (área Clínica) 

840065947 Larissa Monique Da Silva Psicólogo (área Clínica) 

840066897 Carlos Junio De Oliveira Assunção Psicólogo (área Clínica) 

840072840 Amanda Da Mata Antunes Psicólogo (área Clínica) 

840080181 Sandra De Paula Macedo Psicólogo (área Clínica) 

840091420 Fernanda Mara Do Nascimento Psicólogo (área Clínica) 

840100337 Flávia Fleury Coelho Da Fonseca Psicólogo (área Clínica) 

840108941 Handyara Aparecida Soares Da Rocha Psicólogo (área Clínica) 

840110679 Luís Gustavo Basílio Lemos Psicólogo (área Clínica) 

840120673 Lorena Carla Cardoso Silva Psicólogo (área Clínica) 

840128529 Vanessa Almeida Santana Psicólogo (área Clínica) 

840130735 Susane Sousa E Silva Psicólogo (área Clínica) 

840137063 Juliana Gontijo Paulino Psicólogo (área Clínica) 

840001831 Bárbara Landau De Carvalho Machado Psicólogo (área Organizacional) 

840005046 Kelly Batista Braga Lucas Psicólogo (área Organizacional) 

840015481 Ana Maria Lopes Santos Psicólogo (área Organizacional) 

840022206 Lourenço Evangelista Damazo Psicólogo (área Organizacional) 

840024304 Luciene De Fatima Pereira Amaral Psicólogo (área Organizacional) 

840024823 Maria Luzimar Pereira Da Silva De Araujo Psicólogo (área Organizacional) 

840027494 Raone Mateus Rodrigues Psicólogo (área Organizacional) 

840030509 Jaqueline Silvério Alves Psicólogo (área Organizacional) 

840048405 Maria Fernanda Cardoso De Araujo Psicólogo (área Organizacional) 

840056416 Marilia De Noronha Amabile Psicólogo (área Organizacional) 

840064988 Luciana Fonseca Batista Psicólogo (área Organizacional) 

840065574 Marcelaine De Fátima Dornelas Psicólogo (área Organizacional) 

840070024 Maria Rosane Santos Alves Psicólogo (área Organizacional) 

840076036 Brenda Cristina Tamietti Martins Psicólogo (área Organizacional) 

840079102 Ailana Sabbadini Miranda Psicólogo (área Organizacional) 

840081601 Mirian De Almeida Duarte Guerra Psicólogo (área Organizacional) 

840093026 Carolina Tomaz Nascimento Psicólogo (área Organizacional) 

840125222 Patricia Cyrilo Faêda Psicólogo (área Organizacional) 

840126804 Érica Rigueira Abou Id Psicólogo (área Organizacional) 

840146975 Jeisiane Pereira Da Silva Psicólogo (área Organizacional) 

840148118 Dulcemara Fernanda Ferreira Psicólogo (área Organizacional) 

840166688 Natália Araújo Almeida De Sousa Psicólogo (área Organizacional) 

840001259 Polyana Prates De Oliveira Plais Redator 

840002979 Andreza Alves Pereira Redator 

840004020 Tatielle De Barros Delazari Coimbra Redator 

840008809 Jefferson De Morais Lima Redator 

840008877 Rafael Maciel Artuzo Redator 

840010820 Fernanda Araújo Dias Mendes Xavier Redator 
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840013948 Ricardo Luiz Carvalho Júnior Redator 

840016383 Flávio Monteiro Silva Luz Redator 

840021034 Luciana Almeida Bonfim Redator 

840021888 Wagner Vieira De Carvalho Redator 

840026548 Luciene Teixeira Da Silva Redator 

840041581 Davi Bezerra De Souza Redator 

840052480 Janaine Cássia Nogueira De Mattos Redator 

840056223 Igor Dos Reis Alcântara Redator 

840058861 Sirlene Feliciano Castro Redator 

840065841 Maria Olívia De Quadros Saraiva Redator 

840075053 Angélica Elisa Pereira Campos Redator 

840084838 Miriam Carla Lemos Redator 

840090421 Raquel Patrícia Dutra Redator 

840091187 Rafael Patto Barbosa Redator 

840094345 Carolina Ribeiro Diniz Redator 

840100320 Marília Lacerda Mendonça Silva Redator 

840106687 Raphael Dias Barcellos Redator 

840107245 Bruna Cristina Cunha Redator 

840112874 Juliana Dos Santos Belga Redator 

840113362 Priscila Inês Muniz Amâncio Redator 

840123334 Juliane Ferraz Oliveira Redator 

840130868 Shirlene Ribeiro Dos Santos Cardoso Redator 

840132353 Stéphanie Dorneles E Silva Pieruccini Redator 

840143777 Marcelo Pereira Souto Redator 

840145333 Nara Cristina Nunes De Rezende Redator 

840159208 Luciano Da Silva Duarte Redator 

840172492 Rafael Berg Esteves Trianon Redator 

840016310 Harley Francisco De Assis Técnico de Enfermagem 

840030202 Leidiane Marques De Brito Técnico de Enfermagem 

840042924 Jucara Goncalves De Matos Técnico de Enfermagem 

840046478 Ana Ligia Vieira Passos Técnico de Enfermagem 

840046884 Felipi Alves De Oliveira Bicalho Técnico de Enfermagem 

840077678 Fernando Rafael De Souza Técnico de Enfermagem 

840104693 Leila Márcia Pereira Técnico de Enfermagem 

840002440 Maria Nelza Rodrigues Martins Técnico de Saúde Bucal 

840011270 Jaqueline Batista Teles Técnico de Saúde Bucal 

840015091 Brenda Meirielle Martins Casseano Maia Técnico de Saúde Bucal 

840016841 Clauce Mary De Oliveira Técnico de Saúde Bucal 

840018149 Ana Paula Da Silva Técnico de Saúde Bucal 

840031056 Caroline Lopes De Souza Baldino Técnico de Saúde Bucal 

840039103 Eronete Edlaine Roza Técnico de Saúde Bucal 

840044256 Gilcilene Gonçalves De Souza Técnico de Saúde Bucal 

840055210 Fernanda Das Graças Ribeiro Técnico de Saúde Bucal 

840058780 Adriana Henrique De Souza Soares Técnico de Saúde Bucal 

840078222 Bruna Cecília Da Silva Técnico de Saúde Bucal 

840082070 Marly Dias Oliveira De Castro Técnico de Saúde Bucal 

840086251 Irene Aparecida Rosa Técnico de Saúde Bucal 

840086659 Dayanne Natasha De Oliveira Santana Técnico de Saúde Bucal 

840092405 Janaina Cristina Gonçalves Xavier Penido Técnico de Saúde Bucal 

840098692 Kenia Patricia Santos Técnico de Saúde Bucal 

840116004 Renata Vicente Maia Técnico de Saúde Bucal 

840118828 Joice Gabriela Sousa Técnico de Saúde Bucal 

840004664 Kelly Cristina Damasco Da Silva Técnico de Segurança do Trabalho 

840007477 Noara Abrantes De Meireles Técnico de Segurança do Trabalho 

840007882 Abílio Augusto Quindeler Quintas Técnico de Segurança do Trabalho 
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840007901 Regivânia Gouveia Rocha Araújo Técnico de Segurança do Trabalho 

840012525 Jaderson Ferreira Do Nascimento Técnico de Segurança do Trabalho 

840014398 Lauro César Cota Técnico de Segurança do Trabalho 

840015278 Ingrid Araujo Diniz Gonçalves Técnico de Segurança do Trabalho 

840017710 Gabriella Aline Martins Técnico de Segurança do Trabalho 

840018112 Sandra Dias Batista Dos Santos Técnico de Segurança do Trabalho 

840018163 Jeronimo Pereira Guimaraes Técnico de Segurança do Trabalho 

840019566 Pármenas Oliveira Técnico de Segurança do Trabalho 

840021323 Ailton Junio Pereira Quaresma Técnico de Segurança do Trabalho 

840025685 Danielson Fernandes Zamboti Técnico de Segurança do Trabalho 

840027663 Carlos Giovani Fernandes Técnico de Segurança do Trabalho 

840031002 Flavia Bertoldo Anastacio Técnico de Segurança do Trabalho 

840032372 Carivaldo Teixeira Dos Santos Técnico de Segurança do Trabalho 

840032905 Angelo Paulo Lopes Técnico de Segurança do Trabalho 

840038818 Thiago Rodrigues Silva Técnico de Segurança do Trabalho 

840041761 Glaura Bambirra Machado Técnico de Segurança do Trabalho 

840041975 Marco Antonio Allan Dos Santos Técnico de Segurança do Trabalho 

840042482 Alaidis De Souza Mendes Técnico de Segurança do Trabalho 

840044318 Antonio Aparecido Alves Afonso Técnico de Segurança do Trabalho 

840045659 Leandro Gondim Rodrigues Técnico de Segurança do Trabalho 

840046621 Marcio Andre Anzoategui Técnico de Segurança do Trabalho 

840055562 Cecília Pinheiro Da Silva Albuquerque Técnico de Segurança do Trabalho 

840061053 Livia Nascimento Ananias Técnico de Segurança do Trabalho 

840064176 Junio Cesar Fernandes Técnico de Segurança do Trabalho 

840066367 Vanubia Aparecida Malta Cardoso Salles Técnico de Segurança do Trabalho 

840066870 Washington Carlos Frade Técnico de Segurança do Trabalho 

840067614 Antônio Santos Fonseca Oliveira Técnico de Segurança do Trabalho 

840073565 Cintia Cristine Viana Batista Técnico de Segurança do Trabalho 

840075093 Carina Iamara Lima Técnico de Segurança do Trabalho 

840077151 Jonathan William Andrade De Souza Neves Técnico de Segurança do Trabalho 

840080485 Fernando Costa Araujo Técnico de Segurança do Trabalho 

840080826 Eric Iannotta Leroy Técnico de Segurança do Trabalho 

840080863 Bruno Vinícius Cardoso Técnico de Segurança do Trabalho 

840081435 Jorge Luiz Marcelino Técnico de Segurança do Trabalho 

840084312 Helvécio Teixeira Júnior Técnico de Segurança do Trabalho 

840095393 Paulo Roberto Fernandes Técnico de Segurança do Trabalho 

840096124 Aline Aparecida De Jesus Silva Técnico de Segurança do Trabalho 

840100638 Roberta Salum Silva Araujo Técnico de Segurança do Trabalho 

840102321 Fernando Dollinger Brasil Técnico de Segurança do Trabalho 

840103418 Jéferson Vinícius De Jesus Cândido Técnico de Segurança do Trabalho 

840111493 Jessica Goncalves Rabelo Xavier Técnico de Segurança do Trabalho 

840115070 Onizia Alves Menezes Técnico de Segurança do Trabalho 

840123402 Érika Andressa Sampaio Da Silva Técnico de Segurança do Trabalho 

840130439 Rodrigo Elizeu Lima Técnico de Segurança do Trabalho 

840136602 Leandro Emmanuel De Oliveira Técnico de Segurança do Trabalho 

840137870 Marlúcia Ferreira De Farias Técnico de Segurança do Trabalho 

840138898 Hélio Fernandes Marçal Filho Técnico de Segurança do Trabalho 

840149819 Daniel Rodrigues Técnico de Segurança do Trabalho 

840154800 Paulo Ricardo Lopes De Araújo Técnico de Segurança do Trabalho 

840157879 Tânia Maria Matias Ferreira Técnico de Segurança do Trabalho 

840166904 Elismar Henrique Baeta Fernandes Técnico de Segurança do Trabalho 

840168350 Matheus Terra Hipolito Técnico de Segurança do Trabalho 

840171459 Ronaldo Jorge Pereira Técnico de Segurança do Trabalho 
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II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS QUANTO AO GABARITO PRELIMINAR 

 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

Cargo: Analista de Tecnologia da Informação (área de Desenvolvimento de Sistema) 
 

BRANCA VERDE 

06 10 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “C) “Como se vê, interagimos intensamente com o meio natural. ” (3º§) ” não pode ser considerada 
correta.  Os componentes da apreciação e do julgamento surgem como elementos opinativos e críticos na construção 
deste posicionamento. Em A) “O mundo está em nós e nós no mundo. ” (6º§) há uma conclusão diante do que foi 
apresentado anteriormente: “Mergulhados em afazeres mais urgentes, nos afastamos de nossa essência. Será 
coincidência que o avanço da destruição da natureza se dá na mesma velocidade com que registramos o crescimento 
das estatísticas de depressão e suicídio? É preciso refazer os elos e perceber com humildade que as pequenas coisas 
da vida encerram as grandes verdades da existência. O mundo está em nós e nós no mundo. ” Já o trecho selecionado 
na alternativa “C” apresenta uma informação que confirma as informações de caráter científico expostas 
anteriormente: “Desde o primeiro choro, quando inauguramos as vias respiratórias e inalamos pela primeira vez o 
ar que enche os pulmões, participamos de um grande espetáculo da natureza, que revela em pequenos detalhes, a 
grandeza do universo. Nossa principal fonte de energia é o ar. Podemos suportar dias sem comer ou beber. Mas não 
podemos ficar tanto tempo sem ar. Enchemos os pulmões de oxigênio e devolvemos gás carbônico para a atmosfera. 
Esse gás é absorvido pelas espécies vegetais, que através da fotossíntese, devolvem generosamente, oxigênio. Como 
se vê, interagimos intensamente com o meio natural. Nos confundimos com esse meio ambiente. Somos parte dele 
e ele de nós. ” A alternativa “D) “O mais fundamental dos elementos está presente em nosso corpo na mesma 
proporção em que aparece no globo terrestre. ” (1º§) ” não pode ser considerada correta, pois, há aqui a exposição 
de uma informação de caráter científico e não opinativo.  
Fonte:  

 O próprio texto. 

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

BRANCA VERDE 

07 11 

Recurso Procedente. Questão anulada. 
 
A alternativa “D) “Em nosso sangue carregamos a terra, pulverizada nos sais minerais, que vitalizam tecidos e órgãos. 
” (2º§) / Carregamos, em nosso sangue, a terra; pulverizada nos sais minerais cuja ação é vitalizar tecidos e órgãos. ” 
pode ser considerada correta. Dentre outros, o ponto e vírgula emprega-se para separar as partes de um período de 
certa extensão, principalmente se elas já possuem elementos sintáticos separados por vírgulas. No caso em análise, 
há um adjunto adverbial separado por virgula “em nosso sangue”. Ocorre que muitos gramáticos descrevem o uso 
do ponto e vírgulas na separação de orações coordenadas, paralelismos, comparações, contrastes, orações que dão 
ideia de distribuição. Assim sendo, o uso do ponto de vírgula na alternativa deixa dúvidas quanto ao seu uso não 
havendo um consenso acerca do assunto. A alternativa “C) “Mergulhados em afazeres mais urgentes, nos afastamos 
de nossa essência. ” (6º§) / Afastamo-nos de nossa própria essência, mergulhados em urgente afazeres” não pode 
ser considerada correta, pois, a concordância entre “urgente” e “afazeres” está incorreta.  
Fonte:  

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

 CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa. 43. ed. São Paulo, Nacional, 2000. 

 MELO, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 



Fonte 

 

 

BRANCA VERDE 

09 13 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “D”. 
 
Apenas a alternativa “D) Neste início de terceiro milênio, quando a humanidade estabelece novos recordes de 
destruição dos recursos naturais, perdemos o contato com a Mãe Terra e com nós mesmos, não por acaso” 
apresenta-se correta de acordo com as regras de pontuação da língua portuguesa.  
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

BRANCA VERDE 

14 18 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “B) “e que depois de driblar as nuvens e a poluição, ” (5º§) ” foi considerada correta. A partícula 
expletiva é um termo da oração considerado desnecessário, podendo ser retirado sem qualquer prejuízo para ela. A 
partícula expletiva é também chamada de partícula de realce. Exemplos: 1) O que que você está lendo? O que você 
está lendo? que = partícula expletiva ou de realce. Não é uma forma referencial, que retoma algum objeto do 
discurso. A alternativa “A) “que vitalizam tecidos e órgãos. ” (2º§) ” não pode ser considerada correta, pois, o “que” 
é empregado como pronome relativo, ou seja, retoma seu antecedente, não podendo ser assinalada de acordo com 
o enunciado da questão. “Em nosso sangue carregamos a terra, pulverizada nos sais minerais, que vitalizam tecidos 
e órgãos. ” Os sais minerais vitalizam tecidos e órgãos. A alternativa “D) “Ferro, cálcio, manganês, zinco, que jazem 
nas profundezas do solo, ” (2º§) ” não pode ser considerada correta pelos motivos já expostos. A alternativa “C) 
“inalamos pela primeira vez o ar que enche os pulmões, ” (3º§) ” não pode ser considerada correta, pois, o “que” em 
destaque retoma “o ar” não atendendo ao enunciado da questão “não foi empregado como uma forma referencial”. 
Fonte:  

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

 Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “A) apesar da imposição do tempo do relógio sobre o tempo natural; é nele, no tempo natural, que há 
isenção de angústia e ansiedade ” foi considerada correta.  Nesse caso, em “O tempo do relógio se sobrepõe ao 
tempo natural, em que cada coisa acontece na hora certa, sem angústia ou ansiedade. ” (4º§) “em que” retoma um 
componente textual, ou seja, faz referência a uma informação que já fora mencionada no texto sendo chamado de 
elemento anafórico. Qualquer possibilidade de ambiguidade pode ser anulada considerando-se o contexto no qual 
está inserido o trecho destacado:  
“Neste início de terceiro milênio, quando a humanidade estabelece novos recordes de destruição dos recursos 
naturais, perdemos o contato com a Mãe Terra e, não por acaso, com nós mesmos. Na agitação da vida moderna, 
vivemos encubados em casas e apartamentos, elevadores, escritórios, ônibus e carros. O tempo do relógio se 
sobrepõe ao tempo natural, em que cada coisa acontece na hora certa, sem angústia ou ansiedade. 
Esquecemos de nos conectar ao que empresta sentido à vida, que é a própria vida em essência, com um imenso 
repertório de ensinamentos. Assim, deixamos de olhar para o céu e perceber como está o tempo, perder alguns 
segundos admirando o esplendor de uma manhã ensolarada, o prazer do vento que desgrenha os cabelos trazendo 
alívio e frescor, o horizonte sem limites do mar azul, a imponência das montanhas, o brilho cintilante de uma estrela 
que atravessa milhões de quilômetros na velocidade da luz, e que depois de driblar as nuvens e a poluição, aparece 
no céu sem que percebamos seu esforço heroico. ”  
A partir do trecho destacado é possível reconhecer que a “hora certa, sem angústia ou ansiedade” só pode ser uma 
referência ao tempo natural já que o tempo do relógio remete à agitação da vida moderna. A alternativa “C) apesar 
das angústias e ansiedades, o tempo do relógio permite que as coisas aconteçam no momento certo, ou seja, no 
tempo previamente determinado ” não pode ser considerada correta de acordo com o expresso anteriormente. A 
alternativa “D) em nossa sociedade, temos a necessidade de que o tempo seja devidamente marcado para que a 



Fonte 

 

 

organização natural do cotidiano seja estabelecida ” não pode ser considerada correta, pois, o trecho destacado não 
faz referência à organização do tempo, mas sim a uma comparação entre o tempo do relógio e o tempo natural. A 
alternativa “B) há uma oposição entre “tempo do relógio” e “tempo natural” que impede, muitas vezes, a execução 
de ações no tempo determinado ” não pode ser considerada correta, pois, o trecho destacado fala de que há sim 
possibilidade de que as coisas aconteçam na hora certa.  
Fonte: O próprio texto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A afirmativa “Demonstra valorizar a emoção que se sobrepõe à razão” pode ser considerada verdadeira. Ao 
analisarmos o trecho apresentado: “Com a vida isolada que vivo, gosto de afastar os olhos de sobre a nossa arena 
política para ler em minha alma, reduzindo à linguagem harmoniosa e cadente o pensamento que me vem de 
improviso, e as ideias que em mim desperta a vista de uma paisagem ou do oceano – o aspecto enfim da natureza. 
Casar assim o pensamento com o sentimento – o coração com o entendimento – a ideia com a paixão – colorir tudo 
isto com a imaginação, fundir tudo isto com a vida e com a natureza, purificar tudo com o sentimento da religião e 
da divindade, eis a Poesia – a Poesia grande e santa – a Poesia como eu a compreendo sem a poder definir, como eu 
a sinto sem a poder traduzir.”; é possível que a primeira exposição do autor remete ao afastamento do pensamento 
político, ou seja, sistematizado, organizado, racional preferindo o pensamento improvisado. Após tal apresentação 
é que diz “casar assim o pensamento com o sentimento... e colori tudo isto com a imaginação, ou seja, a emoção - a 
imaginação – é que colore tudo, predominando sobre a razão. A alternativa “A) V, V, V.” não pode ser considerada 
correta, pois, a afirmativa “Estabelece e retoma antigos paradigmas com relação ao seu modo de vida, fazendo um 
retorno às suas antigas memórias” não está correta, o autor não fala em momento algum de uma volta ao passado. 
A alternativa “C) F, V, V.” não pode ser considerada correta de acordo com o exposto anteriormente.  
Fonte: O próprio texto.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
  
O gabarito divulgado como correto desta questão foi a alternativa “B” e não “A” conforme afirma o recorrente. As 
personagens que participam do diálogo estão caracterizadas pela linguagem que apresentam e que as define social 
e culturalmente em “Interrompeu-mas um ajuntamento” (1º§) e “Ainda hoje deixei ele na quitanda, ” (8º§). O 
emprego pronominal (-mas) na fala do narrador-personagem é característico da norma culta, é um emprego de uma 
variedade de prestígio e aproxima-se do que as gramáticas nos ensinam sobre a norma-padrão da língua portuguesa. 
O “-mas” é construção quase que exclusiva de textos escritos e constitui-se na junção de dois pronomes: “me” e “as”. 
Por sua vez, o emprego de “ele” como complemento do verbo na fala da personagem é característico de outras 
variedades linguísticas, em especial na linguagem oral, e afasta-se do padrão. Na alternativa “C) “Cheguei-me; ele 
deteve-se logo e pediu-me a bênção; ” (5º§) / “— Fez-te alguma cousa? ” (7º§) ” não é possível identificar tal diferença 
entre os trechos selecionados. A alternativa “D) “— Meu senhor! gemia o outro. ” (3º§) / “— ‘Não, perdão, meu 
senhor; meu senhor, perdão! ’” (1º§) ” não pode ser considerada correta pelos motivos já apresentados. A alternativa 
“A) “que eu vinha fazendo, ” (1º§) / “gemia somente estas únicas palavras: ” (1º§) ” não pode ser indicada como 
correta pois não há indicação, por meio da linguagem utilizada, das características especificadas.  
Fonte:  

 MELO, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACCONI, LUIZ ANTONIO. NOSSA GRAMÁTICA TEORIA E PRÁTICA. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Analisadas as razões recursais, julgam-se improcedentes os recursos. Isso porque, uma barra invertida (\) em uma 
string é um caractere de escape. O Java combina-o com o próximo caractere para formar uma sequência de escape. 
A sequência de escape \n representa o caractere de nova linha. 



Fonte 

 

 

Fonte: DEITEL, P.; DEITEL, H. – Java como programar – 10ª ed. – São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017. – 
Pág. 48 e 49. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Analisadas as razões recursais, julgam-se improcedentes os recursos. Isso porque, o enunciado pede o comando que: 
“Completa o caminho corrente (adicionando uma linha do último ao primeiro ponto) e o desenha no documento.” 

A única opção a ser marcada é: pdf_closepath_fill_stroke. 

pdf_closepath_fill_stroke: Completa o caminho corrente (adicionando uma linha do último ao primeiro ponto) e o 
desenha no documento. 

Fonte: NIEDERAUER, J. PHP para quem conhece PHP. – 5ª ed. – São Paulo: Novatec Editora Ltda., 2017. – Pág.: 307. 
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Recurso Procedente. Questão anulada. 
 
Analisadas as razões recursais, julgam-se procedentes os recursos. Isso porque, por um erro de grafia as alternativas 

não atenderem à questão, devendo esta ser ANULADA. 

O correto é: 

ftp_bg_get: Retorna um arquivo de um servidor FTP e o grava em um arquivo local (não bloqueante). 

Fonte: NIEDERAUER, J. PHP para quem conhece PHP. – 5ª ed. – São Paulo: Novatec Editora Ltda., 2017. – Pág.: 163. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Analisadas as razões recursais, julgam-se improcedentes os recursos. Isso porque, um ponto de junção é desenhado 
como um losango (mas pode ser utilizado um pequeno círculo, semelhante à representação de um estado inicial) em 
que chegam uma ou mais transições (provenientes de estados diferentes) e de onde partem uma ou mais transições. 

Fonte: BEZERRA, E. – Princípios de análise e projeto de sistemas com UML. – 3ª ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 
– Pág.: 317. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Analisadas as razões recursais, julgam-se improcedentes os recursos. Isso porque, uma transição possui um evento 
associado. Um desses eventos refere-se ao “recebimento de uma mensagem de outro objeto”, que é: Evento de 
chamada. 

Fonte: BEZERRA, E. – Princípios de análise e projeto de sistemas com UML. – 3ª ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 
– Pág.: 314. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Analisadas as razões recursais, julgam-se improcedentes os recursos. Isso porque, um ponto de junção é desenhado 
como um losango (mas pode ser utilizado um pequeno círculo, semelhante à representação de um estado inicial) em 
que chegam uma ou mais transições (provenientes de estados diferentes) e de onde partem uma ou mais transições. 

Fonte: BEZERRA, E. – Princípios de análise e projeto de sistemas com UML. – 3ª ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 
– Pág.: 317. 



Fonte 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
  
Analisadas as razões recursais, julgam-se improcedentes os recursos. Isso porque, conforme previsto em Edital: 
Análise e Projeto de Sistemas – o conteúdo insere-se dentro da fase de Análise. 

O elemento Fluxo de Dados possui: um nome (um substantivo), uma descrição, um ou mais conexões com um 
processo. 

A questão não apresenta elementos que a inviabilizem. 

Fonte: DENNIS, A.; WIXOM, B. H. – Análise e Projeto de Sistemas – 2ª ed. – Rio de Janeiro: LTC, 2005. – Pág.: 147. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Analisadas as razões recursais, julgam-se improcedentes os recursos. Isso porque, a estratégia de projeto, 
qualificações do projeto, está diretamente ligada ao sistema pronto, uma vez que as habilidades não são estratégicas 
Fonte: DENNIS, A.; WIXOM, B. H. – Análise e Projeto de Sistemas – 2ª ed. – Rio de Janeiro: LTC, 2005. – Pág.: 213. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Analisadas as razões recursais, julgam-se improcedentes os recursos. Isso porque, alguns princípios para o projeto 
de interface com o usuário são conhecidos. Um desses princípios “permite aos usuários prever o que acontecerá 
antes de executar uma função, e é um dos elementos mais importantes para facilitar a aprendizagem e o uso, além 
de respeitar a estética. ” 
Esse princípio é a consistência. 
Fonte: DENNIS, A.; WIXOM, B. H. – Análise e Projeto de Sistemas – 2ª ed. – Rio de Janeiro: LTC, 2005. – Pág.: 263. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Analisadas as razões recursais, julgam-se improcedentes os recursos. Isso porque, o conteúdo está inserido dentro 
de: Engenharia de requisitos: elicitação, documentação, especificação, validação e gerência de requisitos. 

O princípio do JAD, da questão é: Manutenção do processo organizado e racional: O JAD emprega a análise top down 
e atividades bem definidas.  

Fonte: MACHADO, F. N. R. – Análise e gestão de requisitos de software: onde nascem os sistemas. – 2ª ed. rev. – São 
Paulo: Érica, 2014. – Pág.: 151 e 152 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Analisadas as razões recursais, julgam-se improcedentes os recursos. Isso porque, o conteúdo apresentado na 
questão insere-se dentro de Análise e Projeto de Sistemas. 

Testes da caixa preta e testes da caixa branca pertencem ao estágio Testes de Unidade. 

Fonte: DENNIS, A.; WIXOM, B. H. – Análise e Projeto de Sistemas – 2ª ed. – Rio de Janeiro: LTC, 2005. – Pág.: 376 e 
377. 
 



Fonte 
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Recurso Procedente. Questão anulada. 
 
Analisadas as razões recursais, julgam-se procedentes os recursos. De fato, a questão apresente duas alternativas 
idênticas, o que inviabiliza a questão. 
De qualquer forma, a resposta correta da questão é: 

Aside: ele pode ser uma caixa (na teoria ou na prática) dentro do conteúdo principal em si, na mesma coluna, mas 
não aninhado ao conteúdo principal, ou em (ou como) uma coluna secundária, como a barra lateral. 

Fonte: CASTRO, E.; HYSLOP, B. – HTML5 e CSS3 – Rio de Janeiro: Alta Books, 2013. – Pág.: 76 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Analisadas as razões recursais, julgam-se improcedentes os recursos. Isso porque, apesar do erro de grafia, a única 
alternativa a ser marcada é a letra D. 

O elemento blockquote representa uma citação (geralmente uma citação mais longa, mas não necessariamente), que 
se sustenta por si só e é renderizada, por padrão em uma linha própria. 

Fonte: CASTRO, E.; HYSLOP, B. – HTML5 e CSS3 – Rio de Janeiro: Alta Books, 2013. – Pág.: 113. 
 

BRANCA VERDE 

 51 31 

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

Analisadas as razões recursais, julgam-se improcedentes os recursos. Isso porque, conforme o enunciado: 
“Entretanto, uma dessas classificações possui como característica ser mantido na fronteira da aplicação. ” 

Um Arquivo Lógico Interno é: Um grupo de dados ou informações de controle, Identificável pelo usuário, logicamente 
relacionado, e, mantido na fronteira da aplicação. 

Fonte: VASQUEZ, C. E.; SIMÕES, G. S.; ALBERT, R. M. – Análise de Pontos de Função: medição, estimativas e 
gerenciamento de projetos de software – 13ª ed. rev. e ampl. – São Paulo: Érica, 2013. – Pág.: 83 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Analisadas as razões recursais, julgam-se improcedentes os recursos. Isso porque, conforme o enunciado: “Alguns 

tipos de subqueries são definidos”. A pergunta refere-se a quanto tipos de subqueries tem, só possuindo uma 

alternativa correta. 

Existem três tipos de subqueries: Subquery de uma linha; Subquery de múltiplas linhas; e, Subquery de múltiplas 

colunas. 

Fonte: OLIVEIRA, C. H. P. de – SQL: curso prático – 10ª reimpressão – Sâo Paulo: Novatec Editora Ltda., 2014 – Pág.: 

153. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Analisadas as razões recursais, julgam-se improcedentes os recursos. Isso porque, a função COALESCE funciona como 
uma expressão CASE em que são testados valores diferentes de NULL. Dessa forma, o primeiro valor diferente de 
NULL será retornado pela função. 



Fonte 

 

 

Fonte: OLIVEIRA, C. H. P. de – SQL: curso prático – 10ª reimpressão – São Paulo: Novatec Editora Ltda., 2014 – Pág.: 
181. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Analisadas as razões recursais, julgam-se improcedentes os recursos. Isso porque, o padrão SQL (Structured Query 
Language) determina as condições em que uma visão pode ser atualizada. ” 

As condições são: 

Deve conter apenas um SELECT (excluem-se cláusulas UNION, por exemplo). 

Deve ser criada com base em uma única tabela. 

O comando SELECT não pode conter colunas calculadas, somente colunas originais da tabela. 

Pode conter uma subquery desde que o SELECT interno tenha como base a mesma base do SELECT externo.  

Fonte: OLIVEIRA, C. H. P. de – SQL: curso prático – 10ª reimpressão – Sâo Paulo: Novatec Editora Ltda., 2014 – Pág.: 
195. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 
Analisadas as razões recursais, julgam-se improcedentes os recursos. Isso porque, somente uma das alternativas 
contempla o enunciado. 

sendEmptyMessage(int): envia a mensagem contendo apenas o atributo what informado como parâmetro. 

Fonte: LECHETA, R. R. – Google Android: aprenda a criar aplicações para dispositivos móveis com o Android SDK. – 
2ª ed. rev. e ampl. – São Paulo: Novatec Editora, 2010. – Pág.: 357 
 
 
 
Cargo: Analista de Tecnologia da Informação (área de Infraestrutura de Sistema) 
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Recurso Procedente. Questão anulada. 
 
A alternativa “D) “Em nosso sangue carregamos a terra, pulverizada nos sais minerais, que vitalizam tecidos e órgãos. 
” (2º§) / Carregamos, em nosso sangue, a terra; pulverizada nos sais minerais cuja ação é vitalizar tecidos e órgãos. ” 
pode ser considerada correta. Dentre outros, o ponto e vírgula emprega-se para separar as partes de um período de 
certa extensão, principalmente se elas já possuem elementos sintáticos separados por vírgulas. No caso em análise, 
há um adjunto adverbial separado por virgula “em nosso sangue”. Ocorre que muitos gramáticos descrevem o uso 
do ponto e vírgulas na separação de orações coordenadas, paralelismos, comparações, contrastes, orações que dão 
ideia de distribuição. Assim sendo, o uso do ponto de vírgula na alternativa deixa dúvidas quanto ao seu uso não 
havendo um consenso acerca do assunto. A alternativa “C) “Mergulhados em afazeres mais urgentes, nos afastamos 
de nossa essência. ” (6º§) / Afastamo-nos de nossa própria essência, mergulhados em urgente afazeres” não pode 
ser considerada correta, pois, a concordância entre “urgente” e “afazeres” está incorreta.  
Fonte:  

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

 CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa. 43. ed. São Paulo, Nacional, 2000. 

 MELO, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 



Fonte 
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “D”. 
 
Apenas a alternativa “D) Neste início de terceiro milênio, quando a humanidade estabelece novos recordes de 
destruição dos recursos naturais, perdemos o contato com a Mãe Terra e com nós mesmos, não por acaso.” 
apresenta-se correta de acordo com as regras de pontuação da língua portuguesa.  
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Analisadas as razões recursais, julgam-se improcedentes os recursos. Isso porque, a porta 10052/TCP é utilizada 
quando se está monitorando servidores de aplicações Java por meio do componente Java Gateway. 

Fonte: HORST, A. H. S.; PIRES, A. dos S.; DÉO, A. L. B. – De A a Zabbix. – São Paulo: Novatec Editora Ltda., 2015. – Pág.: 
24 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Analisadas as razões recursais, julgam-se improcedentes os recursos. Isso porque, a função Central de Serviços tem 
como objetivo ser o ponto único de contato para usuários de TI e restaurar a operação normal dos serviços assim 
que possível. 

Fonte: FREITAS, M. A. dos S. – Fundamentos do gerenciamento de serviços de TI – 2ª ed. – Rio de Janeiro: Brasport, 
2013. – Pág. 301 e 340 
 
 
Cargo: Arquivista 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
“Apenas recentemente, com o surgimento de aplicativos como Be My Eyes, smart glasses e assistentes digitais como 
Siri e Alexa, os deficientes visuais estão tendo acesso à cultura e informação sem a necessidade do método criado há 
quase 2 séculos por um menino de 13 anos. ” (6º§) A alternativa “D) que o enunciador, de forma implícita, considera 
que há um longo período entre a criação de novas tecnologias e o método citado durante todo o texto para a leitura 
dos deficientes visuais” foi indicada como correta. A expressão “apenas recentemente” demonstra que o enunciador 
considera que houve uma grande demora para que houvesse uma atualização do método criado por Louis. A 
expressão “implicitamente” demonstra que o significado da consideração do enunciador não está expressa da forma 
como foi demonstrado em: “houve grande demora”, mas sim que tal ponto de vista deve ser compreendido diante 
do contexto em que a expressão “apenas recentemente” é utilizada. A alternativa “B) o processo de ampliação de 
suportes específicos para atender com eficiência pessoas portadoras de necessidades especiais. ” não pode ser 
considerada correta, pois, a expressão inicial “apenas recentemente” possui aspecto temporal e não de ampliação. 
A alternativa “C) o descaso com os deficientes visuais, visto que as tecnologias implementadas na atualidade 
passaram por um longo processo até serem disponibilizadas para o público a que se destina. ” não pode ser 
considerada correta, pois, não há referência a um longo processo, mas sim a um longo período (de forma implícita).  
Fonte:  

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



Fonte 

 

 

 Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
“Tenho me deparado com jovens que esperam ter no mercado de trabalho uma continuação de suas casas – onde o 
chefe seria um pai ou uma mãe complacente, que tudo concede. Foram ensinados a pensar que merecem, seja lá o 
que for que queiram. E quando isso não acontece – porque obviamente não acontece – sentem-se traídos, revoltam-
se com a “injustiça” e boa parte se emburra e desiste. ” (3º§) A alternativa “C) “onde o chefe seria um pai ou uma 
mãe complacente” / suas casas” foi assinalada como incorreta, conforme requeria o enunciado, pelo gabarito. Se 
observarmos um trecho maior da frase teremos: “Tenho me deparado com jovens que esperam ter no mercado de 
trabalho uma continuação de suas casas – onde o chefe seria um pai ou uma mãe complacente, ”, ou seja, o chefe -  
no mercado de trabalho – seria um pai ou uma mãe complacente. Portanto a referência feita é ao mercado de 
trabalho e não a suas casas, a expressão “onde o chefe” comprova tal leitura já que a figura do chefe está presente 
no trabalho e não em casas. A alternativa “B) “que tudo concede. ” / um pai ou uma mãe complacente” não pode ser 
considerada incorreta, e por isso, não pode ser indicada pelo gabarito já que o enunciado é explícito ao solicitar a 
exceção em relação à correção, ou seja, deveria ser assinalada a alternativa incorreta. A alternativa “D) “E quando 
isso não acontece” / que merecem, seja lá o que for que queiram” não pode ser indicada pelo gabarito pelo mesmo 
motivo apresentado anteriormente, o enunciado requeria a exceção à correção.  
Fonte:  

 O próprio texto. 

 Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
“A crença de que a felicidade é um direito tem tornado despreparada a geração mais preparada. Preparada do ponto 
de vista das habilidades, despreparada porque não sabe lidar com frustrações. Preparada porque é capaz de usar as 
ferramentas da tecnologia, despreparada porque despreza o esforço. Preparada porque conhece o mundo em 
viagens protegidas, despreparada porque desconhece a fragilidade da matéria da vida. E por tudo isso sofre, sofre 
muito, porque foi ensinada a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade. E não foi ensinada ___ criar _____ 
partir da dor. ” (1º§). A alternativa “A) há uma recorrência de estruturas sintáticas com função persuasiva no texto. 
” foi considerada correta, pois, há uma estruturação do primeiro parágrafo de forma repetitiva, com estruturas 
paralelas, em pares opositivos e simétricos, de um lado explicando “preparado”, de outro explicando 
“despreparado”. Tal oposição demonstra duas características dos jovens: o conhecimento técnico e a imaturidade a 
respeito da vida real. A alternativa “C) a expressão “por tudo isso” introduz uma paráfrase empregada como recurso 
da coesão textual. ” não pode ser considerada correta, pois, não há uma reescrita do que foi expresso anteriormente. 
A alternativa “B) o mesmo conteúdo semântico é apresentado sob formas estruturais diferentes. ” não pode ser 
considerada correta, pois, não é o mesmo conteúdo semântico, são ideias diferentes. A alternativa “D) não há 
nenhum tipo de recorrência entre as orações do parágrafo, sendo de alta informatividade. ” não pode ser indicada 
como correta, pois, há recorrência vista no emprego da repetição de estrutura destacada na letra A. 
Fonte:  

 O próprio texto. 

 Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “D) não há efeito de sentido idêntico nesta recorrência, a reiteração deste termo traz consigo o 
acréscimo de novas instruções de sentido ” foi considerada correta, pois, a segunda recorrência do termo “sofre” no 
trecho destacado acrescenta a ideia de intensidade. A alternativa “A) por meio da recorrência do termo, é possível 



Fonte 

 

 

identificar a ironia com que a autora trata o assunto” não pode ser considerada correta, pois, o sofrimento 
apresentado no contexto é algo real. No trecho que antecede o trecho selecionado no enunciado da questão “E por 
tudo isso sofre, sofre muito, porque foi ensinada a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade” pode-se 
comprovar tal fato: “...despreparada porque desconhece a fragilidade da matéria da vida. ” (1º§) A alternativa “C) a 
recorrência tem por objetivo persuadir o leitor a questionar sobre o sofrimento abordado no trecho em análise. ” 
não pode ser considerada correta, pois, a repetição demonstra intensificação acrescentando-se ainda o termo 
“muito”. Não há, através de tal recurso, objetivo de que haja questionamento de tal sofrimento.  
Fonte: 

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “D) acentuar o valor significativo de acordo com o contexto em que o termo foi empregado. ” foi 
considerada correta, pois, no contexto, o termo “injustiça” demonstra o que os jovens sentem, é o ponto de vista 
deles, mas não a realidade. A alternativa “C) realçar a ironia da autora em relação à desistência dos jovens diante dos 
obstáculos. ” não pode ser considerada correta. Ironia trata-se de uma figura de linguagem por meio da qual se diz 
o contrário do que se quer dar a entender; uso de palavra ou frase de sentido diverso ou oposto ao que deveria para 
definir ou denominar algo, no caso do emprego das aspas em “injustiça” não é o que ocorre.  Não há referência ao 
sentido de “justiça” como em “Veja como ele é “educado”: cuspiu no chão! ”  
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “D) matéria, patrimônio” foi indicada como correta, pois, “matéria” e “patrimônio” são acentuadas por 
serem paroxítonas terminadas em ditongo. A alternativa “C) média, fácil” não pode ser considerada correta, pois, 
“média” é paroxítona terminada em ditongo e “fácil” é paroxítona terminada em l. A alternativa “B) há, línguas” não 
pode ser considerada correta, pois, “há" é monossílabo tônico terminado em a e “línguas” é paroxítona terminada 
em ditongo.  
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

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

BRANCA 

20 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “B) o jovem da classe média” foi considerada correta, podendo ser comprovada em “Nossa classe média 
parece desprezar o esforço. Prefere a genialidade. O valor está no dom, naquilo que já nasce pronto. Dizer que 
“fulano é esforçado” é quase uma ofensa. ” A alternativa “A) o filho da classe C.” não pode ser considerada correta. 
“Nossa classe média parece desprezar o esforço. Prefere a genialidade. O valor está no dom, naquilo que já nasce 
pronto. Dizer que “fulano é esforçado” é quase uma ofensa. Ter de dar duro para conquistar algo parece já vir 



Fonte 

 

 

assinalado com o carimbo de perdedor. Bacana é o cara que não estudou, passou a noite na balada e foi aprovado 
no vestibular de Medicina. Este atesta a excelência dos genes de seus pais. Esforçar-se é, no máximo, coisa para os 
filhos da classe C, que ainda precisam assegurar seu lugar no país. ” (6º§) De acordo com o texto, os filhos da classe 
C podem aceitar a rotulação de serem esforçados, mas o “fulano” não, ou seja, o jovem da classe média, não. A 
alternativa “D) sujeito qualquer, sem importância” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o 
enunciado da questão: “No sexto parágrafo do texto, a autora afirma que “Dizer que ‘fulano é esforçado’ é quase 
uma ofensa. ”. O termo “fulano” é tratamento vago e indeterminado, mas que – no texto – pode ser retomado e 
identificado como” não há questionamento quanto ao significado do termo “fulano”, mas sim quanto àquilo que ele 
retoma. A alternativa “C) aquele que não tem privilégios” não pode ser considerada correta tendo em vista os 
argumentos já apresentados.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta o recurso que há um erro na divulgação do gabarito, pois a alternativa “C” da questão 25 “ Na forma da 
legislação em vigor o sujeito que desconfigurar documentos de valor permanente ficará sujeito à responsabilidade 
penal” está errada, e assim prejudicando toda a questão. O recurso é IMPROCEDENTE e não se sustenta, pois de 
acordo com a Lei 8159/91, que dispõem sobre a política nacional de arquivos públicos e privados prevê em seu Art. 
25, que “Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que 
desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou considerado como de interesse público e social”. O fato 
de não se ter citado a responsabilização civil e administrativa não acarreta prejuízo à alternativa, pois a 
responsabilidade penal também está prevista no referido artigo.  
Fonte: BRASIL. Lei 8.159, de 08 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados 
e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 09 jan. 1991. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta o recurso que a questão tem mais de uma resposta correta e assim prejudicando o comando da questão, 
ao referir se que “Os integrantes do SINAR seguirão as diretrizes e normas emanadas do CONARQ” e não ter citado 
“sem prejuízo de sua subordinação e vinculação administrativa”. O recurso é IMPROCEDENTE, pois segundo o artigo 
14  do Decreto nº 4.073, de 03 de janeiro de 2002, que regulamenta a Lei Federal nº 8159/1991, que dispõem sobre 
a política nacional de arquivos, “Os integrantes do SINAR seguirão as diretrizes e normas emanadas do CONARQ, sem 
prejuízo de sua subordinação e vinculação administrativa.”, ou seja, a alternativa está de acordo com a legislação em 
lide e o fato de não ter citado “sem prejuízo de sua subordinação e vinculação administrativa” não acarreta 
desentendimento à questão, uma vez, que essa vinculação de subordinação é entre arquivo e o seu órgão de origem. 
Fonte: Decreto nº 4.073, de 03 de janeiro de 2002, que regulamenta a Lei Federal nº 8159/1991, que dispões sobre 
a política nacional de arquivos. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta o recurso que a questão 31 falta uma resposta correta, pelo fato de não estar explícito, na Resolução do 
CONARQ nº 6, de 15 de maio de 1997, que trata sobre a terceirização de serviços arquivísticos públicos, na alternativa 
“D” que “As empresas terceirizadas de arquivo poderão iniciar e coordenar os trabalhos de eliminação de 
documentos sob sua custódia”. O Recurso é IMPROCEDENTE, pois de acordo com o Art. 1º da referida Resolução “As 
atividades de avaliação serão reservadas para execução direta pelos órgãos e entidades do Poder Público, por ser 



Fonte 

 

 

atividade essencial da gestão de documentos, de responsabilidade de Comissões Permanentes de Avaliação, 
conforme determina o disposto no art. 2º do Decreto nº 2.182, de 20 de março de 1997, sendo vedada a eliminação 
de documentos sem prévia autorização da instituição arquivística pública de seu âmbito de atuação, conforme 
determina o disposto no art. 9º, da Lei nº 8.159/91”, dessa forma, fica implícito que as empresas terceirizadas não 
poderão dar início a nenhum tipo de processo de eliminação de documentos sob a sua custódia. Nesse contexto, o 
Art. 2º da mesma Resolução rege que “A guarda dos documentos públicos é exclusiva dos órgãos e entidades do 
Poder Público, visando garantir o acesso e a democratização da informação, sem ônus, para a administração e para 
o cidadão” o que garante plena exatidão a questão e ao gabarito. 
Fonte: Resolução do CONARQ nº 6, de 15 de maio de 1997, que trata sobre a terceirização de serviços arquivísticos 
públicos. 
 
 

BRANCA 

32 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta o recurso que a questão 32 tem mais de uma resposta correta, pelo fato da alternativa “A” - “O documento 
arquivístico digital é aquele codificado em dígitos binários” dar margem a um dúbio entendimento e assim fazer com 
que a questão tenha duas respostas. O recurso é IMPROCEDENTE, pois de acordo com a Resolução nº 20, de 16 de 
julho de 2004, que dispõe sobre a inserção dos documentos digitais em programas de gestão arquivística de 
documentos dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos Art. “1º [...] §2º Considera-se 
documento arquivístico digital o documento arquivístico codificado em dígitos binários, produzido, tramitado e 
armazenado por sistema computacional.”, artigo que garante legitimidade a alternativa e também legitimidade ao 
comando da questão, pois deixa explícito que o documento arquivístico digital é aquele codificado em dígito binário. 
Assim, o recurso é improcedente.  
Fonte: Resolução nº 20, de 16 de julho de 2004 - dispõe sobre a inserção dos documentos digitais em programas de 
gestão arquivística de documentos dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos. 
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Recurso Procedente. Questão anulada. 
 
Sustenta o recurso que a questão contém erro no enunciado. O recurso é PROCEDENTE, pois a questão ao solicitar 
as afirmativas CORRETAS, no lugar de INCORRETAS, tornou errado o comando da questão, garantindo a ela mais de 
uma alternativa. Desta maneira, a questão deve ser ANULADA. 
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Recurso Procedente. Questão anulada. 
 
Sustenta o recurso que há mais de uma resposta correta para a questão. O recurso é PROCEDENTE, pois a alternativa 
“B” da referida questão diz que “O sistema informatizado de gestão arquivística de documentos se dá a partir da 
implementação de uma política arquivística no órgão” e o trecho “Um SIGAD é um sistema informatizado de gestão 
arquivística de documentos e, como tal, sua concepção tem que se dar a partir da implementação de uma política 
arquivística no órgão ou entidade” (e-ARQ Brasil, 2011, p.11), garante veracidade ao item. A alternativa “D” diz que 
“O e-ARQ Brasil está dividido em duas partes: uma referente aos requisitos e a outra aos metadados dos sistemas 
informatizados de gestão arquivística de documentos” e o trecho “O e-ARQ Brasil está dividido em duas partes. A 
Parte I, Gestão arquivística de documentos, pretende fornecer um arcabouço para que cada órgão ou entidade possa 
desenvolver um programa de gestão arquivística de documentos, e a Parte II, Especificação de requisitos para 
sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, descreve os requisitos necessários para desenvolver 
o SIGAD. (e-ARQ Brasil, 2011, p.14) garantindo veracidade ao item. Diante do exposto, a questão possui duas 
alternativas para o comando. Dessa maneira, a questão deve ser ANULADA. 



Fonte 

 

 

Fonte: Conselho Nacional de Arquivos (Brasil). Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos. e-ARQ Brasil: Modelo de 
Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos / Câmara Técnica de Documentos 
Eletrônicos. 1.1. versão. - Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2011. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta o recurso que há um erro no enunciado. O recurso é IMPROCEDENTE, pois de acordo com as DIRETRIZES 
PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE REPOSITÓRIOS ARQUIVISTICOS DIGITAIS CONFIÁVEIS – RDC-Arq. página 22. 
“ III.5 ‒ Metadados de preservação – PREMIS. 
 FONTE: PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata – Versão 2.2: julho de 2012.  
É uma norma internacional que apresenta um conjunto básico (core) de elementos de metadados de preservação 
para apoiar sistemas que gerenciam objetos digitais. O grupo de trabalho PREMIS (Preservation Metadata: 
Implementation Strategies) tem ampla abrangência junto à comunidade dedicada à preservação digital, e seu 
principal documento de referência é o PREMIS Data” 
Diante do exposto, o enunciado da questão está em conformidade com a literatura. 
Fonte: Resolução nº 43, de 04 de setembro de 2015 - altera a redação da Resolução do CONARQ nº 39, de 29 de abril 
de 2014, que estabelece diretrizes para a implementação de repositórios digitais confiáveis para a transferência e 
recolhimento de documentos arquivísticos digitais para instituições arquivísticas dos órgãos e entidades integrantes 
do Sistema Nacional de Arquivos - SINAR. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta o recurso que falta uma resposta correta para a questão. O recurso é IMPROCEDENTE. O item “D” da 
referida questão diz “Nome da pessoa ou unidade administrativa que utiliza os documentos” é um metadado de 
identificação, mas na realidade ele é um metadado de integridade. De acordo com as Diretrizes do Produtor pág. 10 
“Os metadados de integridade são: A. Nome da pessoa ou unidade administrativa que utiliza os documentos – a 
pessoa ou unidade que utiliza os materiais para conduzir as atividades. B. Nome da pessoa ou unidade com 
responsabilidade primária por manter os materiais – pode ser o mesmo que a pessoa/unidade que utiliza os 
documentos. C. Indicação de anotações acrescentadas aos materiais, se aplicável”. O Comando da questão solicita 
aos candidatos que marque a alternativa que não é um metadado de identificação e apenas o item “D” não o é, pois 
todos os outros três são.  
Fonte: INTERPARES. Interpares 2 Project. Diretrizes do Produtor: a elaboração e a manutenção de materiais digitais: 
diretrizes para indivíduos. TEAM Brasil. 
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Recurso Procedente. Questão anulada. 
 
Sustenta o recurso que falta uma resposta correta para a questão. O recurso é PROCEDENTE, pois nenhum item da 
questão responde ao seu comando. Dessa maneira, a questão deve ser ANULADA.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta o recurso que falta uma resposta correta para a questão 45 de arquivologia. O recurso é IMPROCEDENTE, 
pois de acordo com a Resolução CONARQ nº41, de 9 de dezembro de 2014, tem-se a seguinte justificativa para as 
alternativas: 



Fonte 

 

 

(  ) As instituições devem implementar, a partir da produção de documentos iconográficos, políticas de preservação 
com ações preventivas e curativas, visando o acesso. 
Justificativa: de acordo com a Resolução CONARQ nº41, "At. 1 [...] § 3º Implementar, a partir da produção do 
documento, políticas de preservação com ações preventivas e curativas, visando à preservação e acesso aos 
documentos audiovisuais, iconográficos, sonoros e musicais. Diante do exposto, o item está de acordo com a 
literatura.   
( ) A NOBRADE propicia o intercâmbio de informações arquivísticas entre instituições detentoras de acervos 
audiovisuais. 
Justificativa: de acordo com a Resolução CONARQ nº41, “At. 1 [...] § 2º Aplicar e padronizar a descrição arquivística, 
com base na Norma Brasileira de Descrição Arquivística - NOBRADE, aprovada pela Resolução nº 28, de 17 de 
fevereiro de 2009, do CONARQ, visando o acesso às informações contidas nos documentos de arquivo e propiciando 
o intercâmbio de informações arquivísticas entre instituições detentoras de acervos audiovisuais, iconográficos, 
sonoros e musicais".  Diante do exposto, o item está de acordo com a literatura.   
( ) A Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais, iconográficos e Sonoros do CONARQ, poderá fornecer informações 
referentes à preservação e acesso aos acervos musicais. 
Justificativa: de acordo com a Resolução CONARQ nº41, “At. 1 [...] § 6º Solicitar ao CONARQ, por intermédio da 
Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais, Iconográficos e Sonoros, informações necessárias e complementares 
referentes ao tratamento arquivístico, preservação e acesso aos acervos audiovisuais, iconográficos, sonoros e 
musicais".   Diante do exposto, o item está de acordo com a literatura.    
( ) As instituições detentoras de acervos audiovisuais e iconográficos devem implementar política de gestão 
arquivística de documentos própria para cada gênero documental.   
Justificativa: de acordo com a Resolução CONARQ nº41, "At. 1 [...] § 1º Implementar política de gestão arquivística 
de documentos integrando todos os gêneros documentais, incluindo os audiovisuais, iconográficos, sonoros e 
musicais, independentemente do formato e do suporte em que estão registrados, por meio da classificação e 
avaliação arquivística, bem como dos procedimentos e operações técnicas referentes à produção." Diante de 
exposto, a referida Resolução prevê que a política de gestão de documentos deve ser aprovada para todos os gêneros 
e não implementar uma política de gestão arquivística para cada gênero, ou seja, o item está em desacordo com a 
Resolução CONARQ Nº 41. 
Diante do apresentado, a sequência correta para o comando da questão é V, V, V, F, de acordo com a alternativa “D”. 
Assim, o recurso é improcedente, posto que a questão possui uma resposta correta, e está de acordo com o gabarito 
divulgado.  
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Recurso Procedente. Questão anulada. 
 
Sustenta o recurso que a questão contém erro no enunciado. O recurso é PROCEDENTE, pois a questão ao solicitar a 
afirmativa CORRETA, no lugar de INCORRETA, tornou errado o comando da questão, garantindo a ela mais de uma 
alternativa. Desta maneira, a questão é ANULADA. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta o recurso que a questão possui erro no enunciado e mais de uma resposta para o comando. O recurso é 
IMPROCEDENTE. Para o Dicionário Aurélio sistema é entendido como: “conjunto de elementos materiais ou ideais, 
entre os quais se possa encontrar ou definir alguma relação”, ou seja, a questão quer saber se o candidato tem 
conhecimento sobre os elementos que compõem o arquivo intermediário em um sentido mais amplo. O item “B” da 
referida questão diz que “A transferência racional de documentos para o arquivo permanente”. É uma vantagem do 
arquivo intermediário, fato que não é. Pois, a saída dos documentos do arquivo intermediário para o arquivo 
permanente ocorre por meio do recolhimento. O dicionário Brasileiro de Terminologia arquivística P. 165 descreve a 
transferência como sendo “é a passagem do documento do arquivo corrente para o arquivo intermediário”, por 
outro lado, o recolhimento como sendo a “entrada de documentos públicos em arquivos permanentes com 
competência formalmente estabelecida. 2 Operação pela qual um conjunto de documentos passa do arquivo 
intermediário (2) para o arquivo permanente (2) ”. Diante do exposto, o recurso é improcedente e tanto o comando 
da questão quanto às suas alternativas estão de acordo com a literatura.  



Fonte 

 

 

Fonte:  

 Arquivo Nacional (Brasil) Dicionário brasileiro de terminologia arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 

2005. 

 Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa.  4ed. Curitiba: Ed. 

Positivo. Pág. 1856. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta o recurso que na questão 51 falta uma resposta correta. O recurso é IMPROCEDENTE, pois existe uma 
sequência correta para o conjunto de afirmativas. Segue abaixo as afirma da questão com as suas respectivas 
justificativas: 
(   ) Os critérios de avaliação devem ser aplicados na fase permanente. 
Justificativa da alternativa: para (Cruz, p.26) “Utilizando o conceito das Três Idades dos documentos, aplicam-se 
critérios de avaliação na fase corrente” e não na fase permanente, fato que torna a afirmativa falsa. 
 (   ) A avaliação distingui os documentos de valor eventual daqueles de valor informativo ou probatório. 
Justificativa da alternativa: Para (Cruz, p26) a avaliação serve para “distinguir os documentos de valor eventual (de 
eliminação sumária) daqueles de valor informativo ou probatório”, fato que torna a afirmativa correta. 
(   ) O processo de avaliação de documentos de arquivo requer a participação de pessoas ligadas às diversas áreas 
profissionais. 
Justificativa da alternativa: para (Cruz, p.26) “O processo de avaliação de documentos de arquivo requer, para o 
estabelecimento de critérios de valor, a participação de pessoas ligadas às diversas áreas profissionais”, fato que 
torna a afirmativa correta.  
 (   ) No processo de avaliação deve-se considerar o assunto do documento. 
Justificativa da alternativa: Para (Cruz, p.27) “No processo de avaliação, deve-se considerar a atividade que deu 
origem ao documento, identificando os valores a ele atribuídos, segundo o seu potencial de uso” e não o assunto do 
documento, fato que torna a afirmativa falsa. 
Diante do exposto apresentado, a questão 51 possui uma sequência correta, que é a alternativa “C” F, V, V, F, 
tornando, assim, o recurso improcedente. 
 Fonte: Cruz, Emília Barroso Manual de gestão de documentos / Texto de Emília Barroso Cruz. - . ed. rev. e atual.- 
Belo Horizonte: Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, Arquivo Público Mineiro, 2013, p. 26.  (Disponível 
em: http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/acervo/acervo_gestao/Manual_Gestao.pdf).  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta o recurso que a questão 54 tem mais de uma alternativa para o seu comando. O recurso é IMPROCEDENTE, 
pois a alternativa “D” – “O ato de acrescentar novas classes no SIGAD é um requisito altamente desejável” é a 
alternativa que satisfaz o comando da questão.  Isso porque, o ato de acrescentar novas classe no SIGAD é um 
requisito obrigatório e não desejável.  
A) O SIGAD tem que registrar a mudança de nome de uma classe.  
Justificativa da alternativa: De acordo com o (e-ARQ Brasil, 2011, p.40) referência 1.1.5, “Um SIGAD tem que registrar 
a mudança de nome de uma classe já existente no respectivo metadado”, sendo um campo obrigatório.  
B) Um SIGAD tem que permitir a associação de metadados às classes. 
Justificativa da alternativa: De acordo com o (e-ARQ Brasil, 2011, p.40) referência 1.1.10 “Um SIGAD tem que permitir 
a associação de metadados às classes, conforme estabelecido no padrão de metadados, e deve restringir a inclusão 
e alteração desses mesmos metadados somente a usuários autorizados”, sendo um campo obrigatório.  
C) Um SIGAD deve permitir que um usuário autorizado apague uma classe inativa. 
Justificativa da alternativa: De acordo com o (e-ARQ Brasil, 2011, p.40) referência 1.1.8 “Um SIGAD tem que permitir 
que um usuário autorizado apague uma classe inativa”, sendo um campo obrigatório.  
D) O ato de acrescentar novas classes no SIGAD é um requisito altamente desejável. 



Fonte 

 

 

Justificativa da alternativa: De acordo com o (e-ARQ Brasil, 2011, p.40) 1.1.3 “Um SIGAD tem que permitir a usuários 
autorizados acrescentar novas classes sempre que necessário” sendo um requisito OBRIGATÓRIO e não altamente 
desejável. 
De acordo com o exposto, tanto o comando da questão, quanto as suas alternativas estão de acordo com o edital e 
a literatura. Desta forma, o recurso é improcedente.  
 Fonte: CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (CONARQ). Câmara Técnica de documentos eletrônicos. e-ARQ Brasil: 
modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. Rio de Janeiro: Arquivo 
Nacional, 2011. 
 
 
 
Cargo: Consultor Legislativo (área de Administração Pública, Orçamento e Finanças) 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 
A alternativa “B) ocorrência de oração sem sujeito trazendo verbo impessoal que se apresenta na terceira pessoa do 
singular” foi considerada correta. A oração “Há dois anos” apresenta o verbo impessoal haver, indicando tempo 
decorrido, confirmando a ocorrência de uma oração sem sujeito. A alternativa “A) o predicado nominal, já que existe 
verbo de ligação seguido de predicativo do sujeito” não pode ser indicada como correta, pois, em “[...] os deficientes 
visuais estão tendo acesso à cultura e informação sem a necessidade do método criado há quase 2 séculos por um 
menino de 13 anos. ” (6º§) não há emprego de verbo de ligação. Na expressão “estão tendo”, “estão” é verbo auxiliar. 
Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Nesta questão o enunciado requeria que fosse assinalada a alternativa incorreta, sendo assim a alternativa “D) “Era 
tão esperto e interessado que chamou a atenção do professor da escola local [...]” (3º§) / Fosse” foi devidamente 
indicada. “Era” é a forma do verbo “ser” no pretérito imperfeito do indicativo, tempo que indica certeza. A forma 
“fosse” está no pretérito imperfeito do subjuntivo, indicativo de hipótese. Tal substituição provocaria incoerência e 
alteração de sentido. A alternativa “B) “[...] os deficientes visuais estão tendo acesso à cultura [...]” (6º§) / passaram 
a ter” não apresenta incorreção. Isoladamente, essas duas formas parecem não ter o mesmo sentido. Contudo, 
“passaram a ter” indica que algo começou a acontecer. 
Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “B) a intervenção externa e uma reação pessoal atuaram como facilitadores no processo de 
reconstrução da aprendizagem e desenvolvimento cognitivo do menino que havia se tornado cego. ” foi considerada 
correta de acordo com o trecho do texto: “ Porém, aos 7 anos, Louis já estava completamente familiarizado com a 
nova vida. Era tão esperto e interessado que chamou a atenção do professor da escola local que, contrariando o 
pensamento dominante (de que não valia a pena ensinar cegos), admitiu-o em uma das classes. 
Em pouco tempo, Louis se transformou em um dos melhores alunos da escola. Surpresos com o potencial, pai e 
professor tiveram a ideia de enviá-lo para uma escola destinada a crianças cegas em Paris – a primeira no mundo 
especializada na deficiência. 
Assim, aos 10 anos, o garoto estava matriculado no L’Institut Royal des Enfants Aveugles. ” A alternativa “D) as 
dificuldades advindas da deficiência adquirida por meio de um acidente não puderam ser concretizadas de fato na 
vida do menino citado no texto devido a determinadas características que o diferenciavam, confirmando as 



Fonte 

 

 

expectativas. ” não pode ser indicada como correta, pois, as expectativas foram contrariadas e não confirmadas. A 
alternativa “C) pode-se reconhecer que a exclusão em virtude de determinada deficiência mantém-se, na atualidade, 
assim como nos séculos passados apesar do desenvolvimento científico e tecnológico. ” não pode ser indicada como 
correta, pois, a expressão “como nos séculos passados” torna a afirmativa incorreta, pois, há novas tecnologias que 
facilitaram o acesso à cultura, como o Braille e aplicativos como Be My Eyes, smart glasses e assistentes digitais como 
Siri e Alexa.  
Fonte: O próprio texto.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
“Apenas recentemente, com o surgimento de aplicativos como Be My Eyes, smart glasses e assistentes digitais como 
Siri e Alexa, os deficientes visuais estão tendo acesso à cultura e informação sem a necessidade do método criado há 
quase 2 séculos por um menino de 13 anos. ” (6º§) A alternativa “D) que o enunciador, de forma implícita, considera 
que há um longo período entre a criação de novas tecnologias e o método citado durante todo o texto para a leitura 
dos deficientes visuais. ” foi indicada como correta. A expressão “apenas recentemente” demonstra que o 
enunciador considera que houve uma grande demora para que houvesse uma atualização do método criado por 
Louis. A expressão “implicitamente” demonstra que o significado da consideração do enunciador não está expressa 
da forma como foi demonstrado em: “houve grande demora”, mas sim que tal ponto de vista deve ser compreendido 
diante do contexto em que a expressão “apenas recentemente” é utilizada. A alternativa “B) o processo de ampliação 
de suportes específicos para atender com eficiência pessoas portadoras de necessidades especiais. ” não pode ser 
considerada correta, pois, a expressão inicial “apenas recentemente” possui aspecto temporal e não de ampliação. 
A alternativa “C) o descaso com os deficientes visuais, visto que as tecnologias implementadas na atualidade 
passaram por um longo processo até serem disponibilizadas para o público a que se destina. ” não pode ser 
considerada correta, pois, não há referência a um longo processo, mas sim a um longo período (de forma implícita).  
Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha 
Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “C) A linguagem empregada pelo autor, literária, não pode ser considerada sinônimo de norma-padrão” 
foi indicada como correta pelo gabarito. O uso do pronome reto como objeto em “Eu boto ele na cadeia” contraria 
as regras gramaticais da norma padrão da língua. Tal linguagem é empregada com efeito estilístico, estético e 
proposital, de acordo com linguagem literária do poema. A alternativa “B) O uso que o autor faz da norma-padrão, 
no texto, busca efeitos que expressam ironia e crítica.” não pode ser considerada correta de acordo com os 
argumentos já apresentados assim com a alternativa “D) A partir do emprego da variedade linguística utilizada no 
texto, é possível observar domínio precário da língua. ” 
Fonte: O próprio texto. 
Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “A) tem uma postura que foge dos padrões necessários ao desenvolvimento do ser humano em uma 
sociedade competitiva. ” foi considerada correta. De acordo com o texto: “Nossa classe média parece desprezar o 
esforço. Prefere a genialidade. O valor está no dom, naquilo que já nasce pronto. Dizer que “fulano é esforçado” é 
quase uma ofensa. Ter de dar duro para conquistar algo parece já vir assinalado com o carimbo de perdedor. Bacana 
é o cara que não estudou, passou a noite na balada e foi aprovado no vestibular de Medicina. Este atesta a excelência 



Fonte 

 

 

dos genes de seus pais. Esforçar-se é, no máximo, coisa para os filhos da classe C, que ainda precisam assegurar seu 
lugar no país. 
Da mesma forma que supostamente seria possível construir um lugar sem esforço, existe a crença não menos 
fantasiosa de que é possível viver sem sofrer. De que as dores inerentes a toda vida são uma anomalia e, como 
percebo em muitos jovens, uma espécie de traição ao futuro que deveria estar garantido. Pais e filhos têm pagado 
caro pela crença de que a felicidade é um direito. E a frustração um fracasso. Talvez aí esteja uma pista para 
compreender a geração do “eu mereço”. ”, o protecionismo dos pais causa frustração aos jovens diante de uma 
sociedade competitiva. A alternativa “D) vive um processo de decadência moral de modo que não consegue 
encontrar seu lugar no mercado de trabalho não tendo havido preparo para o exercício da carreira profissional 
escolhida. ” não pode ser considerada correta, o texto não especifica decadência moral, mas protecionismo.  
Fonte: O próprio texto.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
“Tenho me deparado com jovens que esperam ter no mercado de trabalho uma continuação de suas casas – onde o 
chefe seria um pai ou uma mãe complacente, que tudo concede. Foram ensinados a pensar que merecem, seja lá o 
que for que queiram. E quando isso não acontece – porque obviamente não acontece – sentem-se traídos, revoltam-
se com a “injustiça” e boa parte se emburra e desiste. ” (3º§) A alternativa “C) “onde o chefe seria um pai ou uma 
mãe complacente” / suas casas” foi assinalada como incorreta, conforme requeria o enunciado, pelo gabarito. Se 
observarmos um trecho maior da frase teremos: “Tenho me deparado com jovens que esperam ter no mercado de 
trabalho uma continuação de suas casas – onde o chefe seria um pai ou uma mãe complacente, ”, ou seja, o chefe -  
no mercado de trabalho – seria um pai ou uma mãe complacente. Portanto a referência feita é ao mercado de 
trabalho e não a suas casas, a expressão “onde o chefe” comprova tal leitura já que a figura do chefe está presente 
no trabalho e não em casas. A alternativa “B) “que tudo concede. ” / um pai ou uma mãe complacente” não pode ser 
considerada incorreta, e por isso, não pode ser indicada pelo gabarito já que o enunciado é explícito ao solicitar a 
exceção em relação à correção, ou seja, deveria ser assinalada a alternativa incorreta. A alternativa “D) “E quando 
isso não acontece” / que merecem, seja lá o que for que queiram” não pode ser indicada pelo gabarito pelo mesmo 
motivo apresentado anteriormente, o enunciado requeria a exceção à correção.  
Fonte: O próprio texto. 
Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “D) não há efeito de sentido idêntico nesta recorrência, a reiteração deste termo traz consigo o 
acréscimo de novas instruções de sentido. ” foi considerada correta, pois, a segunda recorrência do termo “sofre” 
no trecho destacado acrescenta a ideia de intensidade. A alternativa “A) por meio da recorrência do termo, é possível 
identificar a ironia com que a autora trata o assunto. ” não pode ser considerada correta, pois, o sofrimento 
apresentado no contexto é algo real. No trecho que antecede o trecho selecionado no enunciado da questão “E por 
tudo isso sofre, sofre muito, porque foi ensinada a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade. ” pode-se 
comprovar tal fato: “...despreparada porque desconhece a fragilidade da matéria da vida. ” (1º§) A alternativa “C) a 
recorrência tem por objetivo persuadir o leitor a questionar sobre o sofrimento abordado no trecho em análise. ” 
não pode ser considerada correta, pois, a repetição demonstra intensificação acrescentando-se ainda o termo 
“muito”. Não há, através de tal recurso, objetivo de que haja questionamento de tal sofrimento.  
Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha 
PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme o Acordo Ortográfico) São Paulo: 
Scipione, 2008. 
 
 
 
 



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

A alternativa “D) acentuar o valor significativo de acordo com o contexto em que o termo foi empregado. ” foi 
considerada correta, pois, no contexto, o termo “injustiça” demonstra o que os jovens sentem, é o ponto de vista 
deles, mas não a realidade. A alternativa “C) realçar a ironia da autora em relação à desistência dos jovens diante dos 
obstáculos. ” não pode ser considerada correta. Ironia trata-se de uma figura de linguagem por meio da qual se diz 
o contrário do que se quer dar a entender; uso de palavra ou frase de sentido diverso ou oposto ao que deveria para 
definir ou denominar algo, no caso do emprego das aspas em “injustiça” não é o que ocorre.  Não há referência ao 
sentido de “justiça” como em “Veja como ele é “educado”: cuspiu no chão! ”  
Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha 
PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme o Acordo Ortográfico) São Paulo: 
Scipione, 2008. 
SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “B) o jovem da classe média. ” foi considerada correta, podendo ser comprovada em “Nossa classe 
média parece desprezar o esforço. Prefere a genialidade. O valor está no dom, naquilo que já nasce pronto. Dizer 
que “fulano é esforçado” é quase uma ofensa. ” A alternativa “A) o filho da classe C.” não pode ser considerada 
correta. “Nossa classe média parece desprezar o esforço. Prefere a genialidade. O valor está no dom, naquilo que já 
nasce pronto. Dizer que “fulano é esforçado” é quase uma ofensa. Ter de dar duro para conquistar algo parece já vir 
assinalado com o carimbo de perdedor. Bacana é o cara que não estudou, passou a noite na balada e foi aprovado 
no vestibular de Medicina. Este atesta a excelência dos genes de seus pais. Esforçar-se é, no máximo, coisa para os 
filhos da classe C, que ainda precisam assegurar seu lugar no país. ” (6º§) De acordo com o texto, os filhos da classe 
C podem aceitar a rotulação de serem esforçados, mas o “fulano” não, ou seja, o jovem da classe média, não. A 
alternativa “D) sujeito qualquer, sem importância. ” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o 
enunciado da questão: “No sexto parágrafo do texto, a autora afirma que “Dizer que ‘fulano é esforçado’ é quase 
uma ofensa. ”. O termo “fulano” é tratamento vago e indeterminado, mas que – no texto – pode ser retomado e 
identificado como” não há questionamento quanto ao significado do termo “fulano”, mas sim quanto àquilo que ele 
retoma. A alternativa “C) aquele que não tem privilégios. ” não pode ser considerada correta tendo em vista os 
argumentos já apresentados.  
Fonte: O próprio texto.  
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu conhecimento teórico e domínio da legislação aplicada. A questão visa somente 
aferir o conhecimento básico do candidato quanto a administração pública gerencial, cujo marco na Constituição 
Federal é a Emenda Constitucional 19/98. O contrato de gestão é instrumento acrescentado pela reforma do Estado, 
o concurso público já era exigido para ingresso no cargo público, a estabilidade é pautada por critérios vinculados e 
não discricionários. De fato, a EC n. 19/98 acrescentou a hipótese de perda do por meio de avaliações periódicas de 
desempenho. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos.  
Fonte: Administração gerencial – reforma do Estado – EC. N. 19/98 
 
 
 
 



Fonte 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu conhecimento teórico e domínio da legislação aplicada. A questão é de mera 
interpretação das hipóteses apresentadas em face dos conceitos de controle interno e externo conforme traçados 
no enunciado.  Quando uma secretaria exerce controle sobre uma subsecretaria, o controle exerce-se no âmbito do 
poder executivo. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Manuais de Direito Administrativo – Controle interno e externo.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu conhecimento teórico e domínio da legislação aplicada. A questão exige que se 
marque a assertiva que estabelece um ponto de interação entre as Emendas 19/98 e 20/98. Ambas demonstram 
preocupação com a redução dos gastos públicos. O regime jurídico único não foi extinto e é tratado apenas na EC n. 
19/98, em regra é vedado o sigilo relativo a gasto de pessoal e previdenciário, o princípio da eficiência não substitui 
os princípios burocráticos traçados no texto original da constituição de 1988. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Emendas Constitucionais 19 e 20/98. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu conhecimento teórico e domínio da legislação aplicada. A questão exige que se 
marque a assertiva que estabelece uma correta relação entre a administração pública e o Poder Legislativo. Pela 
autonomia dos poderes, o Poder executivo não pode prever despesas para o Legislativo, a Câmara não julga o 
prefeito em crimes comuns, a Câmara Municipal tem sua própria procuradoria. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Competências da Câmara Municipal. 
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Recurso Procedente. Questão anulada. 
 
A questão trata de iniciativas legislativas e, nos termos do art. 92, § 2º da LOM a sanção, expressa ou tácita, supre a 
iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo, contudo, considerando o entendimento do STF quanto a 
matéria, a sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder 
de iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando 
dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência 
da Súmula 5/STF. [ADI 2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 9-2-2007.] = ADI 2.305, rel. min. Cezar 
Peluso, j. 30-6-2011, P, DJE de 5-8-201. Assim, considerando o conflito entre a legislação e a jurisprudência houve 
prejuízo à objetividade de questão. 
Isso posto, a questão deve ser anulada, julgando-se procedentes os recursos. 
Fonte: Competências da Câmara Municipal. 
 
 
 
 



Fonte 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

26 47 35 55 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu conhecimento teórico e domínio da legislação aplicada. A questão exige raciocínio 
interpretativo quanto às políticas de governança eletrônica, para a qual há uma “imprescindibilidade” de políticas de 
inclusão digital.  
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Noções de governo eletrônico - https://www.governoeletronico.gov.br/sobre-o-programa/diretrizes. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

28 48 33 53 

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

 
O conteúdo programático exigiu conhecimento teórico e domínio da legislação aplicada. A questão exige 
conhecimento sobre fundamentos do Direito Administrativo, devendo se distinguir o conceito de prerrogativas do 
conceito de limitações. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Manuais de Direito Administrativo – prerrogativas e sujeições. 
 
  

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

29 49 32 52 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu conhecimento teórico e domínio da legislação aplicada. A questão exige 
conhecimento sobre abuso de poder, cuja espécie “desvio de poder ou desvio de finalidade” se distingue da espécie 
excesso de poder, em que ocorre o vício de competência. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Manuais de Direito Administrativo – Poderes – abuso de poder. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

31 51 30 50 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu conhecimento teórico e domínio da legislação aplicada. A questão exige 
conhecimento sobre responsabilidade civil do estado. Na hipótese de chuva de granizo, ocorre uma exceção ao dever 
de indenizar, posto que o caso fortuito e a força maior são excludentes de responsabilidade. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Manuais de Direito Administrativo – Responsabilidade Civil do Estado. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

32 52 31 49 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu conhecimento teórico e domínio da legislação aplicada. A questão exige 
conhecimento licitações. A contratação de publicidade não se amolda no art. 24 e nem no 25 da lei de licitações, 
portanto, não é caso de dispensa nem de inexigibilidade. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Manuais de Direito Administrativo – Licitações. 
 
 

https://www.governoeletronico.gov.br/sobre-o-programa/diretrizes


Fonte 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

33 53 28 48 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão pede a assertiva verdadeira quanto a classificação de determinado ato administrativo consistente em uma 
“portaria conjunta da Câmara Municipal e da Secretaria Municipal de Fazenda do Município estabelecendo regras 
sobre a prestação de contas do Poder Legislativo”. Quanto a assertiva “a”, o ato é normativo e geral, porém não é 
composto, já que composto corresponde à existência de “dois ou mais” atos que assumem papel complementar um 
em relação ao outro. No caso, há um único ato: a portaria. Quanto a assertiva “b” não é externo, pois não se dirige 
ao administrado, nem simples, pois não deriva da vontade de um único órgão, nem é ordinatório, posto que não se 
traduz em ordem de serviço propriamente dita. Quanto a assertiva “c”, não é um ato decorrente do poder de polícia 
nem do poder disciplinar, portanto não é punitivo, nem sequer é de gestão, posto que os atos de gestão são aqueles 
praticados sem o uso das prerrogativas de poder público. A assertiva “d” é a correta: o ato é interno, porque alcança 
a própria Administração Pública e não o administrado; é complexo, pois emana da vontade simultânea de dois ou 
mais órgãos para a formação de ato único, a portaria; e é autoexecutável, visto que independe de ordem judicial para 
seu cumprimento. 
Isso posto, julga-se improcedente o recurso. 
Fonte: Manuais de Direito Administrativo – Classificação dos atos administrativos 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

34 54 27 47 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu conhecimento teórico e domínio da legislação aplicada. A questão exige 
conhecimento sobre noções de empresas estatais, a criação das subsidiárias das estatais depende de lei Autorizativa. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Manuais de Direito Administrativo – Constituição Federal, art. 37, inciso 20.  
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

35 55 26 46 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu conhecimento teórico e domínio da legislação aplicada. A questão exige 
conhecimento sobre discricionariedade e seu controle por meio da tese do desvio de poder ou desvio de finalidade. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Manuais de Direito Administrativo – Atos administrativos – controle dos atos discricionários.  
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

36 56 25 45 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu conhecimento teórico e domínio da legislação aplicada. A questão exige 
conhecimento sobre desapropriação que é forma originária de aquisição da propriedade e pode ser por interesse 
social.  
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Manuais de Direito Administrativo – formas de intervenção na propriedade. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

38 59 23 43 

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



Fonte 

 

 

O conteúdo programático exigiu conhecimento sobre regras de aposentadoria no serviço público. A servidora deve 
demonstrar ter 30 anos de contribuição para se aposentar, portanto, faltam dois anos, concluindo-se em 2020. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Manuais de Direito Administrativo – noções de previdência pública – art. 40 da Constituição Federal. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

39 60 22 42 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu conhecimento sobre parcerias público-privada e concessões comuns de prestação 
de serviços públicos.  
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Manuais de Direito Administrativo – serviços públicos – lei 11.079/04 e lei 8.987/95 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

40 57 21 41 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O cargo de Consultor Legislativo pressupõe a escolha de candidato com alto conhecimento em Administração Pública, 
Orçamento e Finanças. Assim, o conteúdo programático exigiu conhecimento básicos sobre os principais teóricos das 
políticas públicas.  
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte:  

 Noções de teoria das políticas públicas. 

 SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, ano 08, n. 16. 2006, Porto Alegre, 

páginas 20 a 45.  

 http://www.scielo.br/pdf/soc/n16/a03n16 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

42 23 60 39 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A Câmara Municipal tem competência para autorizar a contratação de empréstimo, operação ou acordo externo, de 

qualquer natureza, de interesse do Município, regulando as suas condições e respectiva aplicação. Contudo, tem de 

ser observada a legislação federal, pois considerando a Carta Magna de 1988, é competência privativa do Senado 

Federal autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Territórios e dos Municípios. 

Observa-se que a alternativa “D” está incompleta e, sua interpretação, sem deixar claro que existe uma competência 

privativa do Senado a respeito de referidas operações leva a acreditar que a Câmara Municipal teria total liberdade, 

o que não é verdade.  

Outrossim, cumpre esclarecer que referida competência do Senado Federal tem como escopo os limites de 

endividamentos impostos aos entes federados (Resolução 40 do Senado Federal|). 

Fonte: 

 Constituição da República Federativa dos Brasil de 1988: 

Seção IV - DO SENADO FEDERAL 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

[...] 

V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios; 

http://www.scielo.br/pdf/soc/n16/a03n16


Fonte 

 

 

VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal; 

VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e 

interno; 

IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios; 

 Lei Orgânica do Município: 

Art. 84 - Compete privativamente à Câmara Municipal: 

(...) 

XXII - dispor sobre limites e condições para concessão de garantia do Município em operações de crédito; 

XXIII - autorizar a contratação de empréstimo, operação ou acordo externo, de qualquer natureza, de interesse do 

Município, regulando as suas condições e respectiva aplicação, observada a legislação 

federal; 

  
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

44 25 53 37 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão encontra respaldo nas exigências editalícias, no tópico: Economia monetária. 
Importante não confundir instrumentos de política monetária com mecanismos de transmissão de políticas 

monetárias. A intermediação financeira, efetuada pelas instituições financeiras autorizadas a operar em referido 

segmento pela autoridade creditícia nacional, sempre deslocará recursos dos agentes econômicos superavitários 

para os agentes econômicos deficitários.  Enquadrar-se no polo deficitário da intermediação financeira pode ser real, 

factual, circunstancial ou apenas uma opção momentânea.  O conceito de agente econômico deficitário refere-se ao 

agente econômico que assume o polo de tomador de recursos. 

A esse respeito vide bibliografia a seguir.  

Fonte: Manual de Economia / Amaury Patrick Gremaud ... [et al].; organizadores Diva Benevides Pinho, Marco 

Antônio Sandoval de Vasconcelos. – 5. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2004. 

“Moeda – algo que é aceito pela coletividade para desempenhar funções de meio ou instrumento de troca, unidade 

de conta e reserva de valor. Intermediação financeira refere-se à tarefa de deslocar recursos de unidade 

superavitárias para unidades deficitárias, ou seja, de fazer a ponte entre poupadores e tomadores de recursos. 

Transmutação de Ativos diz respeito à função de transformar ativos com determinadas características de vencimento, 

volume, risco de crédito, risco de preço e liquidez, em outros tipos e ativos com características diferentes. 

São instrumentos de política monetária: reservas obrigatórias, operações de mercado aberto, políticas de 

redesconto.” 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

45 21 57 36 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O Termo etc, abreviação da expressão latina et cetera (ou et coetera), significa "e o resto"; "e outras coisas" da mesma 

espécie.  

O uso dessa expressão reforça a existência de outras etapas além das expressamente citadas. Não é plausível inferir 

que a expressão indicaria a possibilidade de inserção de outras etapas que não fossem condizentes com as etapas já 

descritas.  

Fonte: Brasil. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.  Secretaria de Orçamento Federal.  



Fonte 

 

 

Manual técnico de orçamento MTO. Edição 2017. Brasília, 2016. 159 p.  

6.2.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  

[...] 

A LRF atribuiu à LDO a responsabilidade de tratar de outras matérias, tais como: estabelecimento de metas fiscais; 

fixação de critérios para limitação de empenho e movimentação financeira; publicação da avaliação financeira e 

atuarial dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores civis e militares; avaliação financeira do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador e projeções de longo prazo dos benefícios da LOAS; margem de expansão das 

despesas obrigatórias de natureza continuada; e avaliação dos riscos fiscais.  

6.3. ETAPAS E PRODUTOS DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO  

Planejamento do Processo de Elaboração; Definição de Macrodiretrizes;  Revisão da Estrutura Programática; 

Avaliação da NFGC para a Proposta Orçamentária; Estudo, Definição e Divulgação de Limites para a Proposta Setorial; 

Captação da Proposta Setorial; Análise e Ajuste da Proposta Setorial; Fechamento, Compatibilização e Consolidação 

da Proposta Orçamentária; Elaboração e Formalização da Mensagem Presidencial e do Projeto de Lei Orçamentária; 

Elaboração e Formalização das Informações Complementares ao PLOA. 

[...] 

6.5.1. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO DETALHAMENTO DA PROPOSTA SETORIAL 

[...] 

Em consonância com a estrutura programática, a proposta orçamentária setorial será consolidada por programa, 

com detalhamento das respectivas atividades, projetos e operações especiais. 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

53 33 46 27 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Existem inúmeras operações em que os títulos do governo federal são emitidos diretamente ao detentor, inclusive 

quando se referem à busca de recursos oriundos do exterior ou, ainda, Tesouro Direto.  

A esse respeito, vide fonte a seguir.  

Fonte: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/o-que-e-a-divida-publica-federal 

O que é a Dívida Pública Federal?  

“A Dívida Pública Federal (DPF) é a dívida contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do 

Governo Federal, nele incluído o refinanciamento da própria dívida, bem como para realizar operações com 

finalidades específicas definidas em lei. A Dívida Pública Federal pode ser classificada de distintas formas, sendo as 

principais: i) quanto à forma utilizada para o endividamento, e ii) quanto à moeda na qual ocorrem os fluxos de 

recebimento e pagamento da dívida. Em relação à forma, o endividamento por ocorrer por meio da emissão de títulos 

públicos ou pela assinatura de contratos. Quando os recursos são captados por meio da emissão de títulos públicos, 

a dívida daí decorrente é chamada de mobiliária. Quando a captação é feita via celebração de contratos, a dívida é 

classificada como contratual. Os títulos públicos federais são instrumentos financeiros de renda fixa emitidos pelo 

Governo Federal via oferta pública (leilão) ou diretamente ao detentor. [...] 

Em relação à moeda na qual ocorrem seus fluxos de recebimento e pagamento, a Dívida Pública Federal pode ser 

classificada como interna ou externa. Quando os pagamentos e recebimentos são realizados na moeda corrente em 

circulação no país, no caso brasileiro o real, a dívida é chamada de interna. Por sua vez, quando tais fluxos financeiros 

ocorrem em moeda estrangeira, usualmente o dólar norte-americano, a dívida é classificada como 

externa. Atualmente, toda a Dívida Pública Federal em circulação no mercado nacional é paga em real e captada por 

meio da emissão de títulos públicos, sendo por essa razão definida como Dívida Pública Mobiliária Federal interna 

(DPMFi). Já a Dívida Pública Federal existente no mercado internacional é paga em outras moedas que não o real e 

tem sido captada tanto por meio da emissão de títulos quanto por contratos, sendo por isso definida como Dívida 

Pública Federal externa (DPFe).” 

 

 



Fonte 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

55 34 45 26 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Subsídio é um auxílio, uma subvenção, um aporte. Trata-se de valor monetário fixado e concedido pelo Estado, ou 

outra corporação, para benefício de interesse público importante para a economia do país. É uma subvenção (auxílio 

monetário concedido pelos poderes públicos). 

Existem vária formas de se operacionalizar subsídios, não somente por meio de incentivos fiscais. Exemplos: Subsídio 

a via Bolsa família, subsídios agrícolas, subsídios por meio de equalização de taxas, etc. 

Fonte: 

 Windholz, Eric e Hodge, Graeme A. - Conceituando regulação social e econômica: implicações para agentes 

reguladores e para atividade regulatória atual. In: RDA – revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 

264, p. 13-56, set/dez. 2013. 

“ A regulação econômica é baseada em valores de eficiência e concorrência, e geralmente envolve a correção de 

falhas ou imperfeições de mercado, que reduzem a eficiência ou concorrência, dentro de um mercado específico, 

assim como monopólios, informação inadequada ou assimétrica, externalidades ou poder de barganha desigual. 

Esse conceito de regulação econômica adota uma abordagem utilitarista e presume que o que é bom para a 

sociedade é a agregação de preferências individuais como revelado no comportamento de mercado. ”  

 

 Manual de Economia / Amaury Patrick Gremaud ... [et al].; organizadores Diva Benevides Pinho, Marco 

Antônio Sandoval de Vasconcelos. – 5. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2004. 

“Regulação econômica é um conjunto de regras particulares ou de ações específicas implementadas por 
agências administrativas para interferir diretamente no mecanismo de alocação de mercado, ou, 
indiretamente, alterando as decisões de oferta e de demanda de produtores e consumidores. 
O Problema: Os mercados falham na presença dos chamados bens públicos, que são aqueles para os 
quais o consumo por parte de um indivíduo não reduz a capacidade de outros de usufruir dos seus 
serviços, porque, como as empresas privadas não dispõem de elementos para cobrar de cada 
consumidor, também não terão incentivos para ofertar tais bens. 
Os instrumentos de regulação econômica são genericamente classificados como Comando e Controle e 
Incentivos Financeiros. Os instrumentos de incentivos financeiros estão associados a transferências de 
recursos por meio de impostos e subsídios. Já os instrumentos de Comando e Controle são aqueles 
associados a regas particulares implementadas por agências governamentais especialmente 
concebidas para esses fins, fazendo o uso de regulamentos e sanções. ” 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

56 36 43 24 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “A”. 
 
Considerando o mercado de trabalho informal, a única opção incorreta é a alternativa “A”, conforme disposto na 
fonte bibliográfica transcrita a seguir, utilizada como base para elaboração da questão.  Portanto, os recursos são 
procedentes e a resposta da questão é a letra A. Todas as demais alternativas estão corretas. 
 Fonte: Economia informal: aspectos conceituais e teóricos / José Dari Krein e Marcelo Weishaupt Proni; Escritório 
da OIT no Brasil. - Brasilia: OIT, 2010 1 v. 
“Apesar de haver discrepância no uso dos conceitos e na mensuração da extensão da economia informal, existe uma 
compreensão amplamente difundida de que se tornou um fenômeno expressivo nos países subdesenvolvidos ou em 
transição e que começa a aparecer nos países centrais. Entre os autores que estudam o tema, há uma relativa 
concordância de que sob a noção da informalidade há uma grande diversidade de situações heterogêneas, que, em 
geral, correspondem a condições desfavoráveis aos trabalhadores: indefinição do local de trabalho, condições de 
trabalho prejudiciais à saúde e à segurança, baixos níveis de qualificação e de produtividade do trabalho, rendimentos 
baixos e irregulares, extensas jornadas de trabalho, falta de acesso à informação e à tecnologia, além das dificuldades 
para a obtenção de financiamento e para uma inserção legal no mercado. Os trabalhadores da economia informal, 



Fonte 

 

 

na maioria das vezes, não são reconhecidos pelas agências governamentais, são imprecisamente mensurados nas 
estatísticas oficiais, não estão contemplados pela legislação trabalhista e se beneficiam de forma limitada da 
seguridade social. Dessa maneira, estão impossibilitados de desfrutar plenamente dos direitos sociais que alicerçam 
a cidadania. E quando reivindicam outra forma de tratamento, raramente são ouvidos pelas autoridades públicas, 
por não estarem organizados e não terem representantes legítimos. ” 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

59 39 42 22 

Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Recurso prejudicado por não corresponder à questão supracitada. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

60 40 41 21 

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

A questão trata do Balanço de Pagamentos (registro de transações oficiais entre residente e não residentes no 

exterior). A única forma de enviar ou receber recursos oriundos de transações com ou do exterior, sem utilizar as 

instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil é via “Dólar Cabo” ou operações de mercado paralelo 

(operações irregulares pelas autoridades brasileiras). Nesses casos, referidas operações sequer são registradas no 

Balanço de Pagamentos.  

A esse respeito, vide fonte a seguir. 

Fonte: http://www4.bcb.gov.br/pec/series/port/metadados/mg152p.htm 

“O balanço de pagamentos é o registro estatístico de todas as transações – fluxo de bens e direitos de valor econômico 

– entre os residentes de uma economia e o restante do mundo, ocorridos em determinado período de tempo. 

As transações entre os residentes no Brasil e os residentes no exterior, independentemente da moeda utilizada, de 

acordo com as normas em vigor no país, são realizadas por intermédio do sistema bancário ou de agentes 

credenciados pelo Banco Central do Brasil.  

No Balanço de Pagamentos, a Balança de Transações Correntes representa o somatório dos valores líquidos da 

balança, serviços, rendas e transferências unilaterais correntes. 

No Balanço de Pagamentos, a Conta Financeira representa o somatório dos valores líquidos dos investimentos, 

investimentos em carteira, derivativos e outros investimentos.”   

 
 
 
Cargo: Consultor Legislativo (área de Ciências Sociais e Políticas) 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

1 17 4 20 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “B) ocorrência de oração sem sujeito trazendo verbo impessoal que se apresenta na terceira pessoa do 
singular” foi considerada correta. A oração “Há dois anos” apresenta o verbo impessoal haver, indicando tempo 
decorrido, confirmando a ocorrência de uma oração sem sujeito. A alternativa “A) o predicado nominal, já que existe 
verbo de ligação seguido de predicativo do sujeito” não pode ser indicada como correta, pois, em “[...] os deficientes 
visuais estão tendo acesso à cultura e informação sem a necessidade do método criado há quase 2 séculos por um 
menino de 13 anos. ” (6º§) não há emprego de verbo de ligação. Na expressão “estão tendo”, “estão” é verbo auxiliar. 
Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
 

http://www4.bcb.gov.br/pec/series/port/metadados/mg174p.htm
http://www4.bcb.gov.br/pec/series/port/metadados/mg180p.htm
http://www4.bcb.gov.br/pec/series/port/metadados/mg183p.htm
http://www4.bcb.gov.br/pec/series/port/metadados/mg184p.htm


Fonte 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

2 18 3 19 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Nesta questão o enunciado requeria que fosse assinalada a alternativa incorreta, sendo assim a alternativa “D) “Era 
tão esperto e interessado que chamou a atenção do professor da escola local [...]” (3º§) / Fosse” foi devidamente 
indicada. “Era” é a forma do verbo “ser” no pretérito imperfeito do indicativo, tempo que indica certeza. A forma 
“fosse” está no pretérito imperfeito do subjuntivo, indicativo de hipótese. Tal substituição provocaria incoerência e 
alteração de sentido. A alternativa “B) “[...] os deficientes visuais estão tendo acesso à cultura [...]” (6º§) / passaram 
a ter” não apresenta incorreção. Isoladamente, essas duas formas parecem não ter o mesmo sentido. Contudo, 
“passaram a ter” indica que algo começou a acontecer. 
Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

5 20 1 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
“Apenas recentemente, com o surgimento de aplicativos como Be My Eyes, smart glasses e assistentes digitais como 
Siri e Alexa, os deficientes visuais estão tendo acesso à cultura e informação sem a necessidade do método criado há 
quase 2 séculos por um menino de 13 anos. ” (6º§) A alternativa “D) que o enunciador, de forma implícita, considera 
que há um longo período entre a criação de novas tecnologias e o método citado durante todo o texto para a leitura 
dos deficientes visuais. ” foi indicada como correta. A expressão “apenas recentemente” demonstra que o 
enunciador considera que houve uma grande demora para que houvesse uma atualização do método criado por 
Louis. A expressão “implicitamente” demonstra que o significado da consideração do enunciador não está expressa 
da forma como foi demonstrado em: “houve grande demora”, mas sim que tal ponto de vista deve ser compreendido 
diante do contexto em que a expressão “apenas recentemente” é utilizada. A alternativa “B) o processo de ampliação 
de suportes específicos para atender com eficiência pessoas portadoras de necessidades especiais. ” não pode ser 
considerada correta, pois, a expressão inicial “apenas recentemente” possui aspecto temporal e não de ampliação. 
A alternativa “C) o descaso com os deficientes visuais, visto que as tecnologias implementadas na atualidade 
passaram por um longo processo até serem disponibilizadas para o público a que se destina. ” não pode ser 
considerada correta, pois, não há referência a um longo processo, mas sim a um longo período (de forma implícita).  
Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha 
Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

7 14 6 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “C) A linguagem empregada pelo autor, literária, não pode ser considerada sinônimo de norma-padrão” 
foi indicada como correta pelo gabarito. O uso do pronome reto como objeto em “Eu boto ele na cadeia” contraria 
as regras gramaticais da norma padrão da língua. Tal linguagem é empregada com efeito estilístico, estético e 
proposital, de acordo com linguagem literária do poema. A alternativa “B) O uso que o autor faz da norma-padrão, 
no texto, busca efeitos que expressam ironia e crítica.” não pode ser considerada correta de acordo com os 
argumentos já apresentados assim com a alternativa “D) A partir do emprego da variedade linguística utilizada no 
texto, é possível observar domínio precário da língua. ” 
Fonte: O próprio texto. 
Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

9 2 19 12 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo do recurso não é referente à questão identificada.  
Fonte: Recurso apresentado.   
 



Fonte 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 5 15 9 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
“Tenho me deparado com jovens que esperam ter no mercado de trabalho uma continuação de suas casas – onde o 
chefe seria um pai ou uma mãe complacente, que tudo concede. Foram ensinados a pensar que merecem, seja lá o 
que for que queiram. E quando isso não acontece – porque obviamente não acontece – sentem-se traídos, revoltam-
se com a “injustiça” e boa parte se emburra e desiste. ” (3º§) A alternativa “C) “onde o chefe seria um pai ou uma 
mãe complacente” / suas casas” foi assinalada como incorreta, conforme requeria o enunciado, pelo gabarito. Se 
observarmos um trecho maior da frase teremos: “Tenho me deparado com jovens que esperam ter no mercado de 
trabalho uma continuação de suas casas – onde o chefe seria um pai ou uma mãe complacente, ”, ou seja, o chefe -  
no mercado de trabalho – seria um pai ou uma mãe complacente. Portanto a referência feita é ao mercado de 
trabalho e não a suas casas, a expressão “onde o chefe” comprova tal leitura já que a figura do chefe está presente 
no trabalho e não em casas. A alternativa “B) “que tudo concede. ” / um pai ou uma mãe complacente” não pode ser 
considerada incorreta, e por isso, não pode ser indicada pelo gabarito já que o enunciado é explícito ao solicitar a 
exceção em relação à correção, ou seja, deveria ser assinalada a alternativa incorreta. A alternativa “D) “E quando 
isso não acontece” / que merecem, seja lá o que for que queiram” não pode ser indicada pelo gabarito pelo mesmo 
motivo apresentado anteriormente, o enunciado requeria a exceção à correção.  
Fonte:  

 O próprio texto. 

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

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

14 7 10 7 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
 “A crença de que a felicidade é um direito tem tornado despreparada a geração mais preparada. Preparada do ponto 
de vista das habilidades, despreparada porque não sabe lidar com frustrações. Preparada porque é capaz de usar as 
ferramentas da tecnologia, despreparada porque despreza o esforço. Preparada porque conhece o mundo em 
viagens protegidas, despreparada porque desconhece a fragilidade da matéria da vida. E por tudo isso sofre, sofre 
muito, porque foi ensinada a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade. E não foi ensinada ___ criar _____ 
partir da dor. ” (1º§). A alternativa “A) há uma recorrência de estruturas sintáticas com função persuasiva no texto. 
” foi considerada correta, pois, há uma estruturação do primeiro parágrafo de forma repetitiva, com estruturas 
paralelas, em pares opositivos e simétricos, de um lado explicando “preparado”, de outro explicando 
“despreparado”. Tal oposição demonstra duas características dos jovens: o conhecimento técnico e a imaturidade a 
respeito da vida real. A alternativa “C) a expressão “por tudo isso” introduz uma paráfrase empregada como recurso 
da coesão textual. ” não pode ser considerada correta, pois, não há uma reescrita do que foi expresso anteriormente. 
A alternativa “B) o mesmo conteúdo semântico é apresentado sob formas estruturais diferentes. ” não pode ser 
considerada correta, pois, não é o mesmo conteúdo semântico, são ideias diferentes. A alternativa “D) não há 
nenhum tipo de recorrência entre as orações do parágrafo, sendo de alta informatividade. ” não pode ser indicada 
como correta, pois, há recorrência vista no emprego da repetição de estrutura destacada na letra A. 
Fonte:  

 O próprio texto. 

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

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

16 8 13 5 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “D) não há efeito de sentido idêntico nesta recorrência, a reiteração deste termo traz consigo o 
acréscimo de novas instruções de sentido. ” foi considerada correta, pois, a segunda recorrência do termo “sofre” 
no trecho destacado acrescenta a ideia de intensidade. A alternativa “A) por meio da recorrência do termo, é possível 
identificar a ironia com que a autora trata o assunto. ” não pode ser considerada correta, pois, o sofrimento 
apresentado no contexto é algo real. No trecho que antecede o trecho selecionado no enunciado da questão “E por 
tudo isso sofre, sofre muito, porque foi ensinada a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade. ” pode-se 



Fonte 

 

 

comprovar tal fato: “...despreparada porque desconhece a fragilidade da matéria da vida. ” (1º§) A alternativa “C) a 
recorrência tem por objetivo persuadir o leitor a questionar sobre o sofrimento abordado no trecho em análise. ” 
não pode ser considerada correta, pois, a repetição demonstra intensificação acrescentando-se ainda o termo 
“muito”. Não há, através de tal recurso, objetivo de que haja questionamento de tal sofrimento.  
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

17 10 12 4 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “D) acentuar o valor significativo de acordo com o contexto em que o termo foi empregado” foi 
considerada correta, pois, no contexto, o termo “injustiça” demonstra o que os jovens sentem, é o ponto de vista 
deles, mas não a realidade. A alternativa “C) realçar a ironia da autora em relação à desistência dos jovens diante dos 
obstáculos ” não pode ser considerada correta. Ironia trata-se de uma figura de linguagem por meio da qual se diz o 
contrário do que se quer dar a entender; uso de palavra ou frase de sentido diverso ou oposto ao que deveria para 
definir ou denominar algo, no caso do emprego das aspas em “injustiça” não é o que ocorre.  Não há referência ao 
sentido de “justiça” como em “Veja como ele é “educado”: cuspiu no chão! ”  
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

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

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

19 12 11 2 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “D) matéria, patrimônio” foi indicada como correta, pois, “matéria” e “patrimônio” são acentuadas por 
serem paroxítonas terminadas em ditongo. A alternativa “C) média, fácil” não pode ser considerada correta, pois, 
“média” é paroxítona terminada em ditongo e “fácil” é paroxítona terminada em l. A alternativa “B) há, línguas” não 
pode ser considerada correta, pois, “há" é monossílabo tônico terminado em a e “línguas” é paroxítona terminada 
em ditongo.  
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

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

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

20 13 8 1 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “B) o jovem da classe média” foi considerada correta, podendo ser comprovada em “Nossa classe média 
parece desprezar o esforço. Prefere a genialidade. O valor está no dom, naquilo que já nasce pronto. Dizer que 
“fulano é esforçado” é quase uma ofensa. ” A alternativa “A) o filho da classe C.” não pode ser considerada correta. 
“Nossa classe média parece desprezar o esforço. Prefere a genialidade. O valor está no dom, naquilo que já nasce 
pronto. Dizer que “fulano é esforçado” é quase uma ofensa. Ter de dar duro para conquistar algo parece já vir 
assinalado com o carimbo de perdedor. Bacana é o cara que não estudou, passou a noite na balada e foi aprovado 
no vestibular de Medicina. Este atesta a excelência dos genes de seus pais. Esforçar-se é, no máximo, coisa para os 
filhos da classe C, que ainda precisam assegurar seu lugar no país. ” (6º§) De acordo com o texto, os filhos da classe 
C podem aceitar a rotulação de serem esforçados, mas o “fulano” não, ou seja, o jovem da classe média, não. A 



Fonte 

 

 

alternativa “D) sujeito qualquer, sem importância” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o 
enunciado da questão: “No sexto parágrafo do texto, a autora afirma que “Dizer que ‘fulano é esforçado’ é quase 
uma ofensa. ”. O termo “fulano” é tratamento vago e indeterminado, mas que – no texto – pode ser retomado e 
identificado como” não há questionamento quanto ao significado do termo “fulano”, mas sim quanto àquilo que ele 
retoma. A alternativa “C) aquele que não tem privilégios” não pode ser considerada correta tendo em vista os 
argumentos já apresentados.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

21 41 31 52 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão trata de conteúdos previstos no edital do concurso, sendo eles: "Direitos Humanos: Evolução Histórica e 
classificação contemporânea de direitos humanos/Cidadania". 
Neste sentido, a bibliografia utilizada para elaboração da mesma - "Teoria & Crítica dos Direitos Sociais - O Estado 
Social e o Estado Democrático de Direito - Parte I - Formação Histórica dos Direitos Sociais", está totalmente 
adequada, pois diretamente ligada ao tema dos direitos humanos - que é um ramo do Direito. Desvincular os direitos 
humanos do Direito, isto sim, seria um equívoco sob os pontos de vista teórico e prático. Portanto, entende-se que 
não há impedimentos ao uso de bibliografias relacionadas à matéria do Direito, quando se trata de questões de 
direitos humanos. Quanto ao autor utilizado - Simões - importante enfatizar que o mesmo não se restringe ao Direito, 
somente, mas a relacionar esta matéria a outras, ampliando o universo ao qual se dedica.  
Ademais, afirma-se em sede recursal que há erro no enunciado da questão, mas argumenta sobre possível erro no 
texto da alternativa D - gabarito correto. Entretanto, tal erro não se observa nem no enunciado da questão e nem na 
resposta - alternativa D.  
Fonte: SIMÕES, Carlos. Teoria &Crítica dos Direitos Sociais: O Estado Social e o Estado Democrático de Direito. São 
Paulo: Cortez, 2013. P. 65. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

22 45 34 51 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta o recurso que há ausência de conteúdo programático, entretanto, tal situação não se observa, já que a 
bibliografia utilizada para elaboração da questão a que se refere o presente recurso trata de conteúdos previstos no 
edital do concurso, sendo eles: Direitos Humanos: Evolução histórica e classificação contemporânea do conceito de 
direitos humanos/direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Ressalta-se também que, ainda que haja, 
por parte dos candidatos, a "liberdade de pesquisa por conceitos" e que "o conteúdo seja organizado por temas", a 
elaboração das questões pressupõe utilização de bibliografias, com referências claras e corretas.  
Fonte: SIMÕES, Carlos. Teoria &Crítica dos Direitos Sociais: O Estado Social e o Estado Democrático de Direito. São 
Paulo: Cortez, 2013. P.49. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

23 42 32 53 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta o recurso que há ausência de conteúdo programático, entretanto, tal situação não se observa, já que a 
bibliografia utilizada para elaboração da questão a que se refere o presente recurso trata de conteúdo previsto no 
edital do concurso, sendo ele: Direitos Humanos: Evolução histórica e classificação contemporânea do conceito de 
direitos humanos. Ressalta-se, também que, ainda que haja, por parte dos candidatos, a "liberdade de pesquisa por 
conceitos" e que "o conteúdo seja organizado por temas", a elaboração das questões pressupõe utilização de 
bibliografias, com referências claras e corretas. 

Fonte: MELO, Verônica Vaz de. Direitos Humanos - A proteção do direito à diversidade cultural, Belo Horizonte/MG: 



Fonte 

 

 

Editora Fórum, 2010. P. 56. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

24 43 33 54 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
  
Sustenta o recurso que há ausência de conteúdo programático, entretanto, tal situação não se observa, já que a 
bibliografia utilizada para elaboração da questão a que se refere o presente recurso trata de conteúdo previsto no 
edital do concurso, sendo ele: "Do sujeito universal à diversidade dos sujeitos dos direitos humanos: crianças e 
adolescentes." Ressalta-se, também que, ainda que haja, por parte dos candidatos, a "liberdade de pesquisa por 
conceitos" e que "o conteúdo seja organizado por temas", a elaboração das questões pressupõe utilização de 
bibliografias, com referências claras e corretas. Ademais, importa ressaltar que não há qualquer desrespeito à 
participação de todos os candidatos, já que todos estão submetidos a uma mesma questão, em igualdade de 
condições.  

Fonte: NUNES, Deise G. Uma breve história da (in) visibilidade do abandono de crianças e adolescentes brasileiros. 
In FREIRE, Silene de Moraes. Org. Direitos Humanos: violência e pobreza na América Latina contemporânea. Rio de 
janeiro: Letra e Imagem, 2007. P. 85. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

25 44 35 55 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta o argumento que há ausência de conteúdo programático, o que não é confirmado, já que a bibliografia 
utilizada para elaboração da questão a que se refere o presente recurso trata de conteúdo previsto no edital do 
concurso, sendo ele: "Do sujeito universal à diversidade dos sujeitos dos direitos humanos: Mulheres". 

Fonte: SIMÕES, Carlos. Curso de Direito do Serviço Social. ed. São Paulo: Cortez, 2010. P. 74. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

26 46 36 56 

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

Sustenta o argumento que há ausência de conteúdo programático, o que não é confirmado, já que a bibliografia 
utilizada para elaboração da questão a que se refere o presente recurso trata de conteúdo previsto no edital do 
concurso, sendo ele: "Do sujeito universal à diversidade dos sujeitos dos direitos humanos: Igualdade na 
diversidade".  

Fonte: SIMÕES, Carlos. Curso de Direito do Serviço Social. ed. São Paulo: Cortez, 2010. P.89. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

27 48 37 59 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta o argumento que há ausência de conteúdo programático, o que não é confirmado, já que a questão a que 
se refere o presente recurso trata de conteúdo previsto em Edital, compondo seu conteúdo programático, sendo ele: 
“Evolução histórica e classificação contemporânea do conceito de direitos humanos: documentos básicos de 
promoção e proteção dos direitos humanos”. Neste diapasão, a bibliografia utilizada para a elaboração da questão 
está totalmente adequada, pois diretamente ligada ao tema Direitos Humanos – um ramo do Direito. Desvincular os 
direitos humanos do Direito, isto sim, seria um equívoco sob os pontos de vista teórico e prático. 

 
Fonte: SIMÕES, Carlos. Teoria &Crítica dos Direitos Sociais: O Estado Social e o Estado Democrático de Direito. São 
Paulo: Cortez, 2013. P. 219. 

 



Fonte 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

28 47 38 57 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta o argumento que há ausência de conteúdo programático, o que não é confirmado, já que a questão a que 
se refere o presente recurso trata de conteúdo previsto no edital do concurso, compondo seu conteúdo 
programático, sendo ele: "Do sujeito universal à diversidade dos sujeitos dos direitos humanos: refugiados". 

Fonte: SANTIAGO, Emerson. Direito do Refugiado. Portal Info Escola, Direito do Refugiado, disponível em: 
https://www.infoescola.com/direito/direito-do-refugiado/. Acesso em: 15/01/2018. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

29 49 39 58 

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

Sustenta o recurso que há ausência de conteúdo programático, o que não é confirmado, já que a questão a que se 

refere o presente recurso trata de conteúdo previsto no edital do concurso, compondo seu conteúdo programático, 

sendo ele: "Do sujeito universal à diversidade dos sujeitos dos direitos humanos: crianças e adolescentes". 

Fonte: SILVA, Jane S. da. e SILVA, Márcia Nogueira da. Adolescentes em conflito com a Lei no Brasil: Direitos (Des) 
Humanos? In: FREIRE, Silene de Moraes. Mídia, Violência e Questão Social: A pedagogia do capital. In: Direitos 
Humanos e Questão Social na América Latina. l^.Ed. Rio de Janeiro: Gramma, 2009. P. 129. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

30 50 40 60 

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

Sustenta o recurso que há ausência de conteúdo programático, o que não é confirmado, já que a questão a que se 

refere o presente recurso trata de conteúdo previsto no edital do concurso, compondo seu conteúdo programático, 

sendo ele: "Do sujeito universal à diversidade dos sujeitos dos direitos humanos: Igualdade na diversidade". 

Neste sentido, a bibliografia utilizada para elaboração da questão está totalmente adequada, pois diretamente ligada 
ao tema dos direitos humanos - um ramo do Direito. Desvincular os direitos humanos do Direito, isto sim, seria um 
equívoco sob os pontos de vista teórico e prático. 
Fonte: SIMÕES, Carlos. Teoria &Crítica dos Direitos Sociais: O Estado Social e o Estado Democrático de Direito. São 
Paulo: Cortez, 2013. P. 219. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

31 53 21 41 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta o recurso que há ausência de conteúdo programático, o que não é confirmado, já que a questão a que se 
refere o presente recurso trata de conteúdo previsto no edital do concurso, compondo seu conteúdo programático, 
sendo ele: "Desigualdade: dimensões sociais, espaciais e políticas da concentração de renda; Pobreza e Cidadania”. 
Fonte: SIMÕES, Carlos. Teoria &Crítica dos Direitos Sociais: O Estado Social e o Estado Democrático de Direito. São 
Paulo: Cortez, 2013. P. 274 e 275. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

32 51 22 43 

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

 

Sustenta o recurso que há erro na divulgação do gabarito, o que não se confirma, já que a alternativa correta é a B - 

Seguridade Social. 

https://www.infoescola.com/direito/direito-do-refugiado/


Fonte 

 

 

O gabarito está correto, por estar expressa nas deliberações da IV Conferência Nacional de Assistência Social, realizada 

em Brasília em dezembro de 2003 e se coloca na perspectiva da materialização das diretrizes da Loas e dos principios 

enunciados na Constituição Federal de 1988, entendendo a Assistência Social como uma Política Social inserida no 

Sistema de Proteção Social Brasileiro, no campo da Seguridade Social. 

O argumento se contradiz ao afirmar que o gabarito correto seria a alternativa A - Política Social - citando, em seguida 

que: a "Lei Orgânica da Assistência Social - Loas Em seu artigo 1° assegura a assistência social como direito do cidadão 

e dever do Estado e como POLÍTICA DE SEGURIDADE SOCIAL não-contributiva". Ou seja, o próprio argumento afirma 

a correção da alternativa B como resposta.  

Fonte: COUTO, Berenice Rojas [et al.]. O Sistema Único de Assistência Social no Brasil: uma realidade em movimento. 

São Paulo: Cortez, 2010. P. 38. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

33 52 23 47 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta os recursos que há erro na divulgação do gabarito, o que não se confirma, visto que a alternativa correta é 
trazida pela letra “A” – Família. Isso porque, reafirmando a necessidade de articulação com outras políticas e 
indicando que as ações públicas devem ser múltiplas e integradas no enfrentamento das expressões da questão 
social, a PNAS tem como objetivos, assegurar que as ações no âmbito da Assistência Social tenham centralidade na 
família, e que garantam a convivência familiar e comunitária (MDS/PNAS, 2004, p. 27). 
Fonte: COUTO, Berenice Rojas [et al.]. O Sistema Único de Assistência Social no Brasil: uma realidade em movimiento. 
São Paulo: Cortez, 2010. P. 39. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

34 54 24 42 

Recurso Procedente. Questão anulada. 
 
Houve erro material no enunciado da questão quanto ao nome da autora. Onde está escrito BARROSO deveria 
estar escrito BARROCO.   
Fonte: BARROCO, Ma. Lucia S. A Historicidade dos Direitos Humanos in GUERRA, Y. e FORTI, V. Ética e Direitos 
Humanos: Ensaios Críticos – Coletânea Nova de Serviço Social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.  
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

35 55 26 44 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta o recurso que há ausência de conteúdo programático, o que não é confirmado, já que a questão a que se 
refere o presente recurso trata de conteúdo previsto no edital do concurso, compondo seu conteúdo programático, 
sendo ele: "Assistência Social: redes de proteção social". 
Fonte: COUTO, Berenice Rojas [et al.]. O Sistema Único de Assistência Social no Brasil: uma realidade em movimiento. 
São Paulo: Cortez, 2010. P. 52. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

36 56 27 45 

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

*Atualizado em 12 de abril de 2018. 

 Sustenta o recurso que há incorreção no enunciado da questão e que onde se lê “SOCIAL” deveria estar escrito 
“LOCAL”, o que induz a erro. Ainda afirma o recurso que, considerando-se que as autoras fazem uma abordagem 



Fonte 

 

 

territorial, a substituição de uma palavra por outra muda o sentido e abrangência, pois questões sociais “vão muito 
além” de questões locais.  
A incorreção no enunciado pode levar a um entendimento diferente do que as autoras propõem, portanto, o 
recurso é procedente. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

37 57 28 46 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta o recurso que há ausência de conteúdo programático, o que não se confirma, já que a questão a que se 
refere o presente recurso trata de conteúdo previsto no edital do concurso, compondo seu conteúdo programático, 
sendo ele: "Do sujeito universal à diversidade dos sujeitos dos direitos humanos: crianças e adolescentes/ Assistência 
Social: Família e delinquência". 
Fonte: SILVA, Jane S. da. e SILVA, Márcia N. da. [org.]. Adolescentes em Conflito com a Lei no Brasil: Direitos (Des) 
Humanos? In: FREIRE, Silene de Moraes. Direitos Humanos e Questão Social na América Latina. l^.Ed. Rio de Janeiro: 
Gramma, 2009. P. 136. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

38 59 30 48 

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

Sustenta o recurso que há ausência de conteúdo programático, o que não se confirma, já que a questão a que se 

refere o presente recurso trata de conteúdo previsto no edital do concurso, compondo seu conteúdo programático, 

sendo ele: "Do sujeito universal à diversidade dos sujeitos de direitos humanos: Discriminação/Assistência Social: 

Violência". 

Fonte: FREIRE, Silene de Moraes. Mídia, Violência e Questão Social: A pedagogia do capital. In: Direitos Humanos e 
Questão Social na América Latina. l^.Ed. Rio de Janeiro: Gramma, 2009. P. 189.  

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

39 58 29 49 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta o recurso que há ausência de conteúdo programático, o que não se confirma, já que a questão a que se 
refere o presente recurso trata de conteúdo previsto no edital do concurso, compondo seu conteúdo programático, 
sendo ele: "Assistência Social: Redes de proteção social". 

Fonte: COUTO, Berenice Rojas [et al.]. O Sistema Único de Assistência Social no Brasil: uma realidade em movimiento. 
São Paulo: Cortez, 2010. P. 183. Disponível em: http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-
atendimento/creas Acesso em: 15/01/2018. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

40 60 25 50 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta o recurso que há ausência de conteúdo programático, o que não se confirma, já que a questão a que se 
refere o presente recurso trata de conteúdo previsto no edital do concurso, compondo seu conteúdo programático, 
sendo ele: "Assistência Social: redes de proteção social". 

Fonte: COUTO, Berenice Rojas [et al.]. O Sistema Único de Assistência Social no Brasil: uma realidade em movimiento. 

São Paulo: Cortez, 2010. P. 200. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento/creas
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento/creas


Fonte 

 

 

41 21 51 31 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu o conhecimento teórico sobre a matéria. A questão visa somente aferir o 
conhecimento básico do candidato para distinguir um teórico clássico, dos demais teóricos da democracia 
apresentados nas assertivas. A distinção entre vontade geral e vontade de todos em Rousseau é um aprofundamento 
não exigido para fins de resposta à questão. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 

Fonte: AVRITZER, Leonardo. Teoria democrática e deliberação pública. Lua Nova, n. 49. 2002, página 26. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

42 22 52 32 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu o conhecimento teórico sobre a matéria. A questão visa somente aferir o 
conhecimento básico do candidato sobre a evolução do pensamento dos principais Teóricos da Democracia, trazendo 
a obra clássica de Max Weber.  
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: AVRITZER, Leonardo. Teoria democrática e deliberação pública. Lua Nova, n. 49. 2002, pagina 27 e 28.  
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

43 23 53 33 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu o conhecimento teórico sobre a matéria. A questão visa somente aferir o 
conhecimento básico do candidato sobre a evolução do pensamento dos principais Teóricos da Democracia. 
Schumpeter é um teórico ainda do período de transição da teoria democrática, suas formulações ressaltam ainda 
uma rejeição aos modelos de deliberação e argumentação. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 

Fonte: AVRITZER, Leonardo. Teoria democrática e deliberação pública. Lua Nova, n. 49. 2002, página 30. 
  
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

44 24 54 34 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu o conhecimento teórico sobre a matéria. A questão visa somente aferir o 
conhecimento básico do candidato sobre a evolução do pensamento dos principais Teóricos da Democracia. Ambas 
as obras são clássicos da Teoria Democrática e foram escritas por Rawls num intervalo de 20 anos, demonstrando 
mudanças no seu pensamento. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: AVRITZER, Leonardo. Teoria democrática e deliberação pública. Lua Nova, n. 49. 2002, pagina 33 e 34. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

45 25 55 35 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu o conhecimento teórico sobre a matéria. A questão visa somente aferir o 
conhecimento básico do candidato sobre a evolução do pensamento dos principais Teóricos da Democracia. 
Habermas define a esfera pública como um espaço deliberativo externo à estrutura do Estado. Atente-se para o fato 
de que o termo “prescindir” significa “ser desnecessário”. A teoria de Habermas considera “imprescindível”, isto é, 
“necessário” um processo cooperativo de interpretação. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: AVRITZER, Leonardo. Teoria democrática e deliberação pública. Lua Nova, n. 49. 2002, pagina 33 e 34. 



Fonte 

 

 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

46 26 56 36 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu o conhecimento teórico sobre a matéria. A questão visa somente aferir o 
conhecimento básico do candidato sobre a literatura essencial de Políticas Públicas. Laswell, considerado um dos 
“pais” da doutrina de políticas públicas traz um dos principais conceitos de políticas públicas, adota até os dias de 
hoje. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, ano 08, n. 16. 2006, Porto Alegre, 

páginas 20 a 45. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

47 27 57 37 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu o conhecimento teórico sobre a matéria. A questão visa somente aferir o 
conhecimento básico do candidato sobre a literatura essencial de Políticas Públicas. Garbage can ou “lata de lixo” 
corresponde ao meio mais comum de construção de políticas públicas. As políticas são lançadas sem muito 
conhecimento prévio dos gestores e acabam se amoldando ou resolvendo determinados problemas.  
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, ano 08, n. 16. 2006, Porto Alegre, 
páginas 20 a 45. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

48 28 58 38 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu o conhecimento teórico sobre a matéria. A questão visa somente aferir o 
conhecimento básico do candidato sobre a literatura essencial de Políticas Públicas. Laswell introduz a expressão 
policy analysis (análise de política pública), ainda nos anos 30, como forma de conciliar conhecimento 
científico/acadêmico com a produção empírica dos governos e também como forma de estabelecer o diálogo entre 
cientistas sociais, grupos de interesse e governo. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, ano 08, n. 16. 2006, Porto Alegre, 
páginas 20 a 45.  
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

49 29 59 39 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu o conhecimento teórico sobre a matéria. A questão visa somente aferir o 
conhecimento básico do candidato sobre a literatura essencial de Políticas Públicas. A Tipologia de Lowi é um clássico 
da literatura de Políticas Públicas. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: LOWI, Theodor. “Four Systems of Policy, Politics, and Choice”. Public Administration Review, 32: 298-310. 
1972. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

50 30 60 40 

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



Fonte 

 

 

O conteúdo programático exigiu o conhecimento teórico sobre a matéria. A questão visa somente aferir o raciocínio 
conceitual do candidato, aplicando os conceitos básicos de custos difusos e concentrados com benefícios difusos e 
concentrados. O custeio por tributos é tipicamente uma forma difusa de arrecadação de recursos e a saúde pública 
é direito de todos o que se classifica como benefícios difusos. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte:  MANCUSO, Wagner Pralon  and  MOREIRA, Davi Cordeiro. Benefícios tributários valem a pena?: um estudo 
de formulação de políticas públicas. Rev. Sociol. Polit. [online]. 2013, vol.21, n.45, pp.107-121. ISSN 1678-
9873.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-44782013000100009. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

51 31 42 21 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu o conhecimento teórico sobre a matéria. A questão visa somente uma interpretação 
de texto quanto ao conceito de educação tradicional. Que, embora criticada, ainda é a principal forma de educação 
utilizada no Brasil.  
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: ROCHA, Ruth. Este admirável mundo novo. Conto: Quando a escola é de vidro.)  
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

52 32 43 22 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu o conhecimento teórico sobre a matéria. A questão visa aferir o grau de senso crítico 
dos candidatos quanto a fenômenos atuais no campo de conhecimento relativo a partidos políticos. A questão retrata 
o entendimento da maioria dos analistas políticos e cientistas da área e externado nas principais mídias jornalísticas. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte:  

 http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,partidos-mudam-de-nome-por-slogans,70001940930 

 https://g1.globo.com/politica/noticia/diante-de-crise-politica-partidos-mudam-de-nome-para-atrair-

eleitores-em-2018.ghtml 

 https://www.cartacapital.com.br/politica/por-que-os-partidos-politicos-querem-mudar-de-nome 

 http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/08/1912822-partidos-trocam-p-por-slogans-para-eleicoes-de-

2018.shtml 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

53 33 44 23 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu o conhecimento teórico sobre a matéria. A questão visa aferir o conhecimento 
teórico balizado no campo da representação política. A questão retrata o pensamento de Lijpahrt, um dos principais 
cientistas políticos da atualidade, muito conhecido no campo científico por seu trabalho sobre a política consensual. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte:  

 ANASTASIA, Fátima; AVRITZER, Leonardo. (org) Reforma política no Brasil. Editora UFMG, Belo  Horizonte, 

2006. Pag. 19. 

 LIJPHART, Arend. Modelos de Democracia (tradução de Roberto Franco) Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2003 (o original em inglês é de 1999). 

 LIJPHART, Arend. As Democracias Contemporâneas (tradução de Alexandre Correia e Francisca Bagio) Lisboa: 

Gradiva, 1989 (o original em inglês é de 1984). 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MANCUSO,+WAGNER+PRALON
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MOREIRA,+DAVI+CORDEIRO
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-44782013000100009
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,partidos-mudam-de-nome-por-slogans,70001940930
https://g1.globo.com/politica/noticia/diante-de-crise-politica-partidos-mudam-de-nome-para-atrair-eleitores-em-2018.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/diante-de-crise-politica-partidos-mudam-de-nome-para-atrair-eleitores-em-2018.ghtml
https://www.cartacapital.com.br/politica/por-que-os-partidos-politicos-querem-mudar-de-nome
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/08/1912822-partidos-trocam-p-por-slogans-para-eleicoes-de-2018.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/08/1912822-partidos-trocam-p-por-slogans-para-eleicoes-de-2018.shtml


Fonte 

 

 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

54 35 45 24 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu o conhecimento teórico sobre a matéria. A questão visa aferir o conhecimento 
básico sobre participação popular no contexto democrático brasileiro. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte:   

 ANASTASIA, Fátima; AVRITZER, Leonardo. (org) Reforma política no Brasil. Editora UFMG, Belo Horizonte, 

2006. Pág. 95 

 Constituição federal de 1988. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

55 34 46 25 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu o conhecimento teórico sobre a matéria. A questão visa aferir o conhecimento sobre 
Poder e dominação; Grupos sociais, estratificação social, classes sociais no de políticas sociais brasileiras e pode ser 
respondida por mera interpretação textual aplica ao contexto brasileiro. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: LEITE, Janete Luzia. Política de Cotas no Brasil: política social. R Katal. Florianópolis, v14, n. 1, p 23-31. Jan/jun 
2011. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

56 36 47 26 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu o conhecimento teórico sobre a matéria. A questão visa aferir o conhecimento sobre 
políticas afirmativas, raça e gênero; organização de interesses minoritários e representatividade no âmbito de 
políticas sociais brasileiras. A questão é objetiva e deve ser respondida com base na interpretação de texto e não na 
opinião política do candidato.  
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: LEITE, Janete Luzia. Política de Cotas no Brasil: política social?. R Katal. Florianópolis, v14, n. 1, p 23-31. Jan/jun 
2011. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

57 37 48 27 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu o conhecimento teórico sobre a matéria. A questão visa aferir o conhecimento 
nocional do conceito de governança, posto que as demais alternativas traziam elementos completamente 
distanciados do conceito apresentado. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: TCU - Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública (RBG) 
http://portal.tcu.gov.br/comunidades/governanca/entendendo-a-governanca/alinhamento-conceitual/ 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

58 38 41 28 

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



Fonte 

 

 

O conteúdo programático exigiu o conhecimento teórico sobre a matéria. A questão visa aferir o conhecimento 
nocional do conceito de accountability, elemento essencial para a compreensão de governança pública. As demais 
alternativas traziam elementos completamente distanciados do conceito apresentado. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: TCU - Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública (RBG) 
http://portal.tcu.gov.br/comunidades/governanca/entendendo-a-governanca/alinhamento-conceitual/ 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

59 39 49 29 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O cargo de Consultor Legislativo pressupõe a escolha de candidato com alto conhecimento em Ciências Sociais e 
Políticas. Assim o conteúdo programático exigiu o conhecimento teórico sobre a matéria. A questão visa aferir o 
conhecimento teórico da literatura essencial sobre ação coletiva e novos atores sociais. Walzer defende a teoria 
comunitarista e os demais autores citados defendem a teoria crítica. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: MAIA, Rousiley C. M. ATORES DA SOCIEDADE CIVIL E AÇÃO COLETIVA: RELAÇÕES COM A COMUNICAÇÃO DE 
MASSA Lua Nova, São Paulo, 76: 87-118, 2009, pág. 96  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu o conhecimento teórico sobre a matéria. A questão visa aferir o conhecimento 
teórico da literatura essencial sobre ação coletiva e novos atores sociais. Cohen destacasse entre os autores que 
defendem a teoria da identidade coletiva. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: MAIA, Rousiley C. M. ATORES DA SOCIEDADE CIVIL E AÇÃO COLETIVA: RELAÇÕES COM A COMUNICAÇÃO DE 
MASSA Lua Nova, São Paulo, 76: 87-118, 2009, pág. 96. 
 
 
 
Cargo: Consultor Legislativo (área de Saúde Pública)  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “B) ocorrência de oração sem sujeito trazendo verbo impessoal que se apresenta na terceira pessoa do 
singular. ” foi considerada correta. A oração “Há dois anos” apresenta o verbo impessoal haver, indicando tempo 
decorrido, confirmando a ocorrência de uma oração sem sujeito. A alternativa “A) o predicado nominal, já que existe 
verbo de ligação seguido de predicativo do sujeito. ” não pode ser indicada como correta, pois, em “[...] os deficientes 
visuais estão tendo acesso à cultura e informação sem a necessidade do método criado há quase 2 séculos por um 
menino de 13 anos. ” (6º§) não há emprego de verbo de ligação. Na expressão “estão tendo”, “estão” é verbo auxiliar. 
Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “B) há uma referência a duas modalidades diferentes da língua utilizando-se, para isso, humor ao 
registrar o código linguístico” foi considerada correta. As palavras são registradas da forma como seriam 
pronunciadas, deste modo, a partir do uso da ironia, o autor demonstra a grande diferença existente entre a língua 
escrita e a língua falada. A alternativa “C) a referência à variedade de menor prestígio da língua é identificada por 
meio do registro de construções e vocabulários específicos” não pode ser considerada correta, pois, não há referência 

http://portal.tcu.gov.br/comunidades/governanca/entendendo-a-governanca/alinhamento-conceitual/


Fonte 

 

 

à variedade de menor prestígio, mas sim à fala e à escrita. A alternativa “A) a ideia expressa pelo autor denuncia o 
caráter de exclusão inerente da gramática normativa” não pode ser considerada correta de acordo com as ideias 
expressas anteriormente.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

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

 Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
“Tenho me deparado com jovens que esperam ter no mercado de trabalho uma continuação de suas casas – onde o 
chefe seria um pai ou uma mãe complacente, que tudo concede. Foram ensinados a pensar que merecem, seja lá o 
que for que queiram. E quando isso não acontece – porque obviamente não acontece – sentem-se traídos, revoltam-
se com a “injustiça” e boa parte se emburra e desiste. ” (3º§) A alternativa “C) “onde o chefe seria um pai ou uma 
mãe complacente” / suas casas” foi assinalada como incorreta, conforme requeria o enunciado, pelo gabarito. Se 
observarmos um trecho maior da frase teremos: “Tenho me deparado com jovens que esperam ter no mercado de 
trabalho uma continuação de suas casas – onde o chefe seria um pai ou uma mãe complacente, ”, ou seja, o chefe -  
no mercado de trabalho – seria um pai ou uma mãe complacente. Portanto a referência feita é ao mercado de 
trabalho e não a suas casas, a expressão “onde o chefe” comprova tal leitura já que a figura do chefe está presente 
no trabalho e não em casas. A alternativa “B) “que tudo concede. ” / um pai ou uma mãe complacente” não pode ser 
considerada incorreta, e por isso, não pode ser indicada pelo gabarito já que o enunciado é explícito ao solicitar a 
exceção em relação à correção, ou seja, deveria ser assinalada a alternativa incorreta. A alternativa “D) “E quando 
isso não acontece” / que merecem, seja lá o que for que queiram” não pode ser indicada pelo gabarito pelo mesmo 
motivo apresentado anteriormente, o enunciado requeria a exceção à correção.  
Fonte:  

 O próprio texto. 

 Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 

“A crença de que a felicidade é um direito tem tornado despreparada a geração mais preparada. Preparada do ponto 
de vista das habilidades, despreparada porque não sabe lidar com frustrações. Preparada porque é capaz de usar as 
ferramentas da tecnologia, despreparada porque despreza o esforço. Preparada porque conhece o mundo em 
viagens protegidas, despreparada porque desconhece a fragilidade da matéria da vida. E por tudo isso sofre, sofre 
muito, porque foi ensinada a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade. E não foi ensinada ___ criar _____ 
partir da dor. ” (1º§). A alternativa “A) há uma recorrência de estruturas sintáticas com função persuasiva no texto. 
” foi considerada correta, pois, há uma estruturação do primeiro parágrafo de forma repetitiva, com estruturas 
paralelas, em pares opositivos e simétricos, de um lado explicando “preparado”, de outro explicando 
“despreparado”. Tal oposição demonstra duas características dos jovens: o conhecimento técnico e a imaturidade a 
respeito da vida real. A alternativa “C) a expressão “por tudo isso” introduz uma paráfrase empregada como recurso 
da coesão textual. ” não pode ser considerada correta, pois, não há uma reescrita do que foi expresso anteriormente. 
A alternativa “B) o mesmo conteúdo semântico é apresentado sob formas estruturais diferentes. ” não pode ser 
considerada correta, pois, não é o mesmo conteúdo semântico, são ideias diferentes. A alternativa “D) não há 
nenhum tipo de recorrência entre as orações do parágrafo, sendo de alta informatividade. ” não pode ser indicada 
como correta, pois, há recorrência vista no emprego da repetição de estrutura destacada na letra A. 
Fonte:  

 O próprio texto. 

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

BRANCA VERDE 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “A) ateu, inativo. ” foi considerada correta, pois, em “despreparo”, o prefixo “des” indica negação, 
ausência. Isso também ocorre em “ateu, inativo”, palavras em que os prefixos sublinhados também indicam negação: 
ateu – sem deus; inativo – não ativo. A alternativa “B) decair, decrescer” não pode ser considerada correta, pois, o 
verbo “decair” possui prefixo de origem latina que significa movimento de cima para baixo e é sinônimo de: declinar, 
caducar, desfalecer, arruinar, afundir; “decrescer” possui o prefixo latino “de” e significa movimento para baixo. A 
alternativa “C) aversão, amovível. ” não pode ser indicada como correta, pois, O prefixo latino a- surge nos vocábulos 
com as ideias de afastamento ou separação. Exemplos: amovível, aversão. 
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “D) não há efeito de sentido idêntico nesta recorrência, a reiteração deste termo traz consigo o 
acréscimo de novas instruções de sentido. ” foi considerada correta, pois, a segunda recorrência do termo “sofre” 
no trecho destacado acrescenta a ideia de intensidade. A alternativa “A) por meio da recorrência do termo, é possível 
identificar a ironia com que a autora trata o assunto. ” não pode ser considerada correta, pois, o sofrimento 
apresentado no contexto é algo real. No trecho que antecede o trecho selecionado no enunciado da questão “E por 
tudo isso sofre, sofre muito, porque foi ensinada a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade. ” pode-se 
comprovar tal fato: “...despreparada porque desconhece a fragilidade da matéria da vida. ” (1º§) A alternativa “C) a 
recorrência tem por objetivo persuadir o leitor a questionar sobre o sofrimento abordado no trecho em análise. ” 
não pode ser considerada correta, pois, a repetição demonstra intensificação acrescentando-se ainda o termo 
“muito”. Não há, através de tal recurso, objetivo de que haja questionamento de tal sofrimento.  
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

 

BRANCA VERDE 

 17 10 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “D) acentuar o valor significativo de acordo com o contexto em que o termo foi empregado. ” foi 
considerada correta, pois, no contexto, o termo “injustiça” demonstra o que os jovens sentem, é o ponto de vista 
deles, mas não a realidade. A alternativa “C) realçar a ironia da autora em relação à desistência dos jovens diante dos 
obstáculos. ” não pode ser considerada correta. Ironia trata-se de uma figura de linguagem por meio da qual se diz 
o contrário do que se quer dar a entender; uso de palavra ou frase de sentido diverso ou oposto ao que deveria para 
definir ou denominar algo, no caso do emprego das aspas em “injustiça” não é o que ocorre.  Não há referência ao 
sentido de “justiça” como em “Veja como ele é “educado”: cuspiu no chão! ”  
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

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

 
 



Fonte 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “D) matéria, patrimônio. ” foi indicada como correta, pois, “matéria” e “patrimônio” são acentuadas 
por serem paroxítonas terminadas em ditongo. A alternativa “C) média, fácil. ” não pode ser considerada correta, 
pois, “média” é paroxítona terminada em ditongo e “fácil” é paroxítona terminada em l. A alternativa “B) há, línguas. 
” não pode ser considerada correta, pois, “há" é monossílabo tônico terminado em a e “línguas” é paroxítona 
terminada em ditongo.  
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “B) o jovem da classe média. ” foi considerada correta, podendo ser comprovada em “Nossa classe 
média parece desprezar o esforço. Prefere a genialidade. O valor está no dom, naquilo que já nasce pronto. Dizer 
que “fulano é esforçado” é quase uma ofensa. ” A alternativa “A) o filho da classe C.” não pode ser considerada 
correta. “Nossa classe média parece desprezar o esforço. Prefere a genialidade. O valor está no dom, naquilo que já 
nasce pronto. Dizer que “fulano é esforçado” é quase uma ofensa. Ter de dar duro para conquistar algo parece já vir 
assinalado com o carimbo de perdedor. Bacana é o cara que não estudou, passou a noite na balada e foi aprovado 
no vestibular de Medicina. Este atesta a excelência dos genes de seus pais. Esforçar-se é, no máximo, coisa para os 
filhos da classe C, que ainda precisam assegurar seu lugar no país. ” (6º§) De acordo com o texto, os filhos da classe 
C podem aceitar a rotulação de serem esforçados, mas o “fulano” não, ou seja, o jovem da classe média, não. A 
alternativa “D) sujeito qualquer, sem importância. ” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o 
enunciado da questão: “No sexto parágrafo do texto, a autora afirma que “Dizer que ‘fulano é esforçado’ é quase 
uma ofensa. ”. O termo “fulano” é tratamento vago e indeterminado, mas que – no texto – pode ser retomado e 
identificado como” não há questionamento quanto ao significado do termo “fulano”, mas sim quanto àquilo que ele 
retoma. A alternativa “C) aquele que não tem privilégios. ” não pode ser considerada correta tendo em vista os 
argumentos já apresentados.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A Constituição Federal de 1988 estabelece no artigo 24, inciso XII que, assim como a previdência social, a proteção e 

defesa da saúde são de competência legislativa concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal.  

A competência legislativa pode ser privativa, concorrente e suplementar. A competência comum é uma competência 

administrativa e não legislativa (a alternativa D está incorreta).  A competência legislativa concorrente não envolve 

os municípios. Competência legislativa: é a capacidade de editar leis e atos normativos primários. 

Competência material ou administrativa: é o dever-poder de pôr em prática os comandos e as prerrogativas previstos 

nas normas constitucionais e infraconstitucionais, através de um conjunto de ações concretas destinadas à satisfação 

do interesse público. Decisão: manter o gabarito. 



Fonte 

 

 

Fonte:  

 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 01/01/2018 

 TORRES, Michell Laureano. A divisão da competência legislativa entre os entes federados. Disponível em: 

http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,a-divisao-da-competencia-legislativa-entre-os-entes-

federados,48447.html Acesso em: 01/03/2018. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão pede que assinale a opção que representa o principal objetivo dos consórcios intermunicipais de saúde, 

ou seja, a finalidade dessa articulação. De acordo com o Ministério da Saúde, 1997, “O consórcio não é um fim em si 

mesmo; constitui, sim, um instrumento, um meio, uma forma para a resolução de problemas ou para alcançar 

objetivos comuns.” O principal objetivo desses consórcios enquanto instrumento para o planejamento local e 

regional em saúde é “a realização de atividades conjuntas referentes à promoção, proteção e recuperação da saúde 

de suas populações. Como iniciativa eminentemente municipal, reforça o exercício da gestão conferida 

constitucionalmente aos municípios no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”. Através dos consórcios 

intermunicipais de saúde é possível “a viabilização financeira de investimentos e contribui para a superação de 

desafios locais no processo de implementação do Sistema”, o que justifica a opção D (Obter recursos financeiros para 

garantir o acesso à saúde da população da região consorciada, seja através dos serviços do SUS, seja através dos 

serviços conveniados.) não ser uma resposta correta para a questão. Os municípios, ao se consorciarem, adquirem 

maior autonomia para a gestão dos recursos disponíveis na região abrangida pelo consórcio para a promoção, 

prevenção e recuperação de saúde de suas populações, não sendo a gestão dos recursos financeiros disponíveis para 

a saúde o seu principal objetivo, o que justifica a opção C não ser uma resposta correta.  Ainda de acordo com o 

Ministério Saúde, 1997, “a organização de um consórcio, entendia como um processo, não deve ser induzido, nem 

apressada; deve ser uma iniciativa dos municípios e preservar a decisão e a autonomia dos governos locais”. Tal 

citação justifica a opção A não ser uma opção correta para a questão. Decisão: manter o gabarito  

Fonte: 

 LEI 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 

da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm. Acesso em: 01/03/2018 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE. O consórcio e a gestão municipal em saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 1997. 

 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS. Os consórcios intermunicipais de saúde (CIS). 

Disponível em: http://www.saude.mg.gov.br/cib/page/1557-consorcios-intermunicipais-de-saude-

cis#navigation-start Acesso em: 01/03/2018. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A RDC N 56, de 16 de dezembro de 2010 citada como razão recursal estabelece requisitos técnico-sanitários mínimos 

para o funcionamento de laboratórios de processamento de células progenitoras hematopoéticas provenientes de 

medula óssea e sangue periférico e bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, visando a segurança e 

qualidade das Células Progenitoras Hematopoéticas disponibilizadas para transplante convencional. A opção de 

resposta A “bancos de sangue” é um serviço classificado como sendo 100% público oferecido pelo SUS conforme 

mencionado pelo Ministério da Saúde, em “SUS: a saúde do Brasil, 2011. E ainda de acordo com esta fonte 

bibliográfica o SUS realiza cerca de 75% dos serviços de alta complexidade no País, sendo possível concluir que o 

restante é realizado pelos serviços privados. Decisão: manter o gabarito. 



Fonte 

 

 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Subsecretaria de Assuntos Administrativos. SUS: a saúde do 

Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria-Executiva, Subsecretaria de Assuntos Administrativos. – Brasília: Editora do 

Ministério da Saúde, 2011. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
De acordo com a Portaria nº 1.554, de 30 de julho de 2013, a execução do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica envolve as etapas de solicitação, avaliação, autorização, dispensação e renovação da continuidade do 

tratamento. A opção que corresponde de forma abrangente ao Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica, e não específica à uma das etapas citadas, é a opção B, conforme o Art. 22 desta Portaria. A opção C 

se restringe apenas à etapa de fornecimento, ou seja, de dispensação dos medicamentos previamente autorizados 

conforme estabelecido pela Portaria citada. Conforme estabelecido no Art. 2º da Portaria, “O Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS, 

caracterizado pela busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas 

linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo Ministério da 

Saúde. ”  O acesso à esses medicamentos é concretizado com a disponibilização dos mesmos à quem necessita.  

Decisão: manter o gabarito. 

Fonte: PORTARIA Nº 1.554, DE 30 DE JULHO DE 2013. Dispõe sobre as regras de financiamento e execução do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
É solicitado na questão que seja assinalada a opção que aponta de quem é a responsabilidade pela aquisição e pela 

distribuição dos itens da RENAME à população, que neste caso é o ente municipal. Conforme dispõe as razões 

recursais, o ente estadual também é responsável por estas ações, conforme estabelecido por legislação específica, 

porém, a distribuição à população é de responsabilidade do Município. A RENAME 2017 divulgada pelo Ministério da 

Saúde afirma:  “A responsabilidade pela aquisição e pelo fornecimento dos itens à população fica a cargo do ente 

municipal, ressalvadas as variações de organização pactuadas por estados e regiões de saúde. ” 

Decisão: manter o gabarito.  

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de 

Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais: RENAME 2017 / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência 

Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – Brasília: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_nacional_medicamentos_rename_2017.pdf Acesso em: 

01/03/2018. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Os serviços de ressonância magnética fazem parte do nível terciário de atenção à saúde conforme afirma a Secretaria 

de Estado da Saúde de Minas Gerais no seu site http://www.saude.mg.gov.br/sus: “Entre os procedimentos 

ambulatoriais de alta complexidade estão a quimioterapia, a radioterapia, a hemoterapia, a ressonância magnética 

e a medicina nuclear, além do fornecimento de medicamentos excepcionais, tais como próteses ósseas, marca-passos, 

stent cardíaco, etc.” 



Fonte 

 

 

Fonte: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SUS para todos: entenda o SUS porque ele é seu 

também. Disponível em: http://www.saude.mg.gov.br/sus Acesso em: 01/03/2018. 
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “A”. 
 
A Sociedade Brasileira de Cardiologia cita dados do Ministério da Saúde em um artigo publicado por MANSUR E 

FAVARATO, 2011, “Segundo o Ministério da Saúde, ocorreram 962.931 mortes em indivíduos com mais de 30 anos 

no ano 2009. As doenças isquêmicas do coração (DIC) foram responsáveis por 95.449 mortes e as doenças 

cerebrovasculares (DCbV) por 97.860 mortes.” Diante do exposto, a afirmativa II também está correta e o gabarito 

foi alterado para opção A. 

O assunto abordado na afirmativa III está dentro do assunto “Epidemiologia e controle de doenças crônico-

degenerativas: cardiovasculares, cerebrovasculares, de acidentes e violências”, previsto no edital do concurso.  

Fonte: MANSUR, Antônio de Pádua; FAVARATO, Desidério. Mortalidade por Doenças Cardiovasculares no Brasil e na 

Região Metropolitana de São Paulo: Atualização 2011.  Arq Bras Cardiol. 2012. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/abc/2012nahead/aop05812.pdf Acesso em: 01/03/2017 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão aborda os temas previstos no edital: (9.4) A Emenda Constitucional nº 29 de 2000, a Lei Complementar nº 

141 de 2012 e o financiamento do setor saúde e o item 15. Vigilância epidemiológica e sistemas de informação em 

saúde. As razões recursais sugerem que a questão seja anulada por ter sido escrito “Parágrafo I” e não “Inciso I” o 

que teria prejudicado o julgamento da questão e acarretado confusão na avaliação dos prazos. Apesar do ocorrido 

no enunciado, é possível fazer o julgamento do prazo claramente pedido no enunciado: “De acordo com o Parágrafo 

I do Art. 2º desta Portaria será considerada situação irregular na alimentação do SINAN, a Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) que NÃO registrar notificação no período de”. Desta forma, o fato ocorrido não prejudica a análise da 

questão. Decisão: manter o gabarito.  

Fonte: PORTARIA Nº 47, DE 3 DE MAIO DE 2016 Define os parâmetros para monitoramento da regularidade na 

alimentação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do Sistema de Informações de Nascidos 

Vivos (SINASC) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), para fins de manutenção do repasse de 

recursos do Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) e do Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS) do Bloco de 

Vigilância em Saúde. Disponível em: 

http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Portarias/Portaria_47_de_03052016.pdf Acesso em: 

05/03/2018 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais – CIEVS MINAS é um órgão 

que atua na identificação, monitoramento e controle de eventos que ameacem a saúde da população no Estado, ou 

seja, daqueles agravos que tem elevado potencial de disseminação e/ou riscos à saúde pública e por isso necessitam 

de acompanhamento. Entre suas funções não estão as de prevenção como citado na opção C.  

O assunto abordado na questão traz o tema previsto no edital: 15. Vigilância epidemiológica e sistemas de 

informação em saúde. Apesar do assunto ter sido abordado no contexto estadual, o Centro de Informações 



Fonte 

 

 

Estratégicas em Vigilância em Saúde não é um órgão que pertence apenas à Secretaria de Estado de Saúde de Minas 

Gerais. Estes são órgãos que foram implantados em diferentes níveis do sistema de saúde. Decisão: manter o 

gabarito.   

Fonte: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS. Conheça o CIEVS – MG. Disponível em:  http:// 

www.saude.mg.gov.br/cievsminas Acesso em: 05/03/2018 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
As razões recursais afirmam que a questão tem duas respostas corretas: opções B e D. O comando da questão solicita 

que seja assinalada a alternativa que MELHOR classifica a morte do animal que de acordo com a Portaria 204 de 

2016, melhor se enquadra no conceito de epizootia. Esta Portaria define o conceito de agravo no Inciso I do Art. 2º: 

“I - agravo: qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas, tais 

como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões decorrentes de violências 

interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão autoprovocada.”. O evento ocorrido, a morte do animal, não se 

enquadra no conceito de agravo. Decisão: manter o gabarito.  

Fonte: PORTARIA NO - 204, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016. Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de 
doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, 
nos termos do anexo, e dá outras providências. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2016/prt0204_17_02_2016.html Acesso em: 05/03/2018. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O assunto abordado na questão tem o tema previsto no edital: Decreto-lei n.º 986 de 1969 e respectivas alterações 

vigentes. De acordo com esta legislação, que não está revogada, a opção A é a resposta correta para a questão. 

Decisão: manter o gabarito.  

Fonte: 

 Edital do concurso. 

 DECRETO-LEI Nº 986, de 21 de outubro de 1969. Institui normas básicas sobre os alimentos. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0986.htm Acesso em: 05/03/2018. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão aborda o item 16.4 do edital cujo assunto é Lei n.º 6.360, de 1976 e respectivas alterações vigentes. 

 O Parágrafo Único do Art. 6º define: “É atribuição exclusiva do Ministério da Saúde o registro e a permissão do uso 

dos medicamentos, bem como a aprovação ou exigência de modificação dos seus componentes. ” Portanto, a 

primeira afirmativa é verdadeira. 

De acordo com o § 1º do Art. 60 desta legislação: “Independerão de aprovação as embalagens destinadas ao 

acondicionamento de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos de higiene, cosméticos, perfumes e 

congêneres que não contenham internamente substância capaz de alterar as condições de pureza e eficácia do 

produto. ” A quarta afirmativa é verdadeira. Decisão: manter o gabarito. 

Fonte: LEI Nº 6.360 de 23 de Setembro de 1976. Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os 

Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá 



Fonte 

 

 

outras Providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6360.htm Acesso em: 

26/12/1973. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Está definido através da Lei n.º 9.782, de 1999 e respectivas alterações vigentes inciso XVI que uma das competências 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é cancelar a autorização de funcionamento e a autorização especial de 

funcionamento de empresas, em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde. A Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, é uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde. O 

Ministro de Estado da Saúde poderá, em casos específicos e que impliquem risco à saúde da população, determinar 

a realização de ações previstas nas competências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A opção B cita o 

Ministério da Saúde.   A opção que responde corretamente à questão corresponde à letra D. 

Decisão: manter o gabarito. 

Fonte: Lei Nº 9.782 de 26 de Janeiro de 1999. Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9782.htm Acesso em: 05/03/2018. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão aborda o item 16.1 do edital: O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária: estrutura, funcionamento e 

competências. As principais unidades componentes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária que estruturam sua 

operacionalização são: 

- Nível federal: A ANVISA e o INCQS (Instituto de Controle de Qualidade em Saúde 

- Nível estadual: os 27 órgãos de vigilância sanitária das secretarias estaduais de saúde que contam com o suporte 

laboratorial central em cada unidade da federação com grandes diferenças de capacidade técnica e analítica (os 

Lacens) 

- Nível municipal: serviços de vigilância sanitária organizados ou ações desenvolvidas articuladas com outras áreas 

de vigilância em especial a epidemiológica com denominações diversas.  

Tal conteúdo pode ser encontrado nas fontes bibliográficas citadas. 

Decisão: manter o gabarito. 

Fonte: CAMPOS, Gastão W. de S., et al. Tratado de Saúde Coletiva. 2ª ed. São Paulo: Hucitec, 2012. 

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Gestão 2005-2010: principais realizações / Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2010. 
 
 

BRANCA VERDE 

 48 29 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A assertiva I da questão é falsa ao afirmar que “as campanhas nacionais de vacinação são adotadas de acordo com 

as necessidades e riscos a que a população está exposta”. As Campanhas Nacionais de Vacinação podem ser adotadas 

de acordo com as necessidades e riscos a que a população está exposta, mas elas não são adotadas, isto é, 

rotineiramente desta forma. As Campanhas Nacionais de Vacinação são adotadas de acordo com o disposto pela 

atual Portaria 1.498/2013 e 1.533/2016 onde estão especificadas e o seu respectivo público alvo. 

Art. 2º da Portaria 1.533/2016 define: “Os Calendários e as Campanhas Nacionais de Vacinação têm por objetivo o 

controle, a eliminação e a erradicação de doenças imunopreveníveis (...)§ 3º As Campanhas Nacionais de Vacinação 



Fonte 

 

 

serão adotadas de acordo com o disposto no Anexo III.” De acordo com este anexo as campanhas de nacionais de 

vacinação são feitas para a imunização contra Influenza, Poliomielite, Multivacinação (todas as vacinas do Calendário 

Básico de Vacinação da Criança para atualização de esquema vacinal) e Seguimento contra o Sarampo (a cada 5 anos 

ou de acordo com a situação epidemiológica). Todas são voltadas para públicos especificados nesta Portaria.  

De acordo com a assertiva II: Por meio da vacinação, o Brasil consegue controlar a poliomielite – doença que já foi 

erradicada em diversos países, mas ainda não no nosso. O país já erradicou, por meio da vacinação, doenças de 

alcance mundial como a varíola e a poliomielite (paralisia infantil). Esta afirmativa é FALSA. Decisão: manter o 

gabarito. 

Fonte: 

 PORTARIA Nº 1.533, DE 18 DE AGOSTO DE 2016. Redefine o Calendário Nacional de Vacinação, o Calendário 

Nacional de Vacinação dos Povos Indígenas e as Campanhas Nacionais de Vacinação, no âmbito do Programa 

Nacional de Imunizações (PNI), em todo o território nacional. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2016/prt1533_18_08_2016.html   Acesso em: 27/12/2017 

 PORTARIA Nº 1.498/2013, DE 19 DE Julho DE 2013. Redefine o Calendário Nacional de Vacinação, o 

Calendário Nacional de Vacinação dos Povos Indígenas e as Campanhas Nacionais de Vacinação, no âmbito 

do Programa Nacional de Imunizações (PNI), em todo o território nacional. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1498_19_07_2013.html Acesso em: 27/12/2017 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 

O Calendário Nacional de Vacinação 2018 contempla a criança, o adolescente, o adulto, o idoso e a gestante, 

conforme divulgado pelo Ministério da Saúde no site http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-

programas/vacinacao/calendario-nacional-de-vacinacao . 

Decisão: manter o gabarito.  

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Calendário Nacional de Vacinação. Disponível em: 

http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/vacinacao/calendario-nacional-de-vacinacao Acesso em: 

05/03/2018. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão aborda o assunto previsto no edital do concurso no item 9.: A Saúde no contexto da Seguridade Social: 

(9.1) O capítulo II da Constituição Federal: Da Seguridade Social. 

Dentre os impostos que são da competência dos Municípios, que devem ser aplicados nas ações e serviços públicos 

de saúde somente, estão os impostos descritos nas opções A, B e C. O ICMS é um imposto estadual e não municipal.  O 

ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual, intermunicipal e de comunicação) é de competência dos Estados e do Distrito Federal. Decisão: manter 

o gabarito.    

Fonte: CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 05/03/2018. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão aborda o item 9.4 do edital do concurso:  A Emenda Constitucional nº 29 de 2000, a Lei Complementar nº 

141 de 2012 e o financiamento do setor saúde. 



Fonte 

 

 

O Art. 35 da Constituição Federal determina que “O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos 

Municípios localizados em Território Federal, exceto quando: (...) III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da 

receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;”, Tal inciso 

foi alterado pela Emenda Constitucional 29 de 2.000. Decisão: manter o gabarito. 

Fonte: 

 Edital do concurso.  

 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm  Acesso em: 05/03/2018 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O Art. 7º da Lei 8.080/1990 dispõe que “As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 

conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas 

no art. 198 da Constituição Federal” e devem ainda obedecer os princípios do SUS definidos na Lei Orgânica de Saúde. 

A opção C é a resposta correta para a questão. 

Decisão: manter o gabarito.   

Fonte: LEI 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 

da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm. Acesso em: 05/03/2018 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão aborda o item 19.2 do edital do concurso: Política Nacional de Atenção Integral à Crianças (PNAIC). Como 

especificado no enunciado, no âmbito desta Política, Art. 7º: São ações estratégicas do eixo de atenção humanizada 

e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido, entre outras: 

I - a prevenção da transmissão vertical do HIV e da sífilis. 

Não há referência nesta Política da transmissão vertical de outras doenças sexualmente transmissíveis. 

Decisão: manter o gabarito. 

Fonte: PORTARIA Nº 1.130, DE 5 DE AGOSTO DE 2015. Institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Criança (PNAISC) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt1130_05_08_2015.html Acesso em: 05/03/2018 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “A) pode-se reconhecer, predominantemente, o emprego de exemplo e comparação. ” foi considerada 
correta. Dentre as estratégias lógico-expositivas, há a possibilidade de se empregar em um texto a comparação. No 
texto em análise a introdução se faz a partir de exemplo e comparação. Um exemplo que é interpretado logo a seguir 
acerca das marcas que trazemos em nosso corpo numa profunda identidade com o planeta, e comparação entre a 
vitalização do nosso corpo com a vitalização da própria terra. A alternativa “B) o início é feito a partir de uma definição 
para em seguida ser utilizada a comparação. ” não pode ser considerada correta. Em “Todos nós trazemos no corpo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198


Fonte 

 

 

as marcas de uma profunda identidade com o planeta. ” não há uma definição, mas sim uma afirmação. A alternativa 
“C) a dissertação tem início com o emprego de uma definição do tema, atribuindo-lhe maior clareza e objetividade. 
” não pode ser considerada correta, pois, não há definição do tema conforme já expresso anteriormente.  
Fonte: O próprio texto.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “B) expressa, por meio de exemplos, que as prioridades humanas atuais prejudicam o reconhecimento 
e envolvimento com os reais valores da vida promovendo graves prejuízos. ” foi considerada correta. Comprova-se a 
partir do trecho: “Esquecemos de nos conectar ao que empresta sentido à vida, que é a própria vida em essência, 
com um imenso repertório de ensinamentos. Assim, deixamos de olhar para o céu e perceber como está o tempo, 
perder alguns segundos admirando o esplendor de uma manhã ensolarada, o prazer do vento que desgrenha os 
cabelos trazendo alívio e frescor, o horizonte sem limites do mar azul, a imponência das montanhas, o brilho 
cintilante de uma estrela que atravessa milhões de quilômetros na velocidade da luz, e que depois de driblar as 
nuvens e a poluição, aparece no céu sem que percebamos seu esforço heroico. 
Mergulhados em afazeres mais urgentes, nos afastamos de nossa essência. Será coincidência que o avanço da 
destruição da natureza se dá na mesma velocidade com que registramos o crescimento das estatísticas de depressão 
e suicídio? É preciso refazer os elos e perceber com humildade que as pequenas coisas da vida encerram as grandes 
verdades da existência. O mundo está em nós e nós no mundo. O meio ambiente começa no meio da gente. ” 
A alternativa “D) conclui que é preciso reconhecer que o ser humano tem a necessidade de se relacionar com o grupo 
no qual está inserido, diminuindo seu crescente envolvimento com afazeres profissionais. ” não pode ser considerada 
correta, pois, não há referência a afazeres profissionais de forma específica nos parágrafos citados.  
Fonte: O próprio texto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “B) imersos em problemas de assuntos cotidianos, esquecemos de apreciar o que realmente possui 
valor para a vida humana. ” foi considerada correta, de acordo com o expresso em “Na agitação da vida moderna, 
vivemos encubados em casas e apartamentos, elevadores, escritórios, ônibus e carros. O tempo do relógio se 
sobrepõe ao tempo natural, em que cada coisa acontece na hora certa, sem angústia ou ansiedade. 
Esquecemos de nos conectar ao que empresta sentido à vida, que é a própria vida em essência, com um imenso 
repertório de ensinamentos. ” A alternativa “A) estamos presos a um ciclo natural que não pode ser modificado ainda 
que haja intervenções externas. ” não pode ser considerada correta. Em “Neste início de terceiro milênio, quando a 
humanidade estabelece novos recordes de destruição dos recursos naturais, perdemos o contato com a Mãe Terra 
e, não por acaso, com nós mesmos. ” é possível reconhecer que quando intervenções externas, (novos recordes de 
destruição) há prejuízos para todos. A alternativa “D) a natureza que nos cerca está ameaçada diante das atitudes 
tomadas ao longo dos anos pelo ser humano e dá indícios de que não há como retroceder tal processo. ” não pode 
ser considerada correta, pois, no último parágrafo do texto há uma indicação de que ainda há o que se fazer para 
reverter a situação apresentada: “Mergulhados em afazeres mais urgentes, nos afastamos de nossa essência. Será 
coincidência que o avanço da destruição da natureza se dá na mesma velocidade com que registramos o crescimento 
das estatísticas de depressão e suicídio? É preciso refazer os elos e perceber com humildade que as pequenas coisas 
da vida encerram as grandes verdades da existência. O mundo está em nós e nós no mundo. O meio ambiente começa 
no meio da gente. ” 
Fonte: O próprio texto.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “C) presente universal ou permansivo. ” foi considerada correta, pois, em “Todos nós trazemos no corpo 
as marcas de uma profunda identidade com o planeta. ” (1º§) o verbo destacado indica uma verdade universal, 



Fonte 

 

 

indiscutível, ou considerada como tal. A alternativa “B) ação de duração contínua. ” não pode ser indicada como 
correta, pois, o aspecto contínuo indica uma ação continuada, que ocorre de forma frequente: Estou trabalhando na 
loja de material de construção do meu tio. A alternativa “D) ação imperfectiva, não concluída e habitual. ” não pode 
ser indicada como correta, pois o verbo apresentado está no presente do indicativo e não há indícios de não 
conclusão de tal ação.  
Fonte: 

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

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “C) “Como se vê, interagimos intensamente com o meio natural. ” (3º§) ” não pode ser considerada 
correta.  Os componentes da apreciação e do julgamento surgem como elementos opinativos e críticos na construção 
deste posicionamento. Em A) “O mundo está em nós e nós no mundo. ” (6º§) há uma conclusão diante do que foi 
apresentado anteriormente: “Mergulhados em afazeres mais urgentes, nos afastamos de nossa essência. Será 
coincidência que o avanço da destruição da natureza se dá na mesma velocidade com que registramos o crescimento 
das estatísticas de depressão e suicídio? É preciso refazer os elos e perceber com humildade que as pequenas coisas 
da vida encerram as grandes verdades da existência. O mundo está em nós e nós no mundo. ” Já o trecho selecionado 
na alternativa “C” apresenta uma informação que confirma as informações de caráter científico expostas 
anteriormente: “Desde o primeiro choro, quando inauguramos as vias respiratórias e inalamos pela primeira vez o 
ar que enche os pulmões, participamos de um grande espetáculo da natureza, que revela em pequenos detalhes, a 
grandeza do universo. Nossa principal fonte de energia é o ar. Podemos suportar dias sem comer ou beber. Mas não 
podemos ficar tanto tempo sem ar. Enchemos os pulmões de oxigênio e devolvemos gás carbônico para a atmosfera. 
Esse gás é absorvido pelas espécies vegetais, que através da fotossíntese, devolvem generosamente, oxigênio. Como 
se vê, interagimos intensamente com o meio natural. Nos confundimos com esse meio ambiente. Somos parte dele 
e ele de nós. ” A alternativa “D) “O mais fundamental dos elementos está presente em nosso corpo na mesma 
proporção em que aparece no globo terrestre. ” (1º§) ” não pode ser considerada correta, pois, há aqui a exposição 
de uma informação de caráter científico e não opinativo.  
Fonte:  

 O próprio texto. 

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

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

7 11 15 19 

Recurso Procedente. Questão anulada. 
 
A alternativa “D) “Em nosso sangue carregamos a terra, pulverizada nos sais minerais, que vitalizam tecidos e órgãos. 
” (2º§) / Carregamos, em nosso sangue, a terra; pulverizada nos sais minerais cuja ação é vitalizar tecidos e órgãos. ” 
pode ser considerada correta. Dentre outros, o ponto e vírgula emprega-se para separar as partes de um período de 
certa extensão, principalmente se elas já possuem elementos sintáticos separados por vírgulas. No caso em análise, 
há um adjunto adverbial separado por virgula “em nosso sangue”. Ocorre que muitos gramáticos descrevem o uso 
do ponto e vírgulas na separação de orações coordenadas, paralelismos, comparações, contrastes, orações que dão 
ideia de distribuição. Assim sendo, o uso do ponto de vírgula na alternativa deixa dúvidas quanto ao seu uso não 
havendo um consenso acerca do assunto. A alternativa “C) “Mergulhados em afazeres mais urgentes, nos afastamos 
de nossa essência. ” (6º§) / Afastamo-nos de nossa própria essência, mergulhados em urgente afazeres. ” não pode 
ser considerada correta, pois, a concordância entre “urgente” e “afazeres” está incorreta.  
Fonte:  

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

 CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa. 43. ed. São Paulo, Nacional, 2000. 

 MELO, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 



Fonte 

 

 

 PASQUALE,  Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

8 12 16 20 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “C) que dedicamos o mínimo de tempo àquilo que realmente tem valor. ” Não pode ser considerada 
correta, pois, a expressão em análise “perder alguns segundos”, considerando-se todo o contexto, não fala da 
dedicação de tempo, mas perda dele. A alternativa “B) apropriação de um tempo que se havia perdido” não pode 
ser considerada pelo motivo apresentado anteriormente. Pelos motivos apresentados, a alternativa “D) uma perda 
de tempo a partir de determinado ponto de vista, mas ganho a partir de outro” é considerada correta.  
Fonte: O próprio texto.     
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

9 13 3 6 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “D”. 
 
Apenas a alternativa “D) Neste início de terceiro milênio, quando a humanidade estabelece novos recordes de 
destruição dos recursos naturais, perdemos o contato com a Mãe Terra e com nós mesmos, não por acaso.” 
apresenta-se correta de acordo com as regras de pontuação da língua portuguesa.  
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

 BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

10 14 1 7 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “D) é necessário que haja uma ação concreta acrescida de percepção acerca daquilo que embora seja 
considerado de pouca importância, ou como algo menor, possui grande significado existencial” foi indicada como 
correta, pois está completamente de acordo com o trecho apresentado no enunciado da questão: “É preciso refazer 
os elos e perceber com humildade que as pequenas coisas da vida encerram as grandes verdades da existência. ” 
(6º§). A alternativa “A) a existência humana está estreitamente relacionada às situações de menor valor que podem 
satisfazer os anseios humanos” não pode ser considerada correta, pois, quando se afirma que “é preciso refazer” 
significa que não há estreito relacionamento.  
Fonte: O próprio texto.  
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

11 16 4 8 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “C) I e III, apenas” foi considerada correta, pois, em “Todos nós trazemos no corpo as marcas de uma 
profunda identidade com o planeta. São marcas profundas” ocorre a impessoalização da linguagem no emprego do 
sujeito no plural para generalizá-lo. A alternativa “D) II e III, apenas” não pode ser indicada como correto de acordo 
com o expresso anteriormente. A alternativa “A) I, II e III” não pode ser considerada correta, pois, a afirmativa “II. A 
expressão “é preciso” em “É preciso refazer os elos [...]” demonstra o emprego de sujeito indeterminado para tornar 
a linguagem impessoal. ”  Sujeito não é indeterminado, mas sim oracional“refazer os elos...” trata-se de oração 
subordinada substantiva subjetiva. Tal oração exerce a função de sujeito.  
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

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



Fonte 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 15 2 5 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “B) “As lágrimas que derramamos de dor ou de alegria tem o sabor dos oceanos. ” (1º§) ” foi assinalada 
pelo gabarito, o verbo “tem” foi apresentado na forma do singular, a construção requeria que tal verbo concordasse 
com o sujeito “as lágrimas” indo para o plural na forma “têm”. A alternativa “A) “Assim, deixamos de olhar para o 
céu e perceber como está o tempo, [...]” (5º§) ” não deve ser indicada como correta. Não há indicação de incorreção 
gramatical, o “deixamos” está subtendido em “e deixamos de perceber”. 
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

13 17 5 9 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “C) Caso a primeira ocorrência do termo “vida” fosse substituída por “viver”, a regência referente seria 
modificada” não pode ser considerada correta. Em “Esquecemos de nos conectar ao que empresta sentido à vida, 
que é a própria vida em essência, com um imenso repertório de ensinamentos. ” (5º§) se substituíssemos “vida” por 
“viver” teríamos: Esquecemos de nos conectar ao empresta sentido ao viver. Não haveria modificação da regência, 
a preposição “a” continua sendo obrigatória.  
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

14 18 7 10 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “B) “e que depois de driblar as nuvens e a poluição, ” (5º§) ” foi considerada correta. A partícula 
expletiva é um termo da oração considerado desnecessário, podendo ser retirado sem qualquer prejuízo para ela. A 
partícula expletiva é também chamada de partícula de realce. Exemplos: 1) O que que você está lendo? O que você 
está lendo? que = partícula expletiva ou de realce. Não é uma forma referencial, que retoma algum objeto do 
discurso. A alternativa “A) “que vitalizam tecidos e órgãos. ” (2º§) ” não pode ser considerada correta, pois, o “que” 
é empregado como pronome relativo, ou seja, retoma seu antecedente, não podendo ser assinalada de acordo com 
o enunciado da questão. “Em nosso sangue carregamos a terra, pulverizada nos sais minerais, que vitalizam tecidos 
e órgãos. ” Os sais minerais vitalizam tecidos e órgãos. A alternativa “D) “Ferro, cálcio, manganês, zinco, que jazem 
nas profundezas do solo, ” (2º§) ” não pode ser considerada correta pelos motivos já expostos. A alternativa “C) 
“inalamos pela primeira vez o ar que enche os pulmões, ” (3º§) ” não pode ser considerada correta, pois, o “que” em 
destaque retoma “o ar” não atendendo ao enunciado da questão “não foi empregado como uma forma referencial”. 
Fonte:  

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

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

 

 

 

 

 



Fonte 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

15 19 6 11 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “A) Todas as afirmativas são falsas” não pode ser indicada como correta. Em “Esse gás é absorvido pelas 
espécies vegetais,...” “esse gás” tem a função de sujeito da oração, é um sujeito paciente pois não é ativo, o agente 
da passiva é “pelas espécies vegetais”. 
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

16 20 8 12 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “A) apesar da imposição do tempo do relógio sobre o tempo natural; é nele, no tempo natural, que há 
isenção de angústia e ansiedade ” foi considerada correta.  Nesse caso, em “O tempo do relógio se sobrepõe ao 
tempo natural, em que cada coisa acontece na hora certa, sem angústia ou ansiedade. ” (4º§) “em que” retoma um 
componente textual, ou seja, faz referência a uma informação que já fora mencionada no texto sendo chamado de 
elemento anafórico. Qualquer possibilidade de ambiguidade pode ser anulada considerando-se o contexto no qual 
está inserido o trecho destacado:  
“Neste início de terceiro milênio, quando a humanidade estabelece novos recordes de destruição dos recursos 
naturais, perdemos o contato com a Mãe Terra e, não por acaso, com nós mesmos. Na agitação da vida moderna, 
vivemos encubados em casas e apartamentos, elevadores, escritórios, ônibus e carros. O tempo do relógio se 
sobrepõe ao tempo natural, em que cada coisa acontece na hora certa, sem angústia ou ansiedade. 
Esquecemos de nos conectar ao que empresta sentido à vida, que é a própria vida em essência, com um imenso 
repertório de ensinamentos. Assim, deixamos de olhar para o céu e perceber como está o tempo, perder alguns 
segundos admirando o esplendor de uma manhã ensolarada, o prazer do vento que desgrenha os cabelos trazendo 
alívio e frescor, o horizonte sem limites do mar azul, a imponência das montanhas, o brilho cintilante de uma estrela 
que atravessa milhões de quilômetros na velocidade da luz, e que depois de driblar as nuvens e a poluição, aparece 
no céu sem que percebamos seu esforço heroico. ”  
A partir do trecho destacado é possível reconhecer que a “hora certa, sem angústia ou ansiedade” só pode ser uma 
referência ao tempo natural já que o tempo do relógio remete à agitação da vida moderna. A alternativa “C) apesar 
das angústias e ansiedades, o tempo do relógio permite que as coisas aconteçam no momento certo, ou seja, no 
tempo previamente determinado ” não pode ser considerada correta de acordo com o expresso anteriormente. A 
alternativa “D) em nossa sociedade, temos a necessidade de que o tempo seja devidamente marcado para que a 
organização natural do cotidiano seja estabelecida ” não pode ser considerada correta, pois, o trecho destacado não 
faz referência à organização do tempo, mas sim a uma comparação entre o tempo do relógio e o tempo natural. A 
alternativa “B) há uma oposição entre “tempo do relógio” e “tempo natural” que impede, muitas vezes, a execução 
de ações no tempo determinado ” não pode ser considerada correta, pois, o trecho destacado fala de que há sim 
possibilidade de que as coisas aconteçam na hora certa.  
Fonte: O próprio texto. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

17 3 20 1 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A afirmativa “Demonstra valorizar a emoção que se sobrepõe à razão” pode ser considerada verdadeira. Ao 
analisarmos o trecho apresentado: “Com a vida isolada que vivo, gosto de afastar os olhos de sobre a nossa arena 
política para ler em minha alma, reduzindo à linguagem harmoniosa e cadente o pensamento que me vem de 
improviso, e as ideias que em mim desperta a vista de uma paisagem ou do oceano – o aspecto enfim da natureza. 
Casar assim o pensamento com o sentimento – o coração com o entendimento – a ideia com a paixão – colorir tudo 
isto com a imaginação, fundir tudo isto com a vida e com a natureza, purificar tudo com o sentimento da religião e 



Fonte 

 

 

da divindade, eis a Poesia – a Poesia grande e santa – a Poesia como eu a compreendo sem a poder definir, como eu 
a sinto sem a poder traduzir.”; é possível que a primeira exposição do autor remete ao afastamento do pensamento 
político, ou seja, sistematizado, organizado, racional preferindo o pensamento improvisado. Após tal apresentação 
é que diz “casar assim o pensamento com o sentimento... e colori tudo isto com a imaginação, ou seja, a emoção - a 
imaginação – é que colore tudo, predominando sobre a razão. A alternativa “A) V, V, V.” não pode ser considerada 
correta, pois, a afirmativa “Estabelece e retoma antigos paradigmas com relação ao seu modo de vida, fazendo um 
retorno às suas antigas memórias” não está correta, o autor não fala em momento algum de uma volta ao passado. 
A alternativa “C) F, V, V.” não pode ser considerada correta de acordo com o exposto anteriormente.  
Fonte: O próprio texto.  
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

18 4 19 2 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “A) oxítona terminada em –e (s); oxítona terminada em –a (s); proparoxítona. ” foi indicada como 
correta pelo gabarito. A alternativa “D) oxítona terminada em –e (s); oxítona terminada em –a (s); proparoxítona 
terminada em –a (s). ” não pode ser considerada correta, pois, todas as proparoxítonas são acentuadas e não apenas 
as terminadas em “-a (s) ”. 
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

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

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

19 1 18 3 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O gabarito divulgado como correto desta questão foi a alternativa “B” e não “A” conforme afirma o recorrente. As 
personagens que participam do diálogo estão caracterizadas pela linguagem que apresentam e que as define social 
e culturalmente em “Interrompeu-mas um ajuntamento” (1º§) e “Ainda hoje deixei ele na quitanda, ” (8º§). O 
emprego pronominal (-mas) na fala do narrador-personagem é característico da norma culta, é um emprego de uma 
variedade de prestígio e aproxima-se do que as gramáticas nos ensinam sobre a norma-padrão da língua portuguesa. 
O “-mas” é construção quase que exclusiva de textos escritos e constitui-se na junção de dois pronomes: “me” e “as”. 
Por sua vez, o emprego de “ele” como complemento do verbo na fala da personagem é característico de outras 
variedades linguísticas, em especial na linguagem oral, e afasta-se do padrão. Na alternativa “C) “Cheguei-me; ele 
deteve-se logo e pediu-me a bênção; ” (5º§) / “— Fez-te alguma cousa? ” (7º§) ” não é possível identificar tal diferença 
entre os trechos selecionados. A alternativa “D) “— Meu senhor! gemia o outro. ” (3º§) / “— ‘Não, perdão, meu 
senhor; meu senhor, perdão! ’” (1º§) ” não pode ser considerada correta pelos motivos já apresentados. A alternativa 
“A) “que eu vinha fazendo, ” (1º§) / “gemia somente estas únicas palavras: ” (1º§) ” não pode ser indicada como 
correta pois não há indicação, por meio da linguagem utilizada, das características especificadas.  
Fonte:  

 MELO, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACCONI, LUIZ ANTONIO. NOSSA GRAMÁTICA TEORIA E PRÁTICA. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

20 2 17 4 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão 20 está de acordo com o edital do processo em andamento, o conteúdo abordado nesta questão foi 
“Ortografia”. A alternativa “D) excanção, calabouço, precaução. ” não pode ser considerada correta, pois, o primeiro 
vocábulo está correto na língua portuguesa. A palavra escanção sim estaria correta e significa oficial da corte, 



Fonte 

 

 

profissional encarregado dos vinhos; mesmo o enunciado indicando que a questão tem como foco o “ç”, não seria 
correto dizer que neste vocábulo o do “ç” está correto, apenas seria correto se o vocábulo fosse “escanção”. 
Fonte:  

 CEGALLA, Domingos Pascoal. Novíssima gramática da Língua Portuguesa. 46. ed. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 2005. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

21 22 21 23 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Segundo leciona Pedro Lenza, "a ordem jurídica começa com o poder constituinte e não antes dele". O Poder 

Constituinte originário é um poder inaugural que instaura uma nova ordem jurídica, rompendo-se completamente 

com a ordem precedente. Assim, mantém-se o gabarito divulgado.  

Fonte: LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado, 21st edição. Editora Saraiva, 2017 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

23 21 22 22 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
É correta a alternativa que indica, em linhas gerais, o conceito apresentado pelo artigo 165, parágrafo primeiro da 

Constituição, segundo o qual "A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, 

objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 

relativas aos programas de duração continuada". Desta feita, mantém-se o gabarito divulgado.    

Fonte: Constituição Federal de 1988, artigo 165. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

24 27 30 25 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Celso Antônio Bandeira de Melo leciona que o Princípio da Legalidade "implica subordinação completa do 

administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser 

instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas”. Complementarmente, Hely Lopes Meirelles afirma 

que enquanto no campo privado podem os indivíduos fazer tudo o que a lei não veda, o administrador público está 

restrito a atuar apenas onde a lei lhe autoriza. Partindo-se dos conceitos apontados, tem-se a análise do enunciado, 

o qual versa sobre a subordinação do agende público à Lei, informando, ainda, que a ausência da norma permissiva 

importa em proibição do agir, no âmbito da Administração pública. Hialina se faz que o enunciado versa 

exclusivamente sobre o princípio da legalidade, brilhantemente conceituado pelos doutrinadores retrocitados. 

RECURSO IMPROCEDENTE, mantém-se o gabarito.  

Fonte:  

 BANDEIRA DE MELLO, CELSO ANTÔNIO, apud FILHO, CARVALHO, José Santos. Manual de Direito 

Administrativo, 31ª edição. Atlas, 02/2017. 

 MEIRELLES, HELY LOPES. apud FILHO, CARVALHO, José Santos. Manual de Direito Administrativo, 31ª edição. 

Atlas, 02/2017. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

25 28 29 26 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 
 
Há uma grande divergência entre doutrinadores a respeito da natureza jurídica das fundações públicas. A corrente 

dominante sobre a temática defende a existência de dois distintos tipos de fundações, uma de direito público, outra 

de direito privado. Neste entendimento seriam as fundações de direito público reais autarquias, vez que guardam 



Fonte 

 

 

semelhanças em diversos aspectos com estas. Por vezes, são denominadas "fundações autárquicas" ou mesmo 

"autarquias fundacionais". Ao conceito genérico apresentado no enunciado da questão, apresentam-se, pois, duas 

possíveis respostas (autarquia e fundação pública). Diante do exposto, a questão foi anulada.  

 

Fonte: FILHO, CARVALHO, José Santos. Manual de Direito Administrativo, 31ª edição. Atlas, 02/2017. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

26 29 28 24 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O contrato administrativo é "o ajuste que a Administração Pública, agindo nessa qualidade, firma com particulares 

ou outra entidade administrativa para a consecução de objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas 

pela própria Administração". Segundo Mazza uma das características deste contrato é a submissão às normas e 

princípios do Direito público, sendo submetido especialmente ao regime jurídico do Direito Administrativo, ao 

contrário dos contratos privados que submetem-se às normas de Direito Privado. Desta feita, é correta a afirmação 

de que submetem-se os Contratos Administrativos ao regime jurídico do Direito Administrativo.  

Fonte: MAZZA, Alexandre. Manual de direito administrativo, 7ª edição., 7th edição. Editora Saraiva, 2017.  

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

27 30 26 29 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Inicialmente, incumbe ressaltar que o título “Bens Públicos” consta do conteúdo programático, especificamente 

dentro da disciplina de “Noções de Direito Administrativo”, desacompanhado de qualquer identificação limitadora. 

Desta forma, não há que se falar em ausência de previsão em conteúdo programático, vez que o mesmo foi 

expressamente indicado de forma ampla e geral para estudo. No que concerne à afirmação de ausência de resposta 

à questão, estabelece a Constituição que, apenas as terras devolutas indispensáveis “à defesa das fronteiras, das 

fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei” 

pertencem à União. Aquelas que não pertencerem à União, pertencem aos Estados. Assim, não pertencem à União 

as terras devolutas “em geral”, mas tão somente aquelas delimitadas no inciso II do artigo 20 da Constituição Federal. 

Fonte: Constituição Federal de 1988.  

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

28 24 27 30 

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

O controle de mérito tendo por base a conveniência e oportunidade dos atos é realizado pela própria Administração 

Pública seja de ofício ou mediante provocação de parte interessada. Segundo salienta Mazza, “O controle 

administrativo é fundamentado no poder de autotutela que a Administração exerce sobre seus próprios atos. Tem 

como objetivos a confirmação, correção ou alteração de comportamentos administrativos.” No controle do atos 

administrativos, o Judiciário realiza a legalidade e a constitucionalidade dos atos. Estão incorretas as alternativas que 

vão de encontro aos conceitos transcritos. Quanto ao gabarito da questão, o controle prévio, também denominado 

a priori é aquele que é exercido antes mesmo de consumado o ato administrativo, revestido de uma natureza 

preventiva.  

Fonte: FILHO, CARVALHO, José Santos. Manual de Direito Administrativo, 31ª edição. Atlas, 02/2017.  

 
 
 
 
 
 



Fonte 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

29 26 25 28 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A agenda não pressupõe uma relação hierárquica entre os problemas, tampouco garante que a inclusão de um 

problema seja sucedida, de forma inevitável, por uma decisão. A formulação de políticas públicas consiste em um 

processo de identificação e delimitação de problemas, determinando-se as possíveis alternativas ações/políticas para 

sua solução ou satisfação. A participação da sociedade tem valor fundamental para a implantação e implementação 

de políticas públicas, de forma que estas se aproximem da real necessidade da população. 

Fonte: Dias, Reinaldo, Matos, Fernanda Costa de. Políticas públicas: princípios, propósitos e processos. Atlas, 

04/2012. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

31 46 45 60 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão refere-se às regiões metropolitanas e pede mero conhecimento do texto da Constituição do Estado, 
conforme conteúdo do Edital. O enunciado refere-se ao art. 42, que estabelece um modelo em que o Estado é quem 
decide sobre a criação das regiões metropolitanas. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Constituição Estadual de 1989 e atualizações. Art. 42 – O Estado poderá instituir, mediante lei complementar, 
região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião constituídas por agrupamento de Municípios limítrofes, 
para integrar o planejamento, a organização e a execução de funções públicas de interesse comum. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

32 47 44 59 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão refere-se às regiões metropolitanas e pede mero conhecimento do texto da Constituição do Estado, 
conforme conteúdo do Edital. O enunciado refere-se ao art. 44, que estabelece, dentre outros critérios a projeção 
“quinquenal” da população 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Constituição Estadual de 1989 e atualizações. Art. 44 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

33 48 43 58 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão refere-se ao texto da Constituição do Estado, conforme conteúdo do Edital. O enunciado refere-se ao art. 
165, que estabelece os objetivos do Município, dentre os quais não está expresso o controle da criminalidade. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Constituição Estadual de 1989 e atualizações. Art. 165  
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

34 49 42 57 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão refere-se ao texto da Constituição do Estado, conforme conteúdo do Edital. O enunciado refere-se ao art. 
171, II (competência regulamentar). Demais competências estão no 171, I e são exclusivas do Município. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Constituição Estadual de 1989 e atualizações. Art. 171 
 
 
 



Fonte 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

37 52 40 54 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão refere-se texto da Constituição do Estado, conforme conteúdo do Edital. O enunciado cuida do art. 183, § 
1º e refere-se à literalidade do  dispositivo, que não traz a previsão de cessão de servidores. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Constituição Estadual de 1989 e atualizações. Art. 183, § 1º 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

38 53 39 52 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão refere-se texto da Constituição do Estado, conforme conteúdo do Edital. O enunciado cuida do art. 180 e 
refere-se à literalidade do dispositivo, que traz o prazo de 360 dias. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Constituição Estadual de 1989 e atualizações. Art. 180 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

39 54 37 53 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão refere-se texto da Constituição do Estado, conforme conteúdo do Edital. O enunciado cuida do art. 180, § 
3º e refere-se à literalidade do dispositivo, que traz a previsão de inventários dos bens do Município. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Constituição Estadual de 1989 e atualizações. Art. 180, § 3º. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

41 56 35 51 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O conteúdo programático exigiu o conhecimento teórico aplicado sobre a matéria. A questão refere-se texto da Lei 
Orgânica, conforme conteúdo do Edital. O enunciado cuida dos objetivos prioritários do Município. A assertiva 
CORRETA está compatível com a lógica do art. 70, parágrafo único - Parágrafo único - O número de vereadores 
aumentará (não é uma faculdade) em proporção ao crescimento da população municipal, acrescentando-se um 
vereador para cada quinhentos mil habitantes até o limite estabelecido na Constituição da República. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Lei orgânica do município arts. 1º a 3º, 6º a 13; e 70 a 114 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

42 57 34 50 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O enunciado cuida dos objetivos prioritários do Município. A assertiva CORRETA está compatível com o art. 74 § 1º - 
Quando se tratar de matéria relativa a empréstimos, concessões de isenções, incentivos, benefícios fiscais e 
gratuidades nos serviços públicos de competência do Município, além de outras referidas nesta Lei, as deliberações 
da Câmara são tomadas por dois terços de seus membros. (dois terços de 41 vereadores = 28 vereadores.) 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Lei orgânica do município arts. 1º a 3º, 6º a 13; e 70 a 114 
 
 
 
 
 



Fonte 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

43 58 33 48 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão refere-se texto da Lei Orgânica, conforme conteúdo do Edital. O enunciado cuida dos objetivos prioritários 
do Município. A assertiva CORRETA está compatível, neste caso com a licença que não pode ultrapassar 60 dias. LOM 
Art. 80 - Não perderá o mandato o Vereador: IV - licenciado para tratar, sem remuneração, de interesse particular, 
desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 60 (sessenta) dias por sessão legislativa. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Lei Orgânica do Município arts. 1º a 3º, 6º a 13; e 70 a 114. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

44 59 32 47 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão refere-se texto da Lei Orgânica, conforme conteúdo do Edital. O enunciado cuida dos objetivos prioritários 
do Município. A assertiva CORRETA está compatível, neste caso, com o quórum de 3/5. Art. 75, § 2º - Em situações 
de urgência e interesse público relevante, o prazo de convocação mencionado no artigo poderá ser reduzido a até 
quarenta e oito horas, mediante requerimento aprovado por três quintos dos membros da Câmara, hipótese em que 
não se aplicará o disposto no parágrafo anterior. (25 vereadores em 41).  
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Lei orgânica do município arts. 1º a 3º, 6º a 13; e 70 a 114.  
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

46 31 60 45 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão refere-se texto da Lei Orgânica, conforme conteúdo do Edital. O enunciado cuida dos objetivos prioritários 
do Município. A assertiva CORRETA está compatível, com o Art. 93 - A matéria constante de projeto de lei rejeitado 
somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria dos 
membros da Câmara ou de pelo menos cinco por cento do eleitorado. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Lei orgânica do município arts. 1º a 3º, 6º a 13; e 70 a 114. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

48 33 57 43 

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

 
A questão refere-se texto da Lei Orgânica, conforme conteúdo do Edital. O enunciado cuida dos objetivos prioritários 
do Município. A população carcerária não é de responsabilidade do Município. Art. 108 - § 5º da Lei Orgânica. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Lei orgânica do município arts. 1º a 3º, 6º a 13; e 70 a 114.  
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

49 34 56 42 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão refere-se texto da Lei Orgânica, conforme conteúdo do Edital. Constitui crime de responsabilidade do 
Prefeito e não mera infração, “utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços 
públicos”, conforme art. 1º do Decreto-lei 201/67. Pode ser respondida por eliminação, posto que é a única que não 
consta do art. 110 – Infrações político-administrativas. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Lei orgânica do município arts. 1º a 3º, 6º a 13; e 70 a 114 e Decreto lei 201/67 
 



Fonte 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

50 35 55 41 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão refere-se texto da Lei Orgânica, conforme conteúdo do Edital. Gabarito compatível com Art. 38 - Compete 
privativamente à Mesa, entre outras atribuições previstas neste Regimento e na Lei Orgânica: I - aprovar a proposta 
do orçamento anual da Secretaria da Câmara e a de pedido de crédito adicional; II - emitir parecer sobre os projetos: 
a) previstos no inciso I do art. 88 da Lei Orgânica; b) que proponham alteração deste Regimento; c) que fixe a 
remuneração dos agentes políticos. O item III é atribuição do presidente, art. 39. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Regimento Interno  CMBH Composição e competências da Mesa Diretora CMBH 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

51 36 54 40 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão refere-se texto da Lei Orgânica, conforme conteúdo do Edital. Gabarito compatível com Art. 47 - § 2°-B - 
O líder e o vice-líder do governo não poderão ser membros titulares e suplentes de uma mesma comissão. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Regimento Interno CMBH - Composição, atribuições e funcionamento das Comissões CMBH 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

52 37 53 39 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão refere-se texto da Lei Orgânica, conforme conteúdo do Edital. Gabarito compatível com atual composição 
da CMBH. Art. 52 - A competência de cada comissão permanente decorre da matéria compreendida em sua 
denominação, incumbindo especificamente à:..” 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Regimento Interno  CMBH https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/comissoes 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

53 38 52 37 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão refere-se texto da Lei Orgânica, conforme conteúdo do Edital. Gabarito compatível com atual composição 
da CMBH. Art. 52 - A competência de cada comissão permanente decorre da matéria compreendida em sua 
denominação, incumbindo especificamente à: VIII - Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor: b) 
tratamento dispensado às questões dos posseiros, dos sem-terra, dos migrantes e dos sem-casa; 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Regimento Interno CMBH 

 https://www.cmbh.mg.gov.br 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

54 39 58 36 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão refere-se texto da Lei Orgânica, conforme conteúdo do Edital. Gabarito compatível com o Regimento 
Interno da CMBH. Baseado na ordem das assertivas na prova Tipo 1, a Assertiva A é correta, conforme Art. 59. 
Assertiva B, incorreta, pois requer ao juízo criminal, Art. 58, §2º. Assertiva C, incorreta pois o prazo é certo Art. 57. 
Assertiva D, incorreta, já que não pode quebrar sigilo. Art. 58 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Regimento Interno CMBH. 

 https://www.cmbh.mg.gov.br 



Fonte 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

55 40 50 38 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão refere-se texto da Lei Orgânica, conforme conteúdo do Edital. Gabarito compatível com art. 161 - Ocorrerá 
prejudicialidade de: I - proposição principal, quando for aprovado substitutivo a ela apresentado; II - dispositivos 
relacionados com outro rejeitado em votação destacada; III - emenda:....; IV - qualquer proposição, pela aprovação 
de parecer, salvo aquela votada antes dele; V - requerimento, indicação, representação, moção ou autorização com 
a mesma ou oposta finalidade de outro já aprovado, ou com a mesma finalidade de outro já rejeitado. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Regimento Interno CMBH  

 https://www.cmbh.mg.gov.br 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

56 41 49 35 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão refere-se texto da Lei Orgânica, conforme conteúdo do Edital. Gabarito compatível com Art. 27 - A censura 
será aplicada de imediato pelo presidente da reunião ao vereador que: II - utilizar trajes inadequados, em desacordo 
com as regras expedidas pela Mesa. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Regimento Interno CMBH  

 https://www.cmbh.mg.gov.br 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

57 42 48 34 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão refere-se texto da Lei Orgânica, conforme conteúdo do Edital. Baseado no Tipo 1 de prova, Assertiva B, 
correta – o processo deve obedecer às formalidades legais. Assertiva D, não há - o Parlamento é espaço de múltiplas 
vozes, representando interesses os mais diversos e por caminhos diferentes buscando o mesmo fim em meio a 
alianças mais simples ou complexas, não há um equilíbrio de forças entre duas partes opostas. Assertiva A, não há -  
ao assumir a representação popular, o parlamentar está ligado a um partido político e correntes de opinião que o 
impõem a ter posicionamento sobre as questões. Assertiva C, não há - A dupla jurisdição no direito serve para unificar 
a questão diante da justiça do caso, a revisão e a sanção no legislativo servem para diversificar a questão com outros 
inputs. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte:http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/3638/principios_processo_legislativo.lopes.pdf?se
quence=5 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

58 43 51 33 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão refere-se texto da Lei Orgânica, conforme conteúdo do Edital. Gabarito compatível com Regimento 
Interno, Art. 15 - A reunião ordinária terá a duração de três horas e trinta minutos e obedecerá à seguinte ordem: 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Regimento Interno  CMBH https://www.cmbh.mg.gov.br 

 
BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

59 44 47 32 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão refere-se texto da Lei Orgânica, conforme conteúdo do Edital. Baseado no tipo de prova 1, Assertiva C, 
correta - Art. 33, Parágrafo único - Em caso de licença, impedimento ou não indicação de líder ou vice-líder, a bancada 



Fonte 

 

 

será representada, respectivamente, pelo vice-líder, observada a precedência hierárquica, ou pelo mais idoso de seus 
membros. Assertiva D, incorreta – Art. 32, § 1º - Cada líder poderá indicar um vice-líder para cada três vereadores 
que componham a bancada, com a respectiva precedência hierárquica. Assertiva B, incorreta - Art. 34 - O líder tem 
direito a fazer uso da palavra a qualquer momento, por tempo não superior a cinco minutos, a fim de tratar de 
assunto relevante ou para responder a crítica dirigida à bancada que liderar. § 1º - O direito de que trata este artigo 
não poderá ser exercido: I - durante discussão ou votação de proposição; II - quando o presidente estiver fazendo 
uso da palavra; III - quando houver orador na tribuna. Assertiva A, incorreta Art. 32 -  § 3º - Para exercer a liderança 
do governo, o prefeito poderá indicar, mediante ofício ao presidente da Câmara, vereador que, por sua vez, poderá 
indicar até dois vice-líderes. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Regimento Interno CMBH  

 https://www.cmbh.mg.gov.br 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

60 45 46 31 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão refere-se texto da Lei Orgânica, conforme conteúdo do Edital. Baseado no tipo de prova 1, Assertiva D, 
correta - Art. 85, Art. 85 - Parecer é o pronunciamento de comissão, de caráter opinativo, sobre proposição sujeita a 
seu exame e deverá: III - ser composto de relatório, fundamentação e conclusão, sendo que esta deve ser 
consequência lógica daquela. 
Isso posto, mantem-se o gabarito preliminar, julgando-se improcedentes os recursos. 
Fonte: Regimento Interno CMBH.  

 https://www.cmbh.mg.gov.br 

 
 
Cargo: Dentista 
 
 

BRANCA VERDE 

 3 7 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “B) expressa, por meio de exemplos, que as prioridades humanas atuais prejudicam o reconhecimento 
e envolvimento com os reais valores da vida promovendo graves prejuízos. ” foi considerada correta. Comprova-se a 
partir do trecho: “Esquecemos de nos conectar ao que empresta sentido à vida, que é a própria vida em essência, 
com um imenso repertório de ensinamentos. Assim, deixamos de olhar para o céu e perceber como está o tempo, 
perder alguns segundos admirando o esplendor de uma manhã ensolarada, o prazer do vento que desgrenha os 
cabelos trazendo alívio e frescor, o horizonte sem limites do mar azul, a imponência das montanhas, o brilho 
cintilante de uma estrela que atravessa milhões de quilômetros na velocidade da luz, e que depois de driblar as 
nuvens e a poluição, aparece no céu sem que percebamos seu esforço heroico. 
Mergulhados em afazeres mais urgentes, nos afastamos de nossa essência. Será coincidência que o avanço da 
destruição da natureza se dá na mesma velocidade com que registramos o crescimento das estatísticas de depressão 
e suicídio? É preciso refazer os elos e perceber com humildade que as pequenas coisas da vida encerram as grandes 
verdades da existência. O mundo está em nós e nós no mundo. O meio ambiente começa no meio da gente. ” 
A alternativa “D) conclui que é preciso reconhecer que o ser humano tem a necessidade de se relacionar com o grupo 
no qual está inserido, diminuindo seu crescente envolvimento com afazeres profissionais. ” não pode ser considerada 
correta, pois, não há referência a afazeres profissionais de forma específica nos parágrafos citados.  
Fonte: O próprio texto. 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.cmbh.mg.gov.br/


Fonte 

 

 

BRANCA VERDE 

 6 10 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “C) “Como se vê, interagimos intensamente com o meio natural. ” (3º§) ” não pode ser considerada 
correta.  Os componentes da apreciação e do julgamento surgem como elementos opinativos e críticos na construção 
deste posicionamento. Em A) “O mundo está em nós e nós no mundo. ” (6º§) há uma conclusão diante do que foi 
apresentado anteriormente: “Mergulhados em afazeres mais urgentes, nos afastamos de nossa essência. Será 
coincidência que o avanço da destruição da natureza se dá na mesma velocidade com que registramos o crescimento 
das estatísticas de depressão e suicídio? É preciso refazer os elos e perceber com humildade que as pequenas coisas 
da vida encerram as grandes verdades da existência. O mundo está em nós e nós no mundo. ” Já o trecho selecionado 
na alternativa “C” apresenta uma informação que confirma as informações de caráter científico expostas 
anteriormente: “Desde o primeiro choro, quando inauguramos as vias respiratórias e inalamos pela primeira vez o 
ar que enche os pulmões, participamos de um grande espetáculo da natureza, que revela em pequenos detalhes, a 
grandeza do universo. Nossa principal fonte de energia é o ar. Podemos suportar dias sem comer ou beber. Mas não 
podemos ficar tanto tempo sem ar. Enchemos os pulmões de oxigênio e devolvemos gás carbônico para a atmosfera. 
Esse gás é absorvido pelas espécies vegetais, que através da fotossíntese, devolvem generosamente, oxigênio. Como 
se vê, interagimos intensamente com o meio natural. Nos confundimos com esse meio ambiente. Somos parte dele 
e ele de nós. ” A alternativa “D) “O mais fundamental dos elementos está presente em nosso corpo na mesma 
proporção em que aparece no globo terrestre. ” (1º§) ” não pode ser considerada correta, pois, há aqui a exposição 
de uma informação de caráter científico e não opinativo.  
Fonte:  

 O próprio texto. 

 Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
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Recurso Procedente. Questão anulada. 
 
A alternativa “D) “Em nosso sangue carregamos a terra, pulverizada nos sais minerais, que vitalizam tecidos e órgãos. 
” (2º§) / Carregamos, em nosso sangue, a terra; pulverizada nos sais minerais cuja ação é vitalizar tecidos e órgãos. ” 
pode ser considerada correta. Dentre outros, o ponto e vírgula emprega-se para separar as partes de um período de 
certa extensão, principalmente se elas já possuem elementos sintáticos separados por vírgulas. No caso em análise, 
há um adjunto adverbial separado por virgula “em nosso sangue”. Ocorre que muitos gramáticos descrevem o uso 
do ponto e vírgulas na separação de orações coordenadas, paralelismos, comparações, contrastes, orações que dão 
ideia de distribuição. Assim sendo, o uso do ponto de vírgula na alternativa deixa dúvidas quanto ao seu uso não 
havendo um consenso acerca do assunto. A alternativa “C) “Mergulhados em afazeres mais urgentes, nos afastamos 
de nossa essência. ” (6º§) / Afastamo-nos de nossa própria essência, mergulhados em urgente afazeres. ” não pode 
ser considerada correta, pois, a concordância entre “urgente” e “afazeres” está incorreta.  
Fonte:  

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

 CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa. 43. ed. São Paulo, Nacional, 2000. 

 MELO, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “D”. 
 
Apenas a alternativa “D) Neste início de terceiro milênio, quando a humanidade estabelece novos recordes de 
destruição dos recursos naturais, perdemos o contato com a Mãe Terra e com nós mesmos, não por acaso.” 
apresenta-se correta de acordo com as regras de pontuação da língua portuguesa.  
Fonte:  



Fonte 

 

 

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “B) “As lágrimas que derramamos de dor ou de alegria tem o sabor dos oceanos. ” (1º§) ” foi assinalada 
pelo gabarito, o verbo “tem” foi apresentado na forma do singular, a construção requeria que tal verbo concordasse 
com o sujeito “as lágrimas” indo para o plural na forma “têm”. A alternativa “A) “Assim, deixamos de olhar para o 
céu e perceber como está o tempo, [...]” (5º§) ” não deve ser indicada como correta. Não há indicação de incorreção 
gramatical, o “deixamos” está subtendido em “e deixamos de perceber”. 
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “C) Caso a primeira ocorrência do termo “vida” fosse substituída por “viver”, a regência referente seria 
modificada” não pode ser considerada correta. Em “Esquecemos de nos conectar ao que empresta sentido à vida, 
que é a própria vida em essência, com um imenso repertório de ensinamentos. ” (5º§) se substituíssemos “vida” por 
“viver” teríamos: Esquecemos de nos conectar ao empresta sentido ao viver. Não haveria modificação da regência, 
a preposição “a” continua sendo obrigatória.  
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “B) “e que depois de driblar as nuvens e a poluição, ” (5º§) ” foi considerada correta. A partícula 
expletiva é um termo da oração considerado desnecessário, podendo ser retirado sem qualquer prejuízo para ela. A 
partícula expletiva é também chamada de partícula de realce. Exemplos: 1) O que que você está lendo? O que você 
está lendo? que = partícula expletiva ou de realce. Não é uma forma referencial, que retoma algum objeto do 
discurso. A alternativa “A) “que vitalizam tecidos e órgãos. ” (2º§) ” não pode ser considerada correta, pois, o “que” 
é empregado como pronome relativo, ou seja, retoma seu antecedente, não podendo ser assinalada de acordo com 
o enunciado da questão. “Em nosso sangue carregamos a terra, pulverizada nos sais minerais, que vitalizam tecidos 
e órgãos. ” Os sais minerais vitalizam tecidos e órgãos. A alternativa “D) “Ferro, cálcio, manganês, zinco, que jazem 
nas profundezas do solo, ” (2º§) ” não pode ser considerada correta pelos motivos já expostos. A alternativa “C) 
“inalamos pela primeira vez o ar que enche os pulmões, ” (3º§) ” não pode ser considerada correta, pois, o “que” em 
destaque retoma “o ar” não atendendo ao enunciado da questão “não foi empregado como uma forma referencial”. 
Fonte:  

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

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

 
 
 



Fonte 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “A) apesar da imposição do tempo do relógio sobre o tempo natural; é nele, no tempo natural, que há 
isenção de angústia e ansiedade ” foi considerada correta.  Nesse caso, em “O tempo do relógio se sobrepõe ao 
tempo natural, em que cada coisa acontece na hora certa, sem angústia ou ansiedade. ” (4º§) “em que” retoma um 
componente textual, ou seja, faz referência a uma informação que já fora mencionada no texto sendo chamado de 
elemento anafórico. Qualquer possibilidade de ambiguidade pode ser anulada considerando-se o contexto no qual 
está inserido o trecho destacado:  
“Neste início de terceiro milênio, quando a humanidade estabelece novos recordes de destruição dos recursos 
naturais, perdemos o contato com a Mãe Terra e, não por acaso, com nós mesmos. Na agitação da vida moderna, 
vivemos encubados em casas e apartamentos, elevadores, escritórios, ônibus e carros. O tempo do relógio se 
sobrepõe ao tempo natural, em que cada coisa acontece na hora certa, sem angústia ou ansiedade. 
Esquecemos de nos conectar ao que empresta sentido à vida, que é a própria vida em essência, com um imenso 
repertório de ensinamentos. Assim, deixamos de olhar para o céu e perceber como está o tempo, perder alguns 
segundos admirando o esplendor de uma manhã ensolarada, o prazer do vento que desgrenha os cabelos trazendo 
alívio e frescor, o horizonte sem limites do mar azul, a imponência das montanhas, o brilho cintilante de uma estrela 
que atravessa milhões de quilômetros na velocidade da luz, e que depois de driblar as nuvens e a poluição, aparece 
no céu sem que percebamos seu esforço heroico. ”  
A partir do trecho destacado é possível reconhecer que a “hora certa, sem angústia ou ansiedade” só pode ser uma 
referência ao tempo natural já que o tempo do relógio remete à agitação da vida moderna. A alternativa “C) apesar 
das angústias e ansiedades, o tempo do relógio permite que as coisas aconteçam no momento certo, ou seja, no 
tempo previamente determinado ” não pode ser considerada correta de acordo com o expresso anteriormente. A 
alternativa “D) em nossa sociedade, temos a necessidade de que o tempo seja devidamente marcado para que a 
organização natural do cotidiano seja estabelecida ” não pode ser considerada correta, pois, o trecho destacado não 
faz referência à organização do tempo, mas sim a uma comparação entre o tempo do relógio e o tempo natural. A 
alternativa “B) há uma oposição entre “tempo do relógio” e “tempo natural” que impede, muitas vezes, a execução 
de ações no tempo determinado ” não pode ser considerada correta, pois, o trecho destacado fala de que há sim 
possibilidade de que as coisas aconteçam na hora certa.  
Fonte: O próprio texto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A afirmativa “Demonstra valorizar a emoção que se sobrepõe à razão” pode ser considerada verdadeira. Ao 
analisarmos o trecho apresentado: “Com a vida isolada que vivo, gosto de afastar os olhos de sobre a nossa arena 
política para ler em minha alma, reduzindo à linguagem harmoniosa e cadente o pensamento que me vem de 
improviso, e as ideias que em mim desperta a vista de uma paisagem ou do oceano – o aspecto enfim da natureza. 
Casar assim o pensamento com o sentimento – o coração com o entendimento – a ideia com a paixão – colorir tudo 
isto com a imaginação, fundir tudo isto com a vida e com a natureza, purificar tudo com o sentimento da religião e 
da divindade, eis a Poesia – a Poesia grande e santa – a Poesia como eu a compreendo sem a poder definir, como eu 
a sinto sem a poder traduzir.”; é possível que a primeira exposição do autor remete ao afastamento do pensamento 
político, ou seja, sistematizado, organizado, racional preferindo o pensamento improvisado. Após tal apresentação 
é que diz “casar assim o pensamento com o sentimento... e colori tudo isto com a imaginação, ou seja, a emoção - a 
imaginação – é que colore tudo, predominando sobre a razão. A alternativa “A) V, V, V.” não pode ser considerada 
correta, pois, a afirmativa “Estabelece e retoma antigos paradigmas com relação ao seu modo de vida, fazendo um 
retorno às suas antigas memórias” não está correta, o autor não fala em momento algum de uma volta ao passado. 
A alternativa “C) F, V, V.” não pode ser considerada correta de acordo com o exposto anteriormente.  
Fonte: O próprio texto.  
 
 
 
 
 



Fonte 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O gabarito divulgado como correto desta questão foi a alternativa “B” e não “A” conforme afirma o recorrente. As 
personagens que participam do diálogo estão caracterizadas pela linguagem que apresentam e que as define social 
e culturalmente em “Interrompeu-mas um ajuntamento” (1º§) e “Ainda hoje deixei ele na quitanda, ” (8º§). O 
emprego pronominal (-mas) na fala do narrador-personagem é característico da norma culta, é um emprego de uma 
variedade de prestígio e aproxima-se do que as gramáticas nos ensinam sobre a norma-padrão da língua portuguesa. 
O “-mas” é construção quase que exclusiva de textos escritos e constitui-se na junção de dois pronomes: “me” e “as”. 
Por sua vez, o emprego de “ele” como complemento do verbo na fala da personagem é característico de outras 
variedades linguísticas, em especial na linguagem oral, e afasta-se do padrão. Na alternativa “C) “Cheguei-me; ele 
deteve-se logo e pediu-me a bênção; ” (5º§) / “— Fez-te alguma cousa? ” (7º§) ” não é possível identificar tal diferença 
entre os trechos selecionados. A alternativa “D) “— Meu senhor! gemia o outro. ” (3º§) / “— ‘Não, perdão, meu 
senhor; meu senhor, perdão! ’” (1º§) ” não pode ser considerada correta pelos motivos já apresentados. A alternativa 
“A) “que eu vinha fazendo, ” (1º§) / “gemia somente estas únicas palavras: ” (1º§) ” não pode ser indicada como 
correta pois não há indicação, por meio da linguagem utilizada, das características especificadas.  
Fonte:  

 MELO, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACCONI, LUIZ ANTONIO. NOSSA GRAMÁTICA TEORIA E PRÁTICA. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão 20 está de acordo com o edital do processo em andamento, o conteúdo abordado nesta questão foi 
“Ortografia”. A alternativa “D) excanção, calabouço, precaução. ” não pode ser considerada correta, pois, o primeiro 
vocábulo está correto na língua portuguesa. A palavra escanção sim estaria correta e significa oficial da corte, 
profissional encarregado dos vinhos; mesmo o enunciado indicando que a questão tem como foco o “ç”, não seria 
correto dizer que neste vocábulo o do “ç” está correto, apenas seria correto se o vocábulo fosse “escanção”. 
Fonte:  

 CEGALLA, Domingos Pascoal. Novíssima gramática da Língua Portuguesa. 46. ed. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 2005. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Moretshon (2015) de maneira bem clara afirma que: “a nimesulida foi identificada em 1985 como analgésico, 
antipirético e anti-inflamatório. Em 1990, foi reconhecida como um inibidor seletivo da COX-2. Sua ação antipirética 
é decorrente da redução da síntese de prostaglandinas. Em pacientes em terapia com fármacos anticoagulantes, 
como a varfarina, o uso da nimesulida pode ser interessante, uma vez que esta não desloca a varfarina de seu sítio 
de ligação proteica”. Frente ao exposto, confirma-se o gabarito divulgado, julgando improcedente o recurso. 
Fonte: MORETHSON, Priscilla. Farmacologia para Clínica Odontológica. Santos, 01/2015. [Minha Biblioteca], capítulo 
10.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Fenyo-Pereira & Crivello Jr. definem miliamperagem como sendo responsável pela quantidade de elétrons presentes 
na “nuvem” que se forma, após a descarga elétrica, ao redor do filamento de tungstênio do cátodo da ampola de 
raios X”. Frente ao exposto, confirma-se o gabarito divulgado, julgando improcedente o recurso. 



Fonte 

 

 

Fonte: FENYO-PEREIRA, Marlene, CRIVELLO JR., Oswaldo. Fundamentos de Odontologia - Radiologia Odontológica e 
Imaginologia, 2ª edição. Santos, 06/2013. [Minha Biblioteca]. capítulo 4.   
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Ao contrário do que afirma as razões recursais, Malamed (2013) afirma claramente que o cálculo da dose máxima 
recomendada deve ser realizado considerando o peso do indivíduo. Dessa forma, a forma de cálculo utilizada na 
elaboração da questão está correta, devendo ser mantido o gabarito e o recurso julgado como improcedente. 
Fonte: Malamed SF. Manual de anestesia local. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, página 56, quadro 4-2. 
 

BRANCA VERDE 

 25 55 

Recurso Procedente. Questão anulada. 
 
Ao descrever as fraturas coronárias complicadas, ou seja, aquelas que atingem esmalte, dentina e polpa, Lopes e 
Siqueira Jr. (2010) afirmam que: “uma fratura que envolve a polpa, se não for tratada (grifo nosso), sempre irá 
resultar em necrose pulpar”. Dessa maneira é possível compreender que a realização do tratamento irá determinar 
a ocorrência ou não de necrose pulpar. Como esta parte não estava contida na afirmativa, pode haver sim, a dupla 
interpretação o que resultaria na presença de duas afirmativas corretas na mesma questão. Portanto, a questão deve 
ser ANULADA. 

Fonte:  LOPES, Hélio Pereira, SIQUEIRA Jr., José Freitas. Endodontia - Biologia e Técnica, 3ª edição. Guanabara 
Koogan, 01/2010.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao descrever o processo histopatológico de formação da lesão de cárie Maltz et al (2016) claramente denominam a 
área de dissolução do esmalte caracterizada pelo aumento da porosidade do tecido, de zona translúcida externa, 
conforme consta em uma das alternativas da questão. Dessa forma, julga-se improcedente o recurso, visto que a 
questão está corretamente formulada.  
Fonte: MALTZ, Marisa, CURY, Jaime, TENUTA, Lívia, GROISMAN, Sonia. Cariologia: Conceitos Básicos, Diagnóstico e 
Tratamento Não Restaurador - Série Abeno: Odontologia Essencial - Parte Clínica. Artes Médicas, 2016-01-01.   
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Hinrichsen (2012) afirma de forma categórica que: “O álcool saneante deve ser utilizado apenas para a limpeza do 
ambiente hospitalar, sendo proibida a sua aplicação em seres vivos, pois, para esse produto, os requisitos de pureza 
e qualidade exigidos são suficientes para aplicação em superfícies inanimadas, mas não o tornam confiável e seguro 
para ser aplicado na pele. Mesmo usando o álcool adequado, existem algumas considerações que devem ser 
lembradas ao profissional de saúde, tais como: o álcool não é apropriado como antisséptico quando as mãos estão 
visivelmente sujas; a quantidade da solução alcoólica aplicada deve ser suficiente para cobrir toda a pele, 
permanecendo por pelo menos 15 s. sem evaporar; cuidados devem ser tomados para evitar a contaminação das 
soluções durante a fabricação, a manipulação e o uso. O álcool gel ou líquido deve ser aplicado de modo que cubra 
toda a superfície das mãos e os dedos, friccionando-as por 10 a 15 s deixando-as secas. Após formar uma camada 
nas mãos, estas devem ser higienizadas com água e sabão (o que corresponde a cerca de 10 desinfecções). Não está 
ainda estabelecido qual é o volume ideal dos produtos alcoólicos necessários para uma eficaz desinfecção das mãos, 
assim como a sua formulação ideal. É importante deixar claro que a desinfecção por álcool gel não substitui a 
higienização com água e sabão, uma vez que ele não tem muita ação contra alguns vírus lipofílicos, ou cistos de 
protozoários e esporos bacterianos. Frente ao exposto, confirma-se o gabarito divulgado, julgando improcedente o 
recurso. 



Fonte 

 

 

Fonte: HINRICHSEN, Sylvia Lemos. Biossegurança e Controle de Infecções - Risco Sanitário Hospitalar, 2ª edição. 
Guanabara Koogan, 10/2012 
 

BRANCA VERDE 

 28 57 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
De acordo com Duque et al (2013): “a principal forma de excreção do flúor é através da urina. A excreção do flúor do 
organismo humano é considerada um processo de primeira ordem, ou seja, é proporcional a seus níveis 
plasmáticos.30. Assim como a absorção, a excreção é pH-dependente e existe a possibilidade de reabsorção 
(redifusão) do flúor nos rins, caso a urina esteja com altas concentrações de ácido. Frente ao exposto, confirma-se o 
gabarito divulgado, julgando improcedente o recurso. 

Fonte: DUQUE, Cristiane. Odontopediatria - Uma Visão Contemporânea. Santos, 05/2013. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
De maneira clara e inequívoca Guedes Pinto (2016) afirma que: “indica-se a pulpotomia para dentes decíduos com 
vitalidade pulpar e que não apresentem mais de dois terços de reabsorção radicular”. Frente ao exposto, confirma-
se o gabarito divulgado, julgando improcedente o recurso. 

Fonte:  GUEDES-PINTO, Antônio Carlos. Odontopediatria, 9ª edição. Santos, 01/2016. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
De maneira enfática ao citar as propriedades gerais do amálgama, independente da composição, Silva & Lund (2016), 
afirmam que este material odontológico apresenta alta resistência a compressão suportando inclusive grandes 
esforços mastigatórios. Frente ao exposto, confirma-se o gabarito divulgado, julgando improcedente o recurso. 
Fonte: SILVA, Adriana da LUND, Rafael Guerra. Dentística Restauradora - Do Planejamento à Execução. Santos, 
01/2016 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Bonatti (2014) afirma que: “os cimentos resinosos têm boa adesividade à resina e ao esmalte, boa resistência à 
compressão e baixa solubilidade. Além disso, são esteticamente favoráveis por ter a cor e textura dos tecidos muito 
parecida com a dos tecidos dentais. 
Fonte: BONATTI, Francesca Botelho. Materiais e Equipamentos Odontológicos: Conceitos e Técnicas de Manipulação 
e Manutenção. Érica, 06/2014. [Minha Biblioteca]. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Ao discutir a aplicação de técnicas radiológicas em endodontia Lopes & Siqueira (2010) descrevem a técnica da 
bissetriz da seguinte forma: “o feixe de raios de X é direcionado para a região apical de modo que o raio central se 
desloque perpendicularmente à bissetriz do ângulo formado pelos planos do filme e do dente. Frente ao 
exposto, confirma-se o gabarito divulgado, julgando improcedente o recurso. 
Fonte: LOPES, Hélio Pereira, SIQUEIRA Jr., José Freitas. Endodontia - Biologia e Técnica, 3ª edição. Guanabara Koogan, 
01/2010.  
 
 



Fonte 
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Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Recurso prejudicado por não corresponder à questão supracitada. 
 

BRANCA VERDE 

 37 46 

Recurso Procedente. Questão anulada. 
 
A figura mostrada na questão mostra uma técnica de dupla papila que utiliza deslocamento lateral de retalho, com 
uso de retalho dividida. Como não existe esta opção entre as alternativas apresentadas, o recurso deve ser julgado 
procedente e a questão ANULADA. 

 Fonte:  LINDHE, Jan, LANG, Niklaus P., KARRING, Thorkild. Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral, 

5ª edição. Guanabara Koogan, 01/2010. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Lindhe et al (2010) faz uma descrição minuciosa sobre as características do epitélio juncional abordando: aspectos 
gerais, células, volume tecidual, renovação celular, etc.  Esses autores são extremamente claros ao afirmarem que: 
“o epitélio juncional apresenta uma superfície livre no fundo do sulco gengival”. Frente ao exposto, confirma-se o 
gabarito divulgado, julgando improcedente o recurso. 
Fonte:  LINDHE, Jan, LANG, Niklaus P., KARRING, Thorkild. Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral, 5ª 
edição. Guanabara Koogan, 01/2010 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Ao contrário do que é apontado nas razões recursais o gabarito aponta como alternativa correta a letra “C” - “propicia 
menor estabilidade oclusal para a prótese antagonista”. Frente ao exposto, confirma-se o gabarito divulgado, 
julgando improcedente o recurso. 
Fonte: PEREIRA, Jefferson Ricardo. Prótese Sobre Implante. Artes Médicas, 01/2012. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Varellis (2017) ao abordar o tratamento odontológico em pacientes asmáticos faz uma completa revisão das 
características da doença, forma médicas de tratamento entre outros. Em relação aos fármacos que podem ser 
usados nestes tipos de pacientes menciona que: “Anestésicos locais: são recomendados os anestésicos locais com 
vasoconstritores não hormonais, como o Citanest “. Como é sabido por toda comunidade odontológica “Citanest” é 
o nome comercial de um anestésico que tem como vasoconstritor a felipressina. Frente ao exposto, confirma-se o 
gabarito divulgado, julgando improcedente o recurso. 

 Fonte: VARELLIS, Maria Zarvos. O Paciente com Necessidades Especiais na Odontologia - Manual Prático, 3ª 

edição. Guanabara Koogan, 01/2017. 
 
 
 
 
 
 



Fonte 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Andrade et al (2013) afirmam que: “o pH do local de absorção e o pKa (constante de dissociação) da droga irão 
influenciar diretamente na sua velocidade de absorção. Como somente as formas moleculares são capazes de 
atravessar a membrana por difusão passiva, as drogas ácidas têm sua absorção favorecida em pH ácido, enquanto as 
drogas básicas são mais bem absorvidas em meio básico, pois nessas condições predominam as formas não ionizadas 
(ou moleculares) da droga”. Resumindo: rogas de caráter mais ácido serão mais bem absorvidas em meio ácido, ou 
seja, estômago. Drogas de caráter mais básico serão mais bem absorvidas em meio básico, ou seja, no intestino.  
Frente ao exposto, confirma-se o gabarito divulgado, julgando improcedente o recurso.   

Fonte: de, ANDRADE, Eduardo D., GROPPO, Carlos, VOLPATO, Cristina, ROSALEN, Luiz, R. Farmacologia, 
Anestesiologia e Terapêutica em Odontologia: Série Abeno: Odontologia Essencial - Parte Básica. Artes Médicas, 
08/2013. VitalBook file. 
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Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Recurso prejudicado por não corresponder à questão supracitada. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
De acordo com Guedes Pinto (2016) as fraturas do terço cervical da raiz apresentam melhor prognóstico pois há 
possibilidade de remover a coroa, efetuar gengivectomia para expor a raiz ou ainda tentar a tração ortodôntica; no 
caso de dente permanente, realizar tratamento endodôntico e colocação de coroa suportada por pino intraradicular. 
Frente ao exposto, confirma-se o gabarito divulgado, julgando improcedente o recurso.  

Fonte: GUEDES-PINTO, Antônio Carlos. Odontopediatria, 9ª edição. Santos, 01/2016.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
No enunciado da questão é pedido que o candidato assinale a alternativa INCORRETA. A alternativa “A” está incorreta 
porque a técnica de Gow Gates faz o bloqueio no nervo milo hioideo. A alternativa “D” está correta porque esta 
técnica bloqueia a pele sobre o zigoma, parte posterior da bochecha e regiões temporais. Frente ao 
exposto, confirma-se o gabarito divulgado, julgando improcedente o recurso.  
Fonte: Malamed SF. Manual de anestesia local. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 
 
As lesões de mancha branca consideradas ativas apresentam as seguintes características: textura = superfície rugosa, 
brilho = opaco, cor = branca/amarelada. Portanto, os recursos devem ser julgados procedentes, pois o gabarito da 
questão está incorreto. O Gabarito deve ser alterado para a alternativa B. 
 Fonte: MALTZ, Marisa, CURY, Jaime, TENUTA, Lívia, GROISMAN, Sonia. Cariologia: Conceitos Básicos, Diagnóstico e 
Tratamento Não Restaurador - Série Abeno: Odontologia Essencial - Parte Clínica. Artes Médicas, 2016-01-01.  
 
 
 



Fonte 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Torres et al (2013) fazem uma completa revisão sobre o preparo cavitário para restaurações em resina composta. De 
maneira e inequívoca afirmam que: “a dentina superficial altamente infectada deve ser removida, embora o tecido 
mais interno, ainda que amolecido, pode ser preservado, pois é passível de remineralização”. Frente ao 
exposto, confirma-se o gabarito divulgado, julgando improcedente o recurso.  
Fonte: TORRES, Carlos Rocha Gomes al. Odontologia Restauradora Estética e Funcional. Santos, 08/2013.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Ao descrever a microbiota relacionada a GUNA afirmam Oppermann & Rösing (2013): “a microbiota constante é 
composta de Treponema sp., Selenomonas sp., Fusobacterium sp., Bacteroides melaninogenicuss sp. intermedius 
(Prevotella intermedia) e uma microbiota variável de coleção heterogênea de tipos bacterianos”. Como pode ser 
observado a etiologia da GUNA é estritamente bacteriana não fazendo nenhuma referência a vírus. Frente ao 
exposto, confirma-se o gabarito divulgado, julgando improcedente o recurso.  
Fonte: OPPERMANN, Rui Vicente, RÖSING, Cassio Kuschenbecker. Periodontia Laboratorial e Clínica: Série Abeno: 
Odontologia Essencial - Parte Clínica. Artes Médicas, 08/2013. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 
De maneira clara e objetiva Turano (2010) descreve tensão superficial interfacial como sendo: a resistência à 
separação que possui uma película de líquido, entre as duas superfícies bem adaptadas. Ela se verifica no interior da 
área basal, entre a base protética e a mucosa da superfície de assento. Frente ao exposto, confirma-se o gabarito 
divulgado, julgando improcedente o recurso.  
Fonte: Fonte: TURANO, José Ceratti, TURANO, Luiz Martins, TURANO, Marcello Villas-Bôas. Fundamentos de Prótese 
Total, 9ª edição. Santos, 09/2010. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Kignel afirma que: “nos tumores do palato, precisa-se previamente confeccionar uma goteira cirúrgica, pois é 
necessária a remoção de toda lesão inclusive com a mucosa que o recobre, ficando uma área cruenta no local que 
deverá ser protegida com goteira e cimento cirúrgico no transoperatório. A remoção destes tumores localizados no 
palato deve ser feita com margem de segurança, pois a recidiva com a presença de focos tumorais múltiplos é 
comum, caso a lesão não seja totalmente removida. Frente ao exposto, confirma-se o gabarito divulgado, julgando 
improcedente o recurso.  
Fonte: KIGNEL, Sergio al. Estomatologia - Bases do Diagnóstico para o Clínico Geral, 2ª edição. Santos, 07/2013. 
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Recurso Procedente. Questão anulada. 
 
Na afirmativa II onde está escrito RADIOLUCIDEZ deveria estar escrito RADIOPACIDADE. Dessa forma, a afirmativa 
ficou incorreta e a questão sem uma resposta correta. Logo, os recursos são julgados procedentes, e a questão 
ANULADA. 



Fonte 

 

 

Fonte: PURICELLI, Edela. Técnica Anestésica, Exodontia e Cirurgia Dentoalveolar: Série Abeno. Artes Médicas, 
01/2014. VitalBook file. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Fernandes Neto (2013) descreve de maneira clara e precisa os aspectos relacionados a placas oclusais. No quadro 
9.1 da página 135 cita os resultados esperados da terapia com placa e funções que as placas não podem realizar.  
Dentre essas últimas é descrito que as placas não podem prevenir hábitos parafuncionais. Frente ao 
exposto, confirma-se o gabarito divulgado, julgando improcedente o recurso.  
Fonte:  NETO, FERNANDES, Alfredo Júlio, NEVES, Flávio das, SIMAMOTO JR., Paulo Cézar. Oclusão - Série Abeno: 
Odontologia Essencial - Parte Clínica.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Ao abordar as técnicas de obturação Estrela (2013) afirma que: “durante a seleção do cone principal, este deve ser 
introduzido no canal inundado de solução irrigadora”. Analisando a afirmativa D é possível perceber a menção clara 
e inequívoca a presença de solução irrigadora dentro do canal. Dessa forma a afirmativa D está incorreta. Frente ao 
exposto, confirma-se o gabarito divulgado, julgando improcedente o recurso.  

Fonte: ESTRELA, Carlos. Endodontia Laboratorial e Clínica: Série Abeno: Odontologia Essencial - Parte Clínica. Artes 
Médicas, 08/2013. VitalBook file. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Ao discorrer sobre os núcleos metálicos fundidos (NMF), Santos et al (2014) afirmam que: “O NMF deve ser indicado 
quando não houver reabsorções externas, acesso endodôntico ou preparo do canal incorretos, dentes fora de 
posição na arcada dentária, necessidade de correção de paralelismo na porção coronária, prótese parcial fixa 
extensa, prótese parcial removível Classe III e, principalmente, quando o remanescente coronário tiver menos de 2 
mm”. Em outro ponto esses mesmos autores explicam ainda: “para manter a cadeia asséptica, é importantíssimo 
que a desobstrução do canal seja feita com isolamento absoluto do campo operatório”.  Frente ao exposto, confirma-
se o gabarito divulgado, julgando improcedente o recurso.   
Fonte: Chagas, SANTOS, Amara E., IAZZETTI, Jô., PRIMO, Laura (orgs.). Odontologia Integrada do Adulto. Santos, 
11/2014. VitalBook file. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Spolidorio & Duque (2013) ao explicar a microbiologia das doenças periodontais menciona que: “os sítios 
subgengivais associados com a saúde são colonizados por um baixo número de microrganismos, com domínio de 
bactérias Gram-positivas, sacarolíticas e anaeróbias facultativas, principalmente representadas por espécies de 
Actinomyces e Streptococcus”. Frente ao exposto, confirma-se o gabarito divulgado, julgando improcedente o 
recurso.  

Fonte: Palomari, SPOLIDORIO, Denise M., DUQUE, Cristiane. Microbiologia e Imunologia Geral e Odontológica - Vol.1 
- Série Abeno. Artes Médicas, 01/2013. VitalBook file. 

 

 



Fonte 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
As resinas nanoparticuladas apresentam as seguintes características: partículas com tamanho entre 20 a 75nm, 
quantidade de carga por volume entre 60 a 66%, lisura e polimento superficial muito bons e boas propriedades 
mecânicas. Frente ao exposto, confirma-se o gabarito divulgado, julgando improcedente o recurso.  
Fonte: SANTOS, Amara EC., IAZZETTI, Jô., PRIMO, Laura (orgs.). Odontologia Integrada do Adulto. Santos, 11/2014. 
VitalBook file. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Conforme consta no enunciado da questão risco é a probabilidade de um indivíduo desenvolver uma doença 
específica em um determinado período. Os fatores de risco podem ser ambientais, comportamentais ou biológicos, 
que, quando presentes, aumentam a probabilidade de um indivíduo desenvolver a doença. De forma diferente 
marcador de risco é definido como situações que embora estejam associadas ao risco aumentado para a doença não 
sejam sua causa. Observa-se então que há diferença entre fator de risco e marcador de risco. O sangramento a 
sondagem é um marcador de risco. Frente ao exposto, confirma-se o gabarito divulgado, julgando improcedente o 
recurso.   
Fonte:  NEWMANN MG, TAKEI HH, KLOKKEVOLD PR. Periodontia clínica – Carranza. 12.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2016.  
 
 
Cargo: Engenheiro Civil 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “A) pode-se reconhecer, predominantemente, o emprego de exemplo e comparação. ” foi considerada 
correta. Dentre as estratégias lógico-expositivas, há a possibilidade de se empregar em um texto a comparação. No 
texto em análise a introdução se faz a partir de exemplo e comparação. Um exemplo que é interpretado logo a seguir 
acerca das marcas que trazemos em nosso corpo numa profunda identidade com o planeta, e comparação entre a 
vitalização do nosso corpo com a vitalização da própria terra. A alternativa “B) o início é feito a partir de uma definição 
para em seguida ser utilizada a comparação. ” não pode ser considerada correta. Em “Todos nós trazemos no corpo 
as marcas de uma profunda identidade com o planeta. ” não há uma definição, mas sim uma afirmação. A alternativa 
“C) a dissertação tem início com o emprego de uma definição do tema, atribuindo-lhe maior clareza e objetividade. 
” não pode ser considerada correta, pois, não há definição do tema conforme já expresso anteriormente.  
Fonte: O próprio texto.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “C) “Como se vê, interagimos intensamente com o meio natural. ” (3º§) ” não pode ser considerada 
correta.  Os componentes da apreciação e do julgamento surgem como elementos opinativos e críticos na construção 
deste posicionamento. Em A) “O mundo está em nós e nós no mundo. ” (6º§) há uma conclusão diante do que foi 
apresentado anteriormente: “Mergulhados em afazeres mais urgentes, nos afastamos de nossa essência. Será 
coincidência que o avanço da destruição da natureza se dá na mesma velocidade com que registramos o crescimento 
das estatísticas de depressão e suicídio? É preciso refazer os elos e perceber com humildade que as pequenas coisas 
da vida encerram as grandes verdades da existência. O mundo está em nós e nós no mundo. ” Já o trecho selecionado 
na alternativa “C” apresenta uma informação que confirma as informações de caráter científico expostas 
anteriormente: “Desde o primeiro choro, quando inauguramos as vias respiratórias e inalamos pela primeira vez o 



Fonte 

 

 

ar que enche os pulmões, participamos de um grande espetáculo da natureza, que revela em pequenos detalhes, a 
grandeza do universo. Nossa principal fonte de energia é o ar. Podemos suportar dias sem comer ou beber. Mas não 
podemos ficar tanto tempo sem ar. Enchemos os pulmões de oxigênio e devolvemos gás carbônico para a atmosfera. 
Esse gás é absorvido pelas espécies vegetais, que através da fotossíntese, devolvem generosamente, oxigênio. Como 
se vê, interagimos intensamente com o meio natural. Nos confundimos com esse meio ambiente. Somos parte dele 
e ele de nós. ” A alternativa “D) “O mais fundamental dos elementos está presente em nosso corpo na mesma 
proporção em que aparece no globo terrestre. ” (1º§) ” não pode ser considerada correta, pois, há aqui a exposição 
de uma informação de caráter científico e não opinativo.  
Fonte:  

 O próprio texto. 

 Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
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Recurso Procedente. Questão anulada. 
 
A alternativa “D) “Em nosso sangue carregamos a terra, pulverizada nos sais minerais, que vitalizam tecidos e órgãos. 
” (2º§) / Carregamos, em nosso sangue, a terra; pulverizada nos sais minerais cuja ação é vitalizar tecidos e órgãos. ” 
pode ser considerada correta. Dentre outros, o ponto e vírgula emprega-se para separar as partes de um período de 
certa extensão, principalmente se elas já possuem elementos sintáticos separados por vírgulas. No caso em análise, 
há um adjunto adverbial separado por virgula “em nosso sangue”. Ocorre que muitos gramáticos descrevem o uso 
do ponto e vírgulas na separação de orações coordenadas, paralelismos, comparações, contrastes, orações que dão 
ideia de distribuição. Assim sendo, o uso do ponto de vírgula na alternativa deixa dúvidas quanto ao seu uso não 
havendo um consenso acerca do assunto. A alternativa “C) “Mergulhados em afazeres mais urgentes, nos afastamos 
de nossa essência. ” (6º§) / Afastamo-nos de nossa própria essência, mergulhados em urgente afazeres. ” não pode 
ser considerada correta, pois, a concordância entre “urgente” e “afazeres” está incorreta.  
Fonte:  

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

 CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa. 43. ed. São Paulo, Nacional, 2000. 

 MELO, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “C) que dedicamos o mínimo de tempo àquilo que realmente tem valor. ” Não pode ser considerada 
correta, pois, a expressão em análise “perder alguns segundos”, considerando-se todo o contexto, não fala da 
dedicação de tempo, mas perda dele. A alternativa “B) apropriação de um tempo que se havia perdido” não pode 
ser considerada pelo motivo apresentado anteriormente. Pelos motivos apresentados, a alternativa “D) uma perda 
de tempo a partir de determinado ponto de vista, mas ganho a partir de outro” é considerada correta.  
Fonte: O próprio texto.     
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “D”. 
 
Apenas a alternativa “D) Neste início de terceiro milênio, quando a humanidade estabelece novos recordes de 
destruição dos recursos naturais, perdemos o contato com a Mãe Terra e com nós mesmos, não por acaso.” 
apresenta-se correta de acordo com as regras de pontuação da língua portuguesa.  
Fonte:  



Fonte 

 

 

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “C) I e III, apenas” foi considerada correta, pois, em “Todos nós trazemos no corpo as marcas de uma 
profunda identidade com o planeta. São marcas profundas” ocorre a impessoalização da linguagem no emprego do 
sujeito no plural para generalizá-lo. A alternativa “D) II e III, apenas” não pode ser indicada como correto de acordo 
com o expresso anteriormente. A alternativa “A) I, II e III” não pode ser considerada correta, pois, a afirmativa “II. A 
expressão “é preciso” em “É preciso refazer os elos [...]” demonstra o emprego de sujeito indeterminado para tornar 
a linguagem impessoal. ”  Sujeito não é indeterminado, mas sim oracional“refazer os elos...” trata-se de oração 
subordinada substantiva subjetiva. Tal oração exerce a função de sujeito.  
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

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

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 15 2 5 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “B) “As lágrimas que derramamos de dor ou de alegria tem o sabor dos oceanos. ” (1º§) ” foi assinalada 
pelo gabarito, o verbo “tem” foi apresentado na forma do singular, a construção requeria que tal verbo concordasse 
com o sujeito “as lágrimas” indo para o plural na forma “têm”. A alternativa “A) “Assim, deixamos de olhar para o 
céu e perceber como está o tempo, [...]” (5º§) ” não deve ser indicada como correta. Não há indicação de incorreção 
gramatical, o “deixamos” está subtendido em “e deixamos de perceber”. 
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “C) Caso a primeira ocorrência do termo “vida” fosse substituída por “viver”, a regência referente seria 
modificada” não pode ser considerada correta. Em “Esquecemos de nos conectar ao que empresta sentido à vida, 
que é a própria vida em essência, com um imenso repertório de ensinamentos. ” (5º§) se substituíssemos “vida” por 
“viver” teríamos: Esquecemos de nos conectar ao empresta sentido ao viver. Não haveria modificação da regência, 
a preposição “a” continua sendo obrigatória.  
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

 
 
 
 
 



Fonte 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “B) “e que depois de driblar as nuvens e a poluição, ” (5º§) ” foi considerada correta. A partícula 
expletiva é um termo da oração considerado desnecessário, podendo ser retirado sem qualquer prejuízo para ela. A 
partícula expletiva é também chamada de partícula de realce. Exemplos: 1) O que que você está lendo? O que você 
está lendo? que = partícula expletiva ou de realce. Não é uma forma referencial, que retoma algum objeto do 
discurso. A alternativa “A) “que vitalizam tecidos e órgãos. ” (2º§) ” não pode ser considerada correta, pois, o “que” 
é empregado como pronome relativo, ou seja, retoma seu antecedente, não podendo ser assinalada de acordo com 
o enunciado da questão. “Em nosso sangue carregamos a terra, pulverizada nos sais minerais, que vitalizam tecidos 
e órgãos. ” Os sais minerais vitalizam tecidos e órgãos. A alternativa “D) “Ferro, cálcio, manganês, zinco, que jazem 
nas profundezas do solo, ” (2º§) ” não pode ser considerada correta pelos motivos já expostos. A alternativa “C) 
“inalamos pela primeira vez o ar que enche os pulmões, ” (3º§) ” não pode ser considerada correta, pois, o “que” em 
destaque retoma “o ar” não atendendo ao enunciado da questão “não foi empregado como uma forma referencial”. 
Fonte:  

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

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

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

17 3 20 1 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A afirmativa “Demonstra valorizar a emoção que se sobrepõe à razão” pode ser considerada verdadeira. Ao 
analisarmos o trecho apresentado: “Com a vida isolada que vivo, gosto de afastar os olhos de sobre a nossa arena 
política para ler em minha alma, reduzindo à linguagem harmoniosa e cadente o pensamento que me vem de 
improviso, e as ideias que em mim desperta a vista de uma paisagem ou do oceano – o aspecto enfim da natureza. 
Casar assim o pensamento com o sentimento – o coração com o entendimento – a ideia com a paixão – colorir tudo 
isto com a imaginação, fundir tudo isto com a vida e com a natureza, purificar tudo com o sentimento da religião e 
da divindade, eis a Poesia – a Poesia grande e santa – a Poesia como eu a compreendo sem a poder definir, como eu 
a sinto sem a poder traduzir.”; é possível que a primeira exposição do autor remete ao afastamento do pensamento 
político, ou seja, sistematizado, organizado, racional preferindo o pensamento improvisado. Após tal apresentação 
é que diz “casar assim o pensamento com o sentimento... e colori tudo isto com a imaginação, ou seja, a emoção - a 
imaginação – é que colore tudo, predominando sobre a razão. A alternativa “A) V, V, V.” não pode ser considerada 
correta, pois, a afirmativa “Estabelece e retoma antigos paradigmas com relação ao seu modo de vida, fazendo um 
retorno às suas antigas memórias” não está correta, o autor não fala em momento algum de uma volta ao passado. 
A alternativa “C) F, V, V.” não pode ser considerada correta de acordo com o exposto anteriormente.  
Fonte: O próprio texto.  
 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

18 4 19 2 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “A) oxítona terminada em –e (s); oxítona terminada em –a (s); proparoxítona. ” foi indicada como 
correta pelo gabarito. A alternativa “D) oxítona terminada em –e (s); oxítona terminada em –a (s); proparoxítona 
terminada em –a (s). ” não pode ser considerada correta, pois, todas as proparoxítonas são acentuadas e não apenas 
as terminadas em “-a (s) ”. 
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

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



Fonte 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

19 1 18 3 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O gabarito divulgado como correto desta questão foi a alternativa “B” e não “A” conforme afirma o recorrente. As 
personagens que participam do diálogo estão caracterizadas pela linguagem que apresentam e que as define social 
e culturalmente em “Interrompeu-mas um ajuntamento” (1º§) e “Ainda hoje deixei ele na quitanda, ” (8º§). O 
emprego pronominal (-mas) na fala do narrador-personagem é característico da norma culta, é um emprego de uma 
variedade de prestígio e aproxima-se do que as gramáticas nos ensinam sobre a norma-padrão da língua portuguesa. 
O “-mas” é construção quase que exclusiva de textos escritos e constitui-se na junção de dois pronomes: “me” e “as”. 
Por sua vez, o emprego de “ele” como complemento do verbo na fala da personagem é característico de outras 
variedades linguísticas, em especial na linguagem oral, e afasta-se do padrão. Na alternativa “C) “Cheguei-me; ele 
deteve-se logo e pediu-me a bênção; ” (5º§) / “— Fez-te alguma cousa? ” (7º§) ” não é possível identificar tal diferença 
entre os trechos selecionados. A alternativa “D) “— Meu senhor! gemia o outro. ” (3º§) / “— ‘Não, perdão, meu 
senhor; meu senhor, perdão! ’” (1º§) ” não pode ser considerada correta pelos motivos já apresentados. A alternativa 
“A) “que eu vinha fazendo, ” (1º§) / “gemia somente estas únicas palavras: ” (1º§) ” não pode ser indicada como 
correta pois não há indicação, por meio da linguagem utilizada, das características especificadas.  
Fonte:  

 MELO, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACCONI, LUIZ ANTONIO. NOSSA GRAMÁTICA TEORIA E PRÁTICA. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

20 2 17 4 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão 20 está de acordo com o edital do processo em andamento, o conteúdo abordado nesta questão foi 
“Ortografia”. A alternativa “D) excanção, calabouço, precaução. ” não pode ser considerada correta, pois, o primeiro 
vocábulo está correto na língua portuguesa. A palavra escanção sim estaria correta e significa oficial da corte, 
profissional encarregado dos vinhos; mesmo o enunciado indicando que a questão tem como foco o “ç”, não seria 
correto dizer que neste vocábulo o do “ç” está correto, apenas seria correto se o vocábulo fosse “escanção”. 
Fonte:  

 CEGALLA, Domingos Pascoal. Novíssima gramática da Língua Portuguesa. 46. ed. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 2005. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

21 41 32 51 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Em recurso sustenta-se que a questão foi abordada de literatura estrangeira sendo tradução para o português, que 
no edital não contempla a língua inglesa, bem como a questão deveria ser anulada. Tal razão não se sustenta, eis que 
a literatura utilizada é bastante conhecida pelo meio acadêmico e tecnológico, sendo vendida na língua portuguesa 
por várias editoras, e também é utilizada como bibliografia principal em várias instituições de ensino no Brasil, bem 
como a mesma contém o item “alvenarias” que está de acordo com o edital do concurso.  
Fonte: A resposta está em ALLEN, Edward. Fundamentos da Engenharia de Edificações: materiais e métodos. 5ª 
Edição. Porto Alegre: Bookman, 2015, página 312. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

23 43 33 53 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Em recurso sustenta-se que a questão deveria ser anulada, pois as letras A e C, matematicamente, apresentam a 
mesma resposta, mesmo não sendo o gabarito da questão. Tal razão não se sustenta, eis que como o mesmo diz “... 
não sendo o gabarito da questão. ”, isto independe, mesmo sendo matematicamente iguais. Caso o gabarito fosse 



Fonte 

 

 

letras A ou C, daí sim a questão seria anulada. Como o gabarito da questão é a letra B, não há o que falar em anulação 
de questão. 
Fonte: A resposta está em BEER, Ferdinand Pierre. Resistência dos Materiais. 3ª Edição. São Paulo: Pearson, 1995, 
página 66.  
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

24 44 34 54 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Em recurso sustenta-se a alternativa A também é incorreta. Tal razão não se sustenta, eis que com a base alargada 
aumenta a resistência de ponta devido a compactação do solo lateral, sendo assim, um atrito maior. Afirma, ainda, 
que a letra B também está incorreta, não merecendo acolhimento tal afirmativa, eis que mesmo contra a base da 
estaca faz com que o solo se compacte lateralmente e por consequência aumenta o atrito lateral, ou seja, a letra B 
também está correta. 
Fonte: A resposta está em Vários Autores. Fundações: teoria e prática. 2ª Edição. São Paulo: PINI, 1998, página 336. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

25 45 35 55 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Em recurso sustenta-se que as letras C e D estão trocadas e haveriam 03 (três) alternativas incorretas, sendo que a 
questão pede a alternativa incorreta. O recurso não se sustenta, eis que no empuxo ativo o sinal é negativo e no 
empuxo passivo o sinal é positivo, quando orientados na vertical, já no caso da orientação na horizontal os sinais são 
trocados, como disposto na questão, ou seja, as letras C e D estão completamente corretas. 
Fonte: A resposta está em BUDHU, Muni. Fundações e Estruturas de Contenção. 1ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2015, 
páginas 318 e 319. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

26 46 37 56 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Em recurso sustenta-se que as alternativas C e D estão incorretas. Tal alegação não merece acolhimento, eis que a 
resposta incorreta é a letra D. Já a letra C, ao final da frase cita “ ... concreto menos plástico e menos rico, porém 
sempre da mesma resistência. “. Ou seja, o termo “no fim” não interfere na resistência do concreto o que torna a 
alternativa verdadeira.  
Fonte: A resposta está em BAUER, L. A. Falcão. Materiais de Construção, volume 1. 5ª Edição revisada. Rio de 
Janeiro: LTC, 2008, página 250. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

27 48 38 58 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Em recurso sustenta-se que mesmo que existam as classificações de membranas betuminosas como executadas no 
local ou com betume modificado, são classificações que abordam parâmetros diferentes, nada estando relacionados. 
A questão trata-os como se fossem classificações com base em um único parâmetro. O recurso não se sustenta, eis 
que os parâmetros são sim diferentes, pois isto já é disposto no enunciado da questão, pois classifica em: membranas 
betuminosas; membranas de camada única; e, membranas de aplicação de fluido.  
Fonte:  A resposta está em ALLEN, Edward. Fundamentos da Engenharia de Edificações: materiais e métodos. 5ª 
Edição. Porto Alegre: Bookman, 2015, página 665. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

28 47 39 57 

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



Fonte 

 

 

Sustenta-se em recurso que foi utilizado o termo “... desconsiderando os efeitos... dos abaixamentos de 
temperatura." ao invés de "..das variações de temperatura". Diante disso, ressalta-se que "variações de temperatura" 
considerada pela norma pode ser tanto para elevação de temperatura quanto para abaixamento de temperatura. E, 
no comando da questão só foi considerado ..."abaixamentos de temperatura". Sendo assim, o comando da questão 
não considerou as variações de temperatura conforme determina a norma, tornando o enunciado incompleto e 
passível de anulação. Tais razões não se sustentam, pois, a questão foi extraída na norma e a resposta é a letra A.  
Fonte: A resposta está em NBR 6118/2014, no item 24.4. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

29 49 36 59 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O recurso sustenta que a banca utilizou informações insuficientes para a formulação da questão, de forma que a 
alternativa B caracterizada como incorreta está, na verdade, correta. Conforme comprovado, existem no mercado 
painéis de gesso que são altamente absorventes de energia sonora assim como os materiais fibrosos. Desta forma, a 
referida questão não apresenta nenhuma alternativa incorreta devendo, portanto, ser anulada. Tais razões não se 
sustentam, pois é sabido que a absorção sonora do gesso é muito inferior que a do forro acústico, sendo algo de em 
torno de 20 vezes menos. Por isso, não se pode comparar tais absorções. Mesmo o gesso chegando a CRS ou NRS em 
valores de 0,75 ou mesmo 0,85, conforme indica o candidato, o forro acústico nunca é diferente de 1, sendo assim, 
uma taxa de absorção menor que a dos forros acústicos.  
Fonte: A resposta está em ALLEN, Edward. Fundamentos da Engenharia de Edificações: materiais e métodos. 5ª 
Edição. Porto Alegre: Bookman, 2015, página 927. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

32 52 22 42 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O recurso sustenta que está claramente explicado que no sistema misto “pode haver” (locução verbal que indica 
possibilidade) mais de um recalque, no entanto, não é condição obrigatória que haja mais de um, ou seja, conforme 
apresentado na alternativa D da referida questão: “podendo haver apenas um recalque”. O recurso não se sustenta 
eis que, se o sistema é misto, sempre haverá mais de um ramo, com isso, consideram-se os ramos ascendente e 
descendente, e não apenas um, conforme disposto na letra D. Com isso a alternativa D é a incorreta. 
Fonte: A resposta está em CREDER, Hélio. Instalações Hidráulicas e Sanitárias. 6ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2014, 
páginas 96 e 97. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

33 53 23 43 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta-se em recurso que não existem normas, instruções técnicas ou mesmo orientações do Corpo de Bombeiros 
para distância mínima de isolamento da área de instalações GLP em caso de vazamentos. Tal alegação não se 
sustenta, eis que existem bibliografias sérias e respeitadas, quais são utilizadas largamente no meio acadêmico em 
todo o território nacional, escrita por especialistas, cuja experiência e conceituações podem ser ditas como “normas”, 
pois na prática são todas levadas em conta em casos práticos de ocorrência, conforme sugere a questão.  
Fonte: A resposta está em CREDER, Hélio. Instalações Hidráulicas e Sanitárias. 6ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2014, 
página 211. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

34 54 24 44 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta-se em recurso que a questão não consta no conteúdo programático para o cargo no edital, razão que não 
se sustenta, eis que conforme conteúdo programático para o cargo de engenheiro civil, conforme o edital, no item 
2.9 (conteúdo programático – engenheiro civil), tem-se o Projeto Estrutural, ao qual é o conteúdo da questão. 
Fonte: A resposta está em NBR 7480/2007, anexo B, tabela B.1. 



Fonte 

 

 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

38 58 28 48 

Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
As alegações recursais não guardam relação com a referida questão. 
Fonte: A resposta está em BRASIL. Ministério do Trabalho. Normas Regulamentadoras. NR – 18 (Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), 1978, item 18.4.2.6.1. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

39 59 29 49 

Recurso Procedente. Questão anulada. 
 
Analisadas as razões recursais, julga-se procedente o alegado, eis que a própria NR- 6 contempla este dispositivo em 
6.6.1 letra “f”. 
Fonte: BRASIL. Ministério do trabalho. Norma Regulamentadora 06 – Equipamento de Proteção Individual – EPI, 
1978. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

41 21 51 31 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta-se em recurso que não existe a informação na norma, conforme exigido na questão. O recurso não se 
sustenta, eis que a questão foi extraída fielmente da norma no item 6.8.1. 
Fonte: A resposta está em NBR 9050/2015 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos), item 6.8.1. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

42 22 52 32 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta-se em recurso que a letra A também seria uma exigência, assim como a letra C. Tal razão não se sustenta, 
eis que a questão foi retirada fielmente e integralmente da legislação do município, ou seja, na letra A, “reformas”, 
estão dispensadas de aprovação pelo executivo municipal. 
Fonte: A resposta está em Lei 9.725/2009, art. 11º. Disponível em https://www.cmbh.mg.gov.br/, acessado em 
30/01/2018. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

43 23 54 33 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta-se em sede recursal que a questão não consta no conteúdo programático para o cargo no edital. O recurso 
é improcedente, eis que conforme conteúdo programático para o cargo de engenheiro civil, conforme o edital, no 
item 3.11 (conteúdo programático – engenheiro civil), tem-se a Lei n. 8.666/93 - Capítulos I, II e III. 
Fonte: A resposta está em Lei 8.666/93, art. 21º, disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666compilado.htm, acessado em 30/01/2018. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

44 25 53 34 

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



Fonte 

 

 

Sustenta-se em sede recursal que a questão não cobra conhecimento da ferramenta e sim conhecimento de História 
do ACAD. O recurso não se sustenta, eis que segundo o edital a versão do programa é de 2010 ou mais recente, ou 
seja, o candidato deve ter o conhecimento de todas as ferramentas desde 2010, bem como na questão foi solicitado 
a respeito do programa versão 2010. 
Fonte: Exercício proposto pelo professor. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

45 24 55 35 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta-se em sede recursal que no item 1, o parêntese traz o custo direto, BDI e lucro e cita que o lucro não é 
independente do BDI. O recurso não se sustenta, eis que é claro que o lucro faz parte do BDI, bem como destaca que 
o lucro é um fator de relevante importância junto ao BDI, assim como os outros fatores. Por isso da separação do 
fator. Não há o que se falar em anulação da questão. Tem-se, ainda, a alegação de que o gabarito correto seria 
alternativa B. Tal razão não merece prosperar, eis que o item I é verdadeiro e todos os outros são falsos, ou seja, 
letra D é a alternativa correta. 
Fonte: A resposta está em AMBROZEWICS, Paulo Henrique Laporte. Construção de Edifícios: do início ao fim da obra. 
São Paulo: PINI, 2015, páginas 51 e 52. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

46 26 56 37 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta-se em sede recursal que no edital não consta o item “patologia” e que a questão trata do assunto. Tal razão 
não se sustenta, eis que a questão trata de revestimentos o que é previsto no conteúdo programático do edital. Com 
isso, não há o que se falar em anular a questão. 
Fonte: A resposta está em BAUER, L. A. Falcão. Materiais de Construção, volume 2. 5ª Edição revisada. Rio de Janeiro: 
LTC, 2008, página 920. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

51 31 42 21 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta-se em sede recursal que a norma é antiga e em sua revisão a adoção das bitolas é em parâmetros 
diferenciados. O recurso não se sustenta, eis que na nova norma na tela 8, diz exatamente conforme a questão, 
sendo o único material que não é utilizável é o ferro  20,0 mm².  
Fonte: A resposta está em NBR 5419/2001, revisada em 2014 tabela 8. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

52 32 41 22 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Conforme conteúdo programático para o cargo de engenheiro civil, conforme o edital, no item 2.10 (conteúdo 
programático – engenheiro civil), tem-se projeto hidrossanitário, que é o conteúdo da questão. Sustenta-se em sede 
recursal que as pressões estáticas máximas podem chegar a 600 Kpa e não 400 Kpa conforme gabarito. Tal alegação 
não se sustenta, eis que a questão foi extraída fielmente da norma e a mesma diz que é 400 Kpa. 
Fonte: A resposta está em NBR 7198/1993, item 5.4.1. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

53 33 43 23 

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



Fonte 

 

 

As razões recursais sustentam que as letras A e C estão corretas e a questão deve ser anulada, ou que a definição de 
medição de obras é incorreta. Tais razões não se sustentam, eis que é claro no final do enunciado da questão que “ 
... levantados em projeto devem ser conferidas no local referente ao período predeterminado para possibilitar o 
pagamento à executora dos serviços ... “, ou seja, o período que se faz o levantamento de quantitativos para 
pagamento, repita-se, pagamento, só pode ser a medição de obra. Assevera-se que não se mede obra e sim serviços. 
Tais razões não se sustentam, eis que “medição de obra” é termo corrente em todo país, em qualquer lugar e em 
qualquer obra, bem como as medições são feitas na obra, ou seja, o profissional vai até a obra e simplesmente mede 
o que foi executado, e, também, toda medição de obra exige memória de cálculo para a fiscalização saber se a 
medição está de acordo com a planilha e com o cronograma da obra, bem como os diários de obra. Não há que se 
falar em anulação da questão. 
Fonte: A resposta está em AMBROZEWICS, Paulo Henrique Laporte. Construção de Edifícios: do início ao fim da obra. 
São Paulo: PINI, 2015, página 45. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

54 34 44 24 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
 As razões recursais sustentam que por definição de norma a sapata é sempre armada e o bloco pode ser ou não, 
bem como a alternativa correta seria a alternativa A. Tais razões não se sustentam, eis que, “sapata de pilar” é o 
nome da fundação, que é um bloco quadrado de concreto, conforme o enunciado da questão, que pode ser armado 
ou não. Este bloco tem o nome de sapata de pilar, que não deve ser confundido com a tradicional sapata, qual é 
sempre armada. Tem-se, ainda, a alegação de que a bibliografia é estrangeira e possui graves erros de tradução. O 
recurso prospera, eis que a mesma é bastante conhecida no meio acadêmico, sendo bibliografia principal de várias 
instituições de ensino no Brasil, bem como é vendida em várias editoras e livrarias no país. 
Fonte: A resposta está em ALLEN, Edward. Fundamentos da Engenharia de Edificações: materiais e métodos. 5ª 
Edição. Porto Alegre: Bookman, 2015, página 52. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

55 35 45 25 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
As razões recursais não se sustentam, eis que o termo qualquer armadura refere-se a armadura passiva, porém, está 
implícito que é a própria armadura passiva. Não há que se falar em anulação da questão, pois a mesma foi extraída 
fielmente da norma. 
Fonte: A resposta está em NBR 6118/2014, itens 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 e 3.1.11. 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

56 36 46 26 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
As razões recursais sustentam que a letra A está correta, pois 1,5 m está compreendido no intervalo de alturas 
maiores que 1,0 m. O recurso não se sustenta, eis que quando a alternativa A diz que os poços devem ter alturas 
maiores que 1,5 m, a mesma elimina o que é menor, que, pela norma não é verdade, ou seja, o item se torna 
incorreto, inclusive de fácil compreensão.  
Fonte: A resposta está em CREDER, Hélio. Instalações Hidráulicas e Sanitárias. 6ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2014, 
página 245. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

57 37 47 27 

Recurso Procedente. Questão anulada. 
 



Fonte 

 

 

Sustenta-se em sede recursal que as letras A e B estão incorretas com valores de 1,3 e 1,5, sendo o correto 1,1. Tal 
alegação se sustenta, eis que o correto é 1,1 e a questão pede a alternativa incorreta, ou seja, as letras A e B estão 
incorretas. Portanto, anula-se a questão.  
Fonte: A resposta está em CREDER, Hélio. Instalações Hidráulicas e Sanitárias. 6ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2014, 
páginas 271 e 273.  
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

59 39 49 29 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta-se que a questão foi abordada de literatura estrangeira sendo tradução para o português, bem como que a 
questão deveria ser anulada. Tal razão não se sustenta, eis que a literatura utilizada é bastante conhecida pelo meio 
acadêmico e tecnológico, sendo vendida na língua portuguesa por várias editoras, bem como a mesma contém o 
item “alvenarias” que está de acordo com o edital do concurso.  
Fonte: A resposta está em ALLEN, Edward. Fundamentos da Engenharia de Edificações: materiais e métodos. 5ª 
Edição. Porto Alegre: Bookman, 2015, página 320. 
 
 
 
Cargo: Médico Clínico 
 

BRANCA 

7 

Recurso Procedente. Questão anulada. 
 
A alternativa “D) “Em nosso sangue carregamos a terra, pulverizada nos sais minerais, que vitalizam tecidos e órgãos. 
” (2º§) / Carregamos, em nosso sangue, a terra; pulverizada nos sais minerais cuja ação é vitalizar tecidos e órgãos. ” 
pode ser considerada correta. Dentre outros, o ponto e vírgula emprega-se para separar as partes de um período de 
certa extensão, principalmente se elas já possuem elementos sintáticos separados por vírgulas. No caso em análise, 
há um adjunto adverbial separado por virgula “em nosso sangue”. Ocorre que muitos gramáticos descrevem o uso 
do ponto e vírgulas na separação de orações coordenadas, paralelismos, comparações, contrastes, orações que dão 
ideia de distribuição. Assim sendo, o uso do ponto de vírgula na alternativa deixa dúvidas quanto ao seu uso não 
havendo um consenso acerca do assunto. A alternativa “C) “Mergulhados em afazeres mais urgentes, nos afastamos 
de nossa essência. ” (6º§) / Afastamo-nos de nossa própria essência, mergulhados em urgente afazeres. ” não pode 
ser considerada correta, pois, a concordância entre “urgente” e “afazeres” está incorreta.  
Fonte:  

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

 CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa. 43. ed. São Paulo, Nacional, 2000. 

 MELO, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

BRANCA 

9 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “D”. 
 
Apenas a alternativa “D) Neste início de terceiro milênio, quando a humanidade estabelece novos recordes de 
destruição dos recursos naturais, perdemos o contato com a Mãe Terra e com nós mesmos, não por acaso.” 
apresenta-se correta de acordo com as regras de pontuação da língua portuguesa.  
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

 



Fonte 

 

 

BRANCA 

11 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “C) I e III, apenas” foi considerada correta, pois, em “Todos nós trazemos no corpo as marcas de uma 
profunda identidade com o planeta. São marcas profundas” ocorre a impessoalização da linguagem no emprego do 
sujeito no plural para generalizá-lo. A alternativa “D) II e III, apenas” não pode ser indicada como correto de acordo 
com o expresso anteriormente. A alternativa “A) I, II e III” não pode ser considerada correta, pois, a afirmativa “II. A 
expressão “é preciso” em “É preciso refazer os elos [...]” demonstra o emprego de sujeito indeterminado para tornar 
a linguagem impessoal. ”  Sujeito não é indeterminado, mas sim oracional“refazer os elos...” trata-se de oração 
subordinada substantiva subjetiva. Tal oração exerce a função de sujeito.  
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

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

 

BRANCA 

22 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 
 
Analisadas as razões recursais, julga-se procedente o recurso, anulando-se a presente questão, pois houve um erro 
no enunciado, o correto seria “tumores estromais” e, não, “tumores estomacais”.  
 

BRANCA 

26 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra C. 

 

O recurso é procedente e o gabarito alterado. O correto seria a conduta expressa na alternativa C, cessar as 

compressões e realizar um choque de 120J, uma vez que, de acordo com a última edição do ACLS, um paciente que 

apresenta ritmo cardíaco em taquicardia ventricular deve receber esse tipo de tratamento. 

 

BRANCA 

29 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O recurso é improcedente, pois no enunciado da questão está claro que ainda não houve o reconhecimento da PCR, 
o médico em questão apenas presenciou o fato. Sendo assim, de acordo com as diretrizes da AHA – American Heart 
Association, antes de solicitar ajuda, o profissional de saúde deve verificar a segurança do local. 
Fonte: ACLS 2015 – AHA. 
 

 

BRANCA 

41 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso é improcedente, pois no enunciado não há menção a qualquer tipo de exceção. São informações que 
sustentam o recurso: A dose terapêutica de ferro elementar recomendada para o tratamento da anemia ferropriva 
é de 3 mg a 5 mg/kg/dia por um período suficiente para normalizar os valores da hemoglobina (Hb) - de um a dois 
meses, e restaurar os estoques normais de ferro do organismo - de dois a seis meses, ou até obter-se valor de ferritina 
sérica de, pelo menos, 15 ng/mL para crianças e 30 ng/mL para adultos. Portanto, a duração do tratamento pode 
variar amplamente, dependendo da intensidade da deficiência de ferro, da sua causa e da dose diária de ferro 
elementar administrada. 



Fonte 

 

 

Fonte: Tratamento da anemia ferropriva com ferro por via oral. Rodolfo D. Cançado; Clarisse Lobo; João Ricardo 
Friedrich. Rev. Bras. Hematol. Hemoter. vol.32  supl.2 São Paulo June 2010  Epub June 11, 2010. 
http://dx.doi.org/10.1590/S1516-84842010005000062. 
 
 

BRANCA 

42 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O recurso é improcedente, pois há estudos que comprovam o valor da ferritina como ponto de corte para o 
encerramento do tratamento com sulfato ferroso. Como justificativa, tem-se: A dose terapêutica de ferro elementar 
recomendada para o tratamento da anemia ferropriva é de 3 mg a 5 mg/kg/dia por um período suficiente para 
normalizar os valores da hemoglobina (Hb) - de um a dois meses, e restaurar os estoques normais de ferro do 
organismo - de dois a seis meses, ou até obter-se valor de ferritina sérica de, pelo menos, 15 ng/mL para crianças e 
30 ng/mL para adultos. Portanto, a duração do tratamento pode variar amplamente, dependendo da intensidade da 
deficiência de ferro, da sua causa e da dose diária de ferro elementar administrada. 
Fonte: Tratamento da anemia ferropriva com ferro por via oral. Rodolfo D. Cançado; Clarisse Lobo; João Ricardo 
Friedrich. Rev. Bras. Hematol. Hemoter. vol.32  supl.2 São Paulo June 2010  Epub June 11, 2010. 
http://dx.doi.org/10.1590/S1516-84842010005000062 
 
 

BRANCA 

46 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra D. 
 
O recurso é PROCEDENTE e altera o gabarito da questão supracitada para letra D. Segundo nossa legislação, "acidente 
do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho do segurado 
especial, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, de caráter temporário ou permanente". (artigo 19 da 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991). O artigo 21, IV, d, tratou do acidente de trajeto, equiparando-o ao acidente de 
trabalho e definindo-o como o acidente sofrido pelo segurado fora do local e horário de trabalho "no percurso da 
residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo 
de propriedade do segurado". 
Fonte:  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF 
 
 

BRANCA 

47 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

 
O recurso é procedente e a questão foi anulada, vez que o correto seria alargamento do QRS, e não diminuição da 

amplitude. 

Fonte: Cecil: Tratado de Medicina Interna. 22ªEdição 

 
 
 
Cargo: Procurador 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

1 17 4 20 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “B) ocorrência de oração sem sujeito trazendo verbo impessoal que se apresenta na terceira pessoa do 
singular. ” foi considerada correta. A oração “Há dois anos” apresenta o verbo impessoal haver, indicando tempo 
decorrido, confirmando a ocorrência de uma oração sem sujeito. A alternativa “A) o predicado nominal, já que existe 
verbo de ligação seguido de predicativo do sujeito. ” não pode ser indicada como correta, pois, em “[...] os deficientes 

http://dx.doi.org/10.1590/S1516-84842010005000062


Fonte 

 

 

visuais estão tendo acesso à cultura e informação sem a necessidade do método criado há quase 2 séculos por um 
menino de 13 anos. ” (6º§) não há emprego de verbo de ligação. Na expressão “estão tendo”, “estão” é verbo auxiliar. 
Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

2 18 3 19 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Nesta questão o enunciado requeria que fosse assinalada a alternativa incorreta, sendo assim a alternativa “D) “Era 
tão esperto e interessado que chamou a atenção do professor da escola local [...]” (3º§) / Fosse” foi devidamente 
indicada. “Era” é a forma do verbo “ser” no pretérito imperfeito do indicativo, tempo que indica certeza. A forma 
“fosse” está no pretérito imperfeito do subjuntivo, indicativo de hipótese. Tal substituição provocaria incoerência e 
alteração de sentido. A alternativa “B) “[...] os deficientes visuais estão tendo acesso à cultura [...]” (6º§) / passaram 
a ter” não apresenta incorreção. Isoladamente, essas duas formas parecem não ter o mesmo sentido. Contudo, 
“passaram a ter” indica que algo começou a acontecer. 
Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

3 19 2 18 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
  
A alternativa “B) Em algumas décadas, adotou-se o sistema oficialmente em todo o mundo” foi indicada como 
correta, pois, temos voz passiva sintética, sem agente explícito.  
Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

4 16 5 17 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “B) a intervenção externa e uma reação pessoal atuaram como facilitadores no processo de 
reconstrução da aprendizagem e desenvolvimento cognitivo do menino que havia se tornado cego. ” foi considerada 
correta de acordo com o trecho do texto: “ Porém, aos 7 anos, Louis já estava completamente familiarizado com a 
nova vida. Era tão esperto e interessado que chamou a atenção do professor da escola local que, contrariando o 
pensamento dominante (de que não valia a pena ensinar cegos), admitiu-o em uma das classes. 
Em pouco tempo, Louis se transformou em um dos melhores alunos da escola. Surpresos com o potencial, pai e 
professor tiveram a ideia de enviá-lo para uma escola destinada a crianças cegas em Paris – a primeira no mundo 
especializada na deficiência. 
Assim, aos 10 anos, o garoto estava matriculado no L’Institut Royal des Enfants Aveugles. ” A alternativa “D) as 
dificuldades advindas da deficiência adquirida por meio de um acidente não puderam ser concretizadas de fato na 
vida do menino citado no texto devido a determinadas características que o diferenciavam, confirmando as 
expectativas. ” não pode ser indicada como correta, pois, as expectativas foram contrariadas e não confirmadas. A 
alternativa “C) pode-se reconhecer que a exclusão em virtude de determinada deficiência mantém-se, na atualidade, 
assim como nos séculos passados apesar do desenvolvimento científico e tecnológico. ” não pode ser indicada como 
correta, pois, a expressão “como nos séculos passados” torna a afirmativa incorreta, pois, há novas tecnologias que 
facilitaram o acesso à cultura, como o Braille e aplicativos como Be My Eyes, smart glasses e assistentes digitais como 
Siri e Alexa.  
Fonte: O próprio texto.  
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

5 20 1 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
“Apenas recentemente, com o surgimento de aplicativos como Be My Eyes, smart glasses e assistentes digitais como 
Siri e Alexa, os deficientes visuais estão tendo acesso à cultura e informação sem a necessidade do método criado há 
quase 2 séculos por um menino de 13 anos. ” (6º§) A alternativa “D) que o enunciador, de forma implícita, considera 
que há um longo período entre a criação de novas tecnologias e o método citado durante todo o texto para a leitura 



Fonte 

 

 

dos deficientes visuais. ” foi indicada como correta. A expressão “apenas recentemente” demonstra que o 
enunciador considera que houve uma grande demora para que houvesse uma atualização do método criado por 
Louis. A expressão “implicitamente” demonstra que o significado da consideração do enunciador não está expressa 
da forma como foi demonstrado em: “houve grande demora”, mas sim que tal ponto de vista deve ser compreendido 
diante do contexto em que a expressão “apenas recentemente” é utilizada. A alternativa “B) o processo de ampliação 
de suportes específicos para atender com eficiência pessoas portadoras de necessidades especiais. ” não pode ser 
considerada correta, pois, a expressão inicial “apenas recentemente” possui aspecto temporal e não de ampliação. 
A alternativa “C) o descaso com os deficientes visuais, visto que as tecnologias implementadas na atualidade 
passaram por um longo processo até serem disponibilizadas para o público a que se destina. ” não pode ser 
considerada correta, pois, não há referência a um longo processo, mas sim a um longo período (de forma implícita).  
Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha 
Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

6 15 7 14 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “B) há uma referência a duas modalidades diferentes da língua utilizando-se, para isso, humor ao 
registrar o código linguístico. ” foi considerada correta. As palavras são registradas da forma como seriam 
pronunciadas, deste modo, a partir do uso da ironia, o autor demonstra a grande diferença existente entre a língua 
escrita e a língua falada. A alternativa “C) a referência à variedade de menor prestígio da língua é identificada por 
meio do registro de construções e vocabulários específicos. ” não pode ser considerada correta, pois, não há 
referência à variedade de menor prestígio, mas sim à fala e à escrita. A alternativa “A) a ideia expressa pelo autor 
denuncia o caráter de exclusão inerente da gramática normativa. ” não pode ser considerada correta de acordo com 
as ideias expressas anteriormente.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

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

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

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

7 14 6 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “C) A linguagem empregada pelo autor, literária, não pode ser considerada sinônimo de norma-padrão” 
foi indicada como correta pelo gabarito. O uso do pronome reto como objeto em “Eu boto ele na cadeia” contraria 
as regras gramaticais da norma padrão da língua. Tal linguagem é empregada com efeito estilístico, estético e 
proposital, de acordo com linguagem literária do poema. A alternativa “B) O uso que o autor faz da norma-padrão, 
no texto, busca efeitos que expressam ironia e crítica.” não pode ser considerada correta de acordo com os 
argumentos já apresentados assim com a alternativa “D) A partir do emprego da variedade linguística utilizada no 
texto, é possível observar domínio precário da língua. ” 
Fonte: O próprio texto. 
Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

8 1 20 13 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “A) tem uma postura que foge dos padrões necessários ao desenvolvimento do ser humano em uma 
sociedade competitiva. ” foi considerada correta. De acordo com o texto: “Nossa classe média parece desprezar o 
esforço. Prefere a genialidade. O valor está no dom, naquilo que já nasce pronto. Dizer que “fulano é esforçado” é 
quase uma ofensa. Ter de dar duro para conquistar algo parece já vir assinalado com o carimbo de perdedor. Bacana 
é o cara que não estudou, passou a noite na balada e foi aprovado no vestibular de Medicina. Este atesta a excelência 
dos genes de seus pais. Esforçar-se é, no máximo, coisa para os filhos da classe C, que ainda precisam assegurar seu 
lugar no país. 



Fonte 

 

 

Da mesma forma que supostamente seria possível construir um lugar sem esforço, existe a crença não menos 
fantasiosa de que é possível viver sem sofrer. De que as dores inerentes a toda vida são uma anomalia e, como 
percebo em muitos jovens, uma espécie de traição ao futuro que deveria estar garantido. Pais e filhos têm pagado 
caro pela crença de que a felicidade é um direito. E a frustração um fracasso. Talvez aí esteja uma pista para 
compreender a geração do “eu mereço”. ”, o protecionismo dos pais causa frustração aos jovens diante de uma 
sociedade competitiva. A alternativa “D) vive um processo de decadência moral de modo que não consegue 
encontrar seu lugar no mercado de trabalho não tendo havido preparo para o exercício da carreira profissional 
escolhida. ” não pode ser considerada correta, o texto não especifica decadência moral, mas protecionismo.  
Fonte: O próprio texto.  
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

10 3 18 11 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “A) à busca da felicidade como forma de vida, em harmonia com o semelhante na busca de seus ideais. 
” não pode ser considerada correta, pois, não há harmonia com o semelhante, não sabem lidar com frustração. A 
alternativa “C) ao comportamento de determinada classe social cujas ações excluem valores morais responsáveis 
pelo desenvolvimento sadio e equilibrado mesmo diante das dificuldades. ” foi indicada como correta, pois, a crítica 
recai à mentalidade dos jovens de classe média, que, segundo a autora, geralmente não reconhecem o valor na 
construção de uma vida. 
Fonte: O próprio texto.  
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 5 15 9 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
“Tenho me deparado com jovens que esperam ter no mercado de trabalho uma continuação de suas casas – onde o 
chefe seria um pai ou uma mãe complacente, que tudo concede. Foram ensinados a pensar que merecem, seja lá o 
que for que queiram. E quando isso não acontece – porque obviamente não acontece – sentem-se traídos, revoltam-
se com a “injustiça” e boa parte se emburra e desiste. ” (3º§) A alternativa “C) “onde o chefe seria um pai ou uma 
mãe complacente” / suas casas” foi assinalada como incorreta, conforme requeria o enunciado, pelo gabarito. Se 
observarmos um trecho maior da frase teremos: “Tenho me deparado com jovens que esperam ter no mercado de 
trabalho uma continuação de suas casas – onde o chefe seria um pai ou uma mãe complacente, ”, ou seja, o chefe -  
no mercado de trabalho – seria um pai ou uma mãe complacente. Portanto a referência feita é ao mercado de 
trabalho e não a suas casas, a expressão “onde o chefe” comprova tal leitura já que a figura do chefe está presente 
no trabalho e não em casas. A alternativa “B) “que tudo concede. ” / um pai ou uma mãe complacente” não pode ser 
considerada incorreta, e por isso, não pode ser indicada pelo gabarito já que o enunciado é explícito ao solicitar a 
exceção em relação à correção, ou seja, deveria ser assinalada a alternativa incorreta. A alternativa “D) “E quando 
isso não acontece” / que merecem, seja lá o que for que queiram” não pode ser indicada pelo gabarito pelo mesmo 
motivo apresentado anteriormente, o enunciado requeria a exceção à correção.  
Fonte:  

 O próprio texto. 

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

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

14 7 10 7 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
“A crença de que a felicidade é um direito tem tornado despreparada a geração mais preparada. Preparada do ponto 
de vista das habilidades, despreparada porque não sabe lidar com frustrações. Preparada porque é capaz de usar as 
ferramentas da tecnologia, despreparada porque despreza o esforço. Preparada porque conhece o mundo em 
viagens protegidas, despreparada porque desconhece a fragilidade da matéria da vida. E por tudo isso sofre, sofre 
muito, porque foi ensinada a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade. E não foi ensinada ___ criar _____ 
partir da dor. ” (1º§). A alternativa “A) há uma recorrência de estruturas sintáticas com função persuasiva no texto. 
” foi considerada correta, pois, há uma estruturação do primeiro parágrafo de forma repetitiva, com estruturas 



Fonte 

 

 

paralelas, em pares opositivos e simétricos, de um lado explicando “preparado”, de outro explicando 
“despreparado”. Tal oposição demonstra duas características dos jovens: o conhecimento técnico e a imaturidade a 
respeito da vida real. A alternativa “C) a expressão “por tudo isso” introduz uma paráfrase empregada como recurso 
da coesão textual. ” não pode ser considerada correta, pois, não há uma reescrita do que foi expresso anteriormente. 
A alternativa “B) o mesmo conteúdo semântico é apresentado sob formas estruturais diferentes. ” não pode ser 
considerada correta, pois, não é o mesmo conteúdo semântico, são ideias diferentes. A alternativa “D) não há 
nenhum tipo de recorrência entre as orações do parágrafo, sendo de alta informatividade. ” não pode ser indicada 
como correta, pois, há recorrência vista no emprego da repetição de estrutura destacada na letra A. 
Fonte:  

 O próprio texto. 

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

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

15 9 14 6 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “A) ateu, inativo. ” foi considerada correta, pois, em “despreparo”, o prefixo “des” indica negação, 
ausência. Isso também ocorre em “ateu, inativo”, palavras em que os prefixos sublinhados também indicam negação: 
ateu – sem deus; inativo – não ativo. A alternativa “B) decair, decrescer” não pode ser considerada correta, pois, o 
verbo “decair” possui prefixo de origem latina que significa movimento de cima para baixo e é sinônimo de: declinar, 
caducar, desfalecer, arruinar, afundir; “decrescer” possui o prefixo latino “de” e significa movimento para baixo. A 
alternativa “C) aversão, amovível. ” não pode ser indicada como correta, pois, O prefixo latino a- surge nos vocábulos 
com as ideias de afastamento ou separação. Exemplos: amovível, aversão. 
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

16 8 13 5 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “D) não há efeito de sentido idêntico nesta recorrência, a reiteração deste termo traz consigo o 
acréscimo de novas instruções de sentido. ” foi considerada correta, pois, a segunda recorrência do termo “sofre” 
no trecho destacado acrescenta a ideia de intensidade. A alternativa “A) por meio da recorrência do termo, é possível 
identificar a ironia com que a autora trata o assunto. ” não pode ser considerada correta, pois, o sofrimento 
apresentado no contexto é algo real. No trecho que antecede o trecho selecionado no enunciado da questão “E por 
tudo isso sofre, sofre muito, porque foi ensinada a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade. ” pode-se 
comprovar tal fato: “...despreparada porque desconhece a fragilidade da matéria da vida. ” (1º§) A alternativa “C) a 
recorrência tem por objetivo persuadir o leitor a questionar sobre o sofrimento abordado no trecho em análise. ” 
não pode ser considerada correta, pois, a repetição demonstra intensificação acrescentando-se ainda o termo 
“muito”. Não há, através de tal recurso, objetivo de que haja questionamento de tal sofrimento.  
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

 17 10 12 4 

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

A alternativa “D) acentuar o valor significativo de acordo com o contexto em que o termo foi empregado. ” foi 
considerada correta, pois, no contexto, o termo “injustiça” demonstra o que os jovens sentem, é o ponto de vista 



Fonte 

 

 

deles, mas não a realidade. A alternativa “C) realçar a ironia da autora em relação à desistência dos jovens diante dos 
obstáculos. ” não pode ser considerada correta. Ironia trata-se de uma figura de linguagem por meio da qual se diz 
o contrário do que se quer dar a entender; uso de palavra ou frase de sentido diverso ou oposto ao que deveria para 
definir ou denominar algo, no caso do emprego das aspas em “injustiça” não é o que ocorre.  Não há referência ao 
sentido de “justiça” como em “Veja como ele é “educado”: cuspiu no chão! ”  
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

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

  

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

18 11 9 3 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “B” foi indicada como correta pois “por que” – utilizado em interrogativas diretas ou indiretas ou como 
substituto de “pelo (a) (s) qual (is) ”, é aquele que traz ideia de “por qual motivo”. A alternativa “A” não pode ser 
considerada correta, pois, a ortografia correta seria “por quê”; “por quê” – também usado em interrogativas, ocorre 
quando o “quê” é tônico, antes de pausa. 
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

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

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

19 12 11 2 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “D) matéria, patrimônio. ” foi indicada como correta, pois, “matéria” e “patrimônio” são acentuadas 
por serem paroxítonas terminadas em ditongo. A alternativa “C) média, fácil. ” não pode ser considerada correta, 
pois, “média” é paroxítona terminada em ditongo e “fácil” é paroxítona terminada em l. A alternativa “B) há, línguas. 
” não pode ser considerada correta, pois, “há" é monossílabo tônico terminado em a e “línguas” é paroxítona 
terminada em ditongo.  
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

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

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

20 13 8 1 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “B) o jovem da classe média. ” foi considerada correta, podendo ser comprovada em “Nossa classe 
média parece desprezar o esforço. Prefere a genialidade. O valor está no dom, naquilo que já nasce pronto. Dizer 
que “fulano é esforçado” é quase uma ofensa. ” A alternativa “A) o filho da classe C.” não pode ser considerada 
correta. “Nossa classe média parece desprezar o esforço. Prefere a genialidade. O valor está no dom, naquilo que já 
nasce pronto. Dizer que “fulano é esforçado” é quase uma ofensa. Ter de dar duro para conquistar algo parece já vir 
assinalado com o carimbo de perdedor. Bacana é o cara que não estudou, passou a noite na balada e foi aprovado 
no vestibular de Medicina. Este atesta a excelência dos genes de seus pais. Esforçar-se é, no máximo, coisa para os 
filhos da classe C, que ainda precisam assegurar seu lugar no país. ” (6º§) De acordo com o texto, os filhos da classe 
C podem aceitar a rotulação de serem esforçados, mas o “fulano” não, ou seja, o jovem da classe média, não. A 
alternativa “D) sujeito qualquer, sem importância. ” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o 



Fonte 

 

 

enunciado da questão: “No sexto parágrafo do texto, a autora afirma que “Dizer que ‘fulano é esforçado’ é quase 
uma ofensa. ”. O termo “fulano” é tratamento vago e indeterminado, mas que – no texto – pode ser retomado e 
identificado como” não há questionamento quanto ao significado do termo “fulano”, mas sim quanto àquilo que ele 
retoma. A alternativa “C) aquele que não tem privilégios. ” não pode ser considerada correta tendo em vista os 
argumentos já apresentados.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

21 23 22 24 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 
 
Nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67 o prefeito em questão incorreu em infração político-administrativa, 

a qual, é sancionada com a cassação do mandato. Tendo em vista que a assertiva indicada como correta afirma que 

a sanção seria a perda do mandato e, que são distintos os institutos da perda e da cassação, está equivocada a 

questão. Não é pertinente, contudo, o argumento no sentido de estar correta a assertiva que indica a conduta 

descrita pelo enunciado como crime de responsabilidade a ser julgado pela Câmara dos vereadores, uma vez que o 

Decreto-Lei informa expressamente que a conduta consiste em infração político-administrativa. Desta feita, ante a 

ausência de resposta correta, ANULA-SE a questão.  

Fonte: Decreto-Lei nº201/67.  

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

22 24 25 21 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Equivoca-se a argumentação recursal ao invocar a aplicação do artigo 67 da Constituição Federal à resolução do 

comando da questão. Indaga a questão especificamente sobre o processo de Emenda Constitucional, regulamentada 

na Subseção II, da Seção VIII, do Capítulo I, do Título IV da Constituição Federal. O Artigo 67, por sua vez, versa sobre 

o processo referente à legislação ordinária e complementar. Adicionalmente ressalta-se que a ausência da expressão 

“com o respectivo número de ordem” não torna incorreta a afirmativa, que está em perfeita consonância com o que 

dispõe a norma constitucional.  

Fonte: Constituição Federal de 1988. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

23 25 21 22 

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

O Constituição Federal é clara ao delimitar as competências do Congresso Nacional para dispor sobre determinadas 

matérias, ressalvando a necessidade de sanção pelo Presidente da República e esclarecendo que esta não é exigida 

para "o especificado nos arts. 49, 51 e 52". Desta feita, não é exigida a sanção do Presidente da República para a 

escolha dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União, competência expressa no artigo 49, inciso XIII, da 

Constituição. 

Fonte: Constituição Federal de 1988.  

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

24 21 23 25 

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



Fonte 

 

 

O conteúdo previsto determinou como objeto de avaliação conhecimentos sobre "Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental", fazendo-o de  forma ampla quando não efetuou qualquer limitação sobre o tema. Exigível é 

que o candidato conheça os diversos aspectos do tema, contidos em doutrina e/ou normatização. 

Fonte: Constituição Federal de 1988.  

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

25 22 24 23 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O enunciado da questão direciona o comando para a regulamentação constitucional sobre as exceções à 

irrecorribilidade das decisões do TSE. Assim, diante da previsão expressa da Constituição Federal, parágrafo 3º, do 

artigo 121 "São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e 

as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança".  

Fonte: Constituição Federal de 1988.  

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

26 28 29 30 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa correta está de acordo com a regra estabelecida no parágrafo 4º do artigo 23, da Lei 8.666/93, que 

assim dispõe: § 4º Nos casos em que couber convite, a Administração poderá utilizar a tomada de preços e, em 

qualquer caso, a concorrência. 

Fonte: Lei nº 8.666/93. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

27 29 30 26 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Consta do conteúdo programático a Lei nº 10.520/2002, que regulamenta o Pregão como modalidade de licitação. 

Assim, não há que se falar em ausência de previsão editalícia.  

Fonte: Lei nº 10.520/2002 e Edital nº 1/2017. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

28 30 26 27 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Ante ao que dispõe o parágrafo 6º, do artigo 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, 

tendo em vista sua responsabilidade para com aqueles que estão sobre sua custódia. Neste sentido, o STF fixou tese 

em repercussão geral: “Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso 

XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”. Neste sentido: Ementa: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO 

MATERIAL. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL. PREJUDICADO O APELO. 

DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme entendimento que vem se firmando no STJ e STF, a responsabilidade civil do Estado 

por morte de preso sob sua custódia é objetiva, nos termos do art. 37 , § 6º , da CF . 2. Patente o nexo de causalidade 

apto a fundamentar responsabilidade civil objetiva do Estado em decorrência da morte do genitor dos apelados no 

interior do presídio em que cumpria a sua pena. 3. Descumprimento do comando constitucional que assegura aos 

presos a integridade física e moral (art. 5º, XLIX), impondo ao Estado o dever de vigilância constante e eficiente dos 

seus detentos. 4. Direito à percepção de indenização por danos materiais por não haver condições dos apelados 

proverem seu próprio sustento, comprovada a dependência financeira para com a vítima. 5. Os danos morais 

encontram-se evidenciados diante da dor sofrida pelos autores em conseqüência da perda de um pai. 6. Provimento 

parcial ao reexame necessário, prejudicando o apelo, decisão unânime. (TJ-PE - Apelação / Reexame Necessário REEX 



Fonte 

 

 

1025779320098170001 PE 0102577-93.2009.8.17.0001 TJ-PE); Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL 

DO ESTADO. MORTE DE PRESO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ reconhece a 

responsabilidade objetiva do Estado nos casos de morte de preso custodiado em unidade prisional. 2. Para que se 

examine a alegativa de que não há nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano, na hipótese, faz-se necessário o 

revolvimento dos elementos fático-probatórios da demanda, o que não é permitido no âmbito do apelo especial. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. A redução do quantum indenizatório a título de danos morais apenas é possível, caso 

verificada a exorbitância do valor fixado pela Corte de origem, o que não ocorreu no caso. Precedente: AgRg no REsp 

1325255/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/6/2013, DJe 17/6/2013. 

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

AgRg no AREsp 346952 PE 2013/0158015-1. STJ). 

Fonte: MAZZA. Manual de Direito Administrativo. 2017.  

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

30 27 28 29 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Conforme determina a Lei Municipal nº 7.863/99, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores da Câmara de 
Belo Horizonte, a reversão de Pedro deverá ser feita para o cargo que ocupava à época da sua aposentadoria, ou 
aquele que tenha se transformado. Excetua o parágrafo único do artigo 27, contudo, que caso o cargo encontre-se 
provido, os servidos exercerá suas atribuições como excedente até que haja a ocorrência de vaga. Assim, ratifica-se 
o gabarito.  
Fonte: Lei Municipal no 7863/1999. Regime Jurídico dos Servidores da Câmara Municipal de Belo Horizonte. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

32 34 35 31 

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

Estabelece o art. 4º da LINDB: “Art. 4o: Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os 
costumes e os princípios gerais de direito”. De outro lado, estabelece o art. 5º: “Art. 5o: Na aplicação da lei, o juiz 
atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”. Do cotejo das normas, percebe-se que 
cada artigo trata de um tema. O primeiro cuida da omissão da norma e o segundo trata da aplicação da lei.  

Fonte: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

36 38 39 40 

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

O conteúdo cobrado encontrava-se previsto no item “Direito Processual Civil: competência”, estando previsto no 
Código de Processo Civil. Além disso, a questão cobrava, expressamente, conhecimento sobre o tratamento que o 
Código de Processo Civil dá à competência em tema de execução fiscal, sendo certo que em seu art. 46, §5º o codex 
prescreve que: “§ 5o A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar 
onde for encontrado. ”. 

Fonte: Edital e art. 46 do Código de Processo Civil. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

41 43 44 42 

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

O art. 316 do Código Penal trata do crime de concussão: “Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:”. Uma 
simples leitura do tipo já indica que o crime pode ser praticado antes de assumir a função pública e que o que “se faz 



Fonte 

 

 

indispensável é que a exigência se formule em razão da função”. Veja-se, inclusive, que o enunciado é claro ao se 
referir que o agente exigiu o valor para realizar ato de ofício, ou seja, o enunciado evidencia que a exigência se deu 
em razão da função. 

Fonte: Código Penal e GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 8ª ed. Niterói: Impetus, 2014, p. 1020.  

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

44 41 42 45 

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

A questão reproduz fielmente o conteúdo do art. 7º do Decreto Lei n.º 201, de 27 de fevereiro de 1967, não havendo 
qualquer decisão declarando a sua inconstitucionalidade. 

Fonte: Decreto Lei n.º 201, de 27 de fevereiro de 1967. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

46 48 50 47 

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

As razões recursais não alteraram o gabarito, que deve ser mantido. Não existem erros de formulação do enunciado 
da questão, tampouco erro de gabarito ou erro de divulgação. A resposta correta é a que consigna ser a lei 
constitucional, sendo admitido seu diálogo com o regulamento na fixação do aspecto quantitativo da regra matriz de 
incidência, desde que seja fixado um teto legal; os argumentos se basearam em interpretações equivocadas do 
enunciado da pergunta formulada e do próprio texto constitucional. 
Fonte: tal entendimento encontra respaldo no artigo 150 I da Constituição Federal. 
A situação descrita no enunciado foi examinada pelo RECURSO EXTRAORDINÁRIO 838.284 SANTA CATARINA 
(decisão do Supremo Tribunal Federal); 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

47 50 49 46 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A razão recursal interposta desta questão não merece ser provida. A longa peroração do recorrente apenas 
transparece o equívoco na identificação da resposta correta, já que não soube fazer uso da legislação em seu 
benefício. Além disso, demonstrou desconhecer a jurisprudência solidificada do Superior Tribunal de Justiça; 
Fonte:  

 Artigo 132 do CTN 

 REsp 923012 / MG 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

48 49 46 50 

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

 
As razões recursais propostas em face do gabarito, dentre elas, uma que não diz respeito à questão formulada – 
não merecem ser acolhidas, pois são derivadas de equívocos dos recorrentes. 
Algumas, chegam a identificar um caso paradigma do Superior Tribunal de Justiça, decisão com efeito repetitivo, 
acerca da questão proposta, porém não souberam aplicar o direito à situação problema e escusam-se desta falha 
apontando falta de elementos indicativos que levassem à resposta dada. 
Entretanto, o enunciado é claro em suas proposições e suficientemente descritivo para que o candidato tivesse êxito 
em escolher a opção correta, como, aliás, a maioria avassaladora dos candidatos realizou com sucesso; 
Aqueles que afirmaram que o conteúdo da Lei Complementar não está no programa devem observar o item expresso 
relativo aos impostos municipais (6.1 e 6.6) 
Fonte:   

 Artigo 3º V da Lei Complementar 116/03 

 REsp 1117121 / SP 



Fonte 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

49 46 47 48 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
É impositivo manter o gabarito tal como lançado. A razão recursal demonstrou falta de conhecimento, já que o 
princípio da prudência está inscrito na Lei de Responsabilidade Fiscal, e por outra, o equívoco flagrante, já que o 
conteúdo da questão faz da Lei de Responsabilidade Fiscal, tema do edital do concurso. 
Fonte:  Artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000; 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

50 47 48 49 

Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Nenhum dos recursos referidos à questão 50, tipo 1, branca é relativo ao conteúdo desta questão; 
A resposta correta é “D” - empenho 
Fonte: Artigo 58 da Lei 4320/64 
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51 54 55 53 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa correta é a letra (A), eis que o empregado é contratado em razão de suas qualidades pessoais. Diante 

disso, não se pode fazer substituir por um terceiro. Exemplo: o empregado, quando estiver cansado, não pode 

mandar o irmão trabalhar em seu lugar. A pessoalidade é requisito essencial para configurar o empregado. A 

alternativa (B) está incorreta eis que o empregado é pessoa física ou natural. A lei trabalhista foi criada para proteger 

o ser humano. Assim, excluem-se da figura do empregado a pessoa jurídica (empresa, associação, cooperativa etc.) 

e a prestação de serviços por animais. A alternativa (C) está incorreta eis que a subordinação do empregado decorre 

de lei, e não alcança a vida pessoal do trabalhado. A alternativa (D) está incorreta eis que os quatro requisitos são: 

pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. 

Fonte: BRASIL. Decreto-Lei n. 5452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

52 55 53 51 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”. 
 
A alternativa correta é a letra (C). A proposição I está correta nos termos do art.481 da CLT. O contrato que possui 

essa cláusula obriga a parte (empregado ou empregador) que decidir terminar o contrato antes do prazo fixado a 

conceder o aviso-prévio. Lembre-se de que não há, no contrato por prazo determinado, a necessidade de conceder 

o aviso-prévio, exceto se as partes estipularem a cláusula assecuratória de direito recíproco (cláusula de aviso-

prévio). Dessa forma, o empregado que decidir colocar fim ao contrato antes do prazo (pedido de demissão) deverá 

prestar serviços por mais 30 dias, sob pena de ver seu salário descontado nesse período. A proposição II está 

incorreta nos termos do art.479 da CLT, eis que “nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, 

sem justa causa, despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a 

remuneração a que teria direito até o termo do contrato”. A proposição III está correta nos termos do art.480 da CLT, 

eis que firmado qualquer uma das modalidades de contrato a termo, exceto o de trabalho temporário, a parte que 

decidir pela rescisão antecipada, deverá arcar com o respectivo ônus, lembrando que, no caso de partir do 

empregado a iniciativa, esta indenização somente poderá ser exigida, se comprovado pelo empregador os 

prejuízos resultantes pelo ato de ter o empregado rompido o contrato antes do pactuado. 

Fonte: BRASIL. Decreto-Lei n. 5452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

 
 



Fonte 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

53 51 52 54 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa (C) é a exceção, eis que, nos termos do art.443 da CLT, o contrato o contrato individual de trabalho 

poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou 

indeterminado. Portanto, não há forma especial para o contrato de trabalho. 

Fonte: BRASIL. Decreto-Lei n. 5452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 
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58 60 56 59 

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

O Estatuto da Cidade, ao tratar do IPTU progressivo no tempo estatui em seu artigo Art. 7o:  “Em caso de 
descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do art. 5o desta Lei, ou não sendo cumpridas 
as etapas previstas no § 5o do art. 5o desta Lei, o Município procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade 
predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos 
consecutivos. § 1o O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica a que se refere o caput 
do art. 5o desta Lei e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de 
quinze por cento. § 2o Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em cinco anos, o Município 
manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação, garantida a prerrogativa prevista 
no art. 8o. § 3o É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de que trata este 
artigo”. Analisando a questão, não se encontra erro. Com efeito, a afirmativa II se refere ao ano anterior e não ao 
ano anterior à majoração, como quer fazer crer as razões recursais. 

Fonte: Estatuto da Cidade. 
 
 
 
Cargo: Psicólogo (área Clínica) 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “A) pode-se reconhecer, predominantemente, o emprego de exemplo e comparação. ” foi considerada 
correta. Dentre as estratégias lógico-expositivas, há a possibilidade de se empregar em um texto a comparação. No 
texto em análise a introdução se faz a partir de exemplo e comparação. Um exemplo que é interpretado logo a seguir 
acerca das marcas que trazemos em nosso corpo numa profunda identidade com o planeta, e comparação entre a 
vitalização do nosso corpo com a vitalização da própria terra. A alternativa “B) o início é feito a partir de uma definição 
para em seguida ser utilizada a comparação. ” não pode ser considerada correta. Em “Todos nós trazemos no corpo 
as marcas de uma profunda identidade com o planeta. ” não há uma definição, mas sim uma afirmação. A alternativa 
“C) a dissertação tem início com o emprego de uma definição do tema, atribuindo-lhe maior clareza e objetividade. 
” não pode ser considerada correta, pois, não há definição do tema conforme já expresso anteriormente.  
Fonte: O próprio texto.  
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Recurso Procedente. Questão anulada. 

 
A alternativa “D) “Em nosso sangue carregamos a terra, pulverizada nos sais minerais, que vitalizam tecidos e órgãos. 
” (2º§) / Carregamos, em nosso sangue, a terra; pulverizada nos sais minerais cuja ação é vitalizar tecidos e órgãos. ” 
pode ser considerada correta. Dentre outros, o ponto e vírgula emprega-se para separar as partes de um período de 
certa extensão, principalmente se elas já possuem elementos sintáticos separados por vírgulas. No caso em análise, 
há um adjunto adverbial separado por virgula “em nosso sangue”. Ocorre que muitos gramáticos descrevem o uso 



Fonte 

 

 

do ponto e vírgulas na separação de orações coordenadas, paralelismos, comparações, contrastes, orações que dão 
ideia de distribuição. Assim sendo, o uso do ponto de vírgula na alternativa deixa dúvidas quanto ao seu uso não 
havendo um consenso acerca do assunto. A alternativa “C) “Mergulhados em afazeres mais urgentes, nos afastamos 
de nossa essência. ” (6º§) / Afastamo-nos de nossa própria essência, mergulhados em urgente afazeres. ” não pode 
ser considerada correta, pois, a concordância entre “urgente” e “afazeres” está incorreta.  
Fonte:  

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

 CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa. 43. ed. São Paulo, Nacional, 2000. 

 MELO, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “C) que dedicamos o mínimo de tempo àquilo que realmente tem valor. ” Não pode ser considerada 
correta, pois, a expressão em análise “perder alguns segundos”, considerando-se todo o contexto, não fala da 
dedicação de tempo, mas perda dele. A alternativa “B) apropriação de um tempo que se havia perdido” não pode 
ser considerada pelo motivo apresentado anteriormente. Pelos motivos apresentados, a alternativa “D) uma perda 
de tempo a partir de determinado ponto de vista, mas ganho a partir de outro” é considerada correta.  
Fonte: O próprio texto.     
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “D”. 
 
Apenas a alternativa “D) Neste início de terceiro milênio, quando a humanidade estabelece novos recordes de 
destruição dos recursos naturais, perdemos o contato com a Mãe Terra e com nós mesmos, não por acaso.” 
apresenta-se correta de acordo com as regras de pontuação da língua portuguesa.  
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “B) “As lágrimas que derramamos de dor ou de alegria tem o sabor dos oceanos. ” (1º§) ” foi assinalada 
pelo gabarito, o verbo “tem” foi apresentado na forma do singular, a construção requeria que tal verbo concordasse 
com o sujeito “as lágrimas” indo para o plural na forma “têm”. A alternativa “A) “Assim, deixamos de olhar para o 
céu e perceber como está o tempo, [...]” (5º§) ” não deve ser indicada como correta. Não há indicação de incorreção 
gramatical, o “deixamos” está subtendido em “e deixamos de perceber”. 
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 



Fonte 

 

 

A afirmativa “Demonstra valorizar a emoção que se sobrepõe à razão” pode ser considerada verdadeira. Ao 
analisarmos o trecho apresentado: “Com a vida isolada que vivo, gosto de afastar os olhos de sobre a nossa arena 
política para ler em minha alma, reduzindo à linguagem harmoniosa e cadente o pensamento que me vem de 
improviso, e as ideias que em mim desperta a vista de uma paisagem ou do oceano – o aspecto enfim da natureza. 
Casar assim o pensamento com o sentimento – o coração com o entendimento – a ideia com a paixão – colorir tudo 
isto com a imaginação, fundir tudo isto com a vida e com a natureza, purificar tudo com o sentimento da religião e 
da divindade, eis a Poesia – a Poesia grande e santa – a Poesia como eu a compreendo sem a poder definir, como eu 
a sinto sem a poder traduzir.”; é possível que a primeira exposição do autor remete ao afastamento do pensamento 
político, ou seja, sistematizado, organizado, racional preferindo o pensamento improvisado. Após tal apresentação 
é que diz “casar assim o pensamento com o sentimento... e colori tudo isto com a imaginação, ou seja, a emoção - a 
imaginação – é que colore tudo, predominando sobre a razão. A alternativa “A) V, V, V.” não pode ser considerada 
correta, pois, a afirmativa “Estabelece e retoma antigos paradigmas com relação ao seu modo de vida, fazendo um 
retorno às suas antigas memórias” não está correta, o autor não fala em momento algum de uma volta ao passado. 
A alternativa “C) F, V, V.” não pode ser considerada correta de acordo com o exposto anteriormente.  
Fonte: O próprio texto.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O gabarito divulgado como correto desta questão foi a alternativa “B” e não “A” conforme afirma o recorrente. As 
personagens que participam do diálogo estão caracterizadas pela linguagem que apresentam e que as define social 
e culturalmente em “Interrompeu-mas um ajuntamento” (1º§) e “Ainda hoje deixei ele na quitanda, ” (8º§). O 
emprego pronominal (-mas) na fala do narrador-personagem é característico da norma culta, é um emprego de uma 
variedade de prestígio e aproxima-se do que as gramáticas nos ensinam sobre a norma-padrão da língua portuguesa. 
O “-mas” é construção quase que exclusiva de textos escritos e constitui-se na junção de dois pronomes: “me” e “as”. 
Por sua vez, o emprego de “ele” como complemento do verbo na fala da personagem é característico de outras 
variedades linguísticas, em especial na linguagem oral, e afasta-se do padrão. Na alternativa “C) “Cheguei-me; ele 
deteve-se logo e pediu-me a bênção; ” (5º§) / “— Fez-te alguma cousa? ” (7º§) ” não é possível identificar tal diferença 
entre os trechos selecionados. A alternativa “D) “— Meu senhor! gemia o outro. ” (3º§) / “— ‘Não, perdão, meu 
senhor; meu senhor, perdão! ’” (1º§) ” não pode ser considerada correta pelos motivos já apresentados. A alternativa 
“A) “que eu vinha fazendo, ” (1º§) / “gemia somente estas únicas palavras: ” (1º§) ” não pode ser indicada como 
correta pois não há indicação, por meio da linguagem utilizada, das características especificadas.  
Fonte:  

 MELO, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACCONI, LUIZ ANTONIO. NOSSA GRAMÁTICA TEORIA E PRÁTICA. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O enunciado da questão apresenta uma definição breve e genérica do termo absenteísmo (ausência do indivíduo no 

seu trabalho) e, em seguida, enumera fatores que motivam o problema os quais podem ser reunidos em três 

dimensões: trabalhador (doença, atrasos involuntários, faltas voluntárias por motivos pessoais, baixa motivação), 

contexto socioeconômico (dificuldades e problemas financeiros, problemas de transporte) e organização (supervisão 

precária, políticas inadequadas da organização, dentre outros). Essas ponderações evidenciam o a literatura sobre o 

tema elenca sobre o mesmo, isto é, a característica multifatorial e multidimensional do fenômeno (Chiavenato, 

2004). O comando da questão solicita variáveis que corroboram com a definição genérica e os fatores que a 

caracterizam, ou seja, aquelas que, imprescindivelmente, salientam a dimensão do indivíduo/trabalhador. Logo, a 

alternativa que melhor corresponde a esta dimensão é gênero, idade e educação, haja vista que, de acordo com 

Bitencourt e cols (2010) o fenômeno precisa ser compreendido sob a perspectiva da gestão de pessoas que considera 

o poder simbólico nas organizações; a diversidade de gênero, situações de violência simbólica associadas às 

temáticas de gênero tais como orientação sexual e o papel da mulher na configuração organizacional, o que é 

associado à idade e a educação enquanto variáveis das transformações contemporâneas no trabalho, por exemplo, 



Fonte 

 

 

choque geracional e formação ética, característica intrínseca à educação que contribui para as referidas 

transformações.  

Fonte: 

 Bitencourt, C. e cols. (2010). Gestão contemporânea de pessoas – novas práticas, conceitos tradicionais. 

Porto Alegre: Artmed. Páginas. 353-401. 

 Chiavenato, Idalberto. (2004). Recursos humanos: o capital humano das organizações. 8. ed. São Paulo, SP: 

Atlas. 

 Newstrom, J.W. (2008). Comportamento organizacional – o comportamento humano no trabalho. São Paulo: 

McGraw Hill, 12ªed. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão traz em sua chamada inicial a atuação do psicólogo no âmbito da saúde por meio da abordagem em grupo, 

destacando a psicoterapia cognitiva comportamental enquanto proposta de tratamento eficaz no âmbito primário 

ou secundário. Neufeld e Rangé (2017) destacam que para o emprego adequado neste contexto, são necessárias 

algumas ponderações relativas ao setting clínico para pacientes ambulatoriais e atenção primária, sobretudo quando 

evidenciarem ansiedade generalizada e transtornos do pânico. Essas ponderações quanto ao setting terapêutico são 

comuns à modalidade individual e em grupo das terapias cognitivas, isto é, “abrange estratégias como 

psicoeducação, reestruturação cognitiva, atribuição e revisão de tarefas de casa e dramatizações, mesmo havendo 

possibilidade de limitação da capacidade de generalização da aprendizagem de enfrentamento aos transtornos, as 

quais somente serão identificadas no curso do tratamento propriamente dito”. 

Fonte: Neufeld, C.B. & Rangé, B. P. (2017). Terapia cognitivo-comportamental em grupos – das evidências à prática. 

Porto Alegre: Artmed. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O primeiro periódico a divulgar as pesquisas sobre a aplicação da Análise do Comportamento foi o  Journal of Applied 

Behavior Analysis, cuja sigla é JABA e não JEAB. Keynon, Keynon & Miguel (2012) destacam que “Entre os eventos 

que geraram a formação da Análise Comportamental Aplicada encontra-se a publicação do livro Ciência e 

Comportamento Humano (Skinner, 1988/1953). A partir desse específico momento, os leitores foram capazes de 

identificar a vasta aplicação dos princípios do comportamento, e de lidar de modo competente com quase qualquer 

aspecto do comportamento humano. No final dos anos 50, o aumento no número de pesquisas realizadas na área 

de educação especial e comportamento delinqüente, contribuiu para a criação do Journal of Applied Behavior 

Analysis (JABA) em 1968. A criação dessa revista foi especialmente importante porque veio a publicar pesquisas 

relevantes na área da Análise Comportamental Aplicada. ” 

Fonte: Kenyon, P.B.; Kenyon, S.E. & Miguel, C.F. (2012). Análise Comportamental Aplicada (ABA) – Um Modelo para 

a Educação Especial. Recuperado de: http://www.autismo.psicologiaeciencia.com.br/wp-

content/uploads/2012/07/An%C3%A1lise-do-comportamento-aplicada.pdf  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão contempla o item 4.9. do edital (Principais modelos teóricos da psicoterapia) e o item 4.7, o qual 

compreende Psicopatologia: alterações da percepção, representação, juízo, raciocínio, memória, atenção, 

consciência e afetividade. Ao abordar a análise do comportamento aplicada para o transtorno do espectro autista, 

http://www.autismo.psicologiaeciencia.com.br/wp-content/uploads/2012/07/An%C3%A1lise-do-comportamento-aplicada.pdf
http://www.autismo.psicologiaeciencia.com.br/wp-content/uploads/2012/07/An%C3%A1lise-do-comportamento-aplicada.pdf


Fonte 

 

 

refere-se ao uma modalidade psicoterapia e às psicopatologias dos processos cognitivos inerentes ao TEA, tais como 

raciocínio, atenção e afetividade. 

Fonte: 

Kenyon, P.B.; Kenyon, S.E. & Miguel, C.F. (2012). Análise Comportamental Aplicada (ABA) – Um Modelo para a 

Educação Especial. Recuperado de: http://www.autismo.psicologiaeciencia.com.br/wp-

content/uploads/2012/07/An%C3%A1lise-do-comportamento-aplicada.pdf  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
De acordo com Passos (2016), “as terapias comportamentais têm, desde seu desenvolvimento, compromisso com 

aspectos empíricos e com intervenções baseadas em evidências. Desta forma as primeiras terapias comportamentais 

foram desenvolvidas justamente para contrapor os modelos não-empíricos de clínica vigentes em meados da década 

de 1960 (Hayes, 2004). As principais influências para estas primeiras terapias comportamentais nos EUA vieram dos 

estudos de Pavlov sobre condicionamento respondente e sobre o condicionamento operante de Skinner, e foram 

inicialmente aplicadas longe do setting de consultórios, em laboratórios ou ambientes institucionalizados com foco 

na adaptabilidade do cliente. A Análise Comportamental Aplicada (ABA) se desenvolveu nesta época (Cooper, Heron, 

& Heward, 2007), mas foi com o sucesso no tratamento de pacientes do espectro autista com Lovass (1987) que o 

modelo passou a ser conhecido como uma das principais ferramentas de intervenções para o quadro. Muitas 

intervenções amplamente utilizadas na atualidade são oriundas desta “primeira onda”, em especial a técnica da 

Dessensibilização Sistemática de Wolpe, utilizada em inúmeros quadros fóbicos e de ansiedade (Leonardi, 2015).”. 

Além disso, conforme Leonardi (2015) destaca que “no final da década de 1960, terapeutas insatisfeitos com a 

psicanálise e entusiasmados tanto pela objetividade quanto pelo embasamento empírico do modelo 

comportamental começaram a demonstrar interesse pelas questões que geralmente levam alguém a procurar 

atendimento psicológico no consultório, como depressão, dificuldades do dia-a-dia, problemas conjugais, 

sentimentos e pensamentos desagradáveis de quadros psicóticos, melhora da qualidade de vida e 

autoconhecimento, fenômenos que até aquele momento recebiam pouquíssima atenção por parte dos analistas do 

comportamento”. 

Em conformidade com os autores citados, o que mais caracteriza as abordagens de psicoterapia comportamental de 

primeira onda é o fato de serem utilizadas principalmente em instituições, no tratamento de transtornos de 

ansiedade e psicoses. 

 

Fonte:  

 Leonardi, J. L. (2015). O lugar da terapia analítico-comportamental no cenário internacional das terapias 

comportamentais: um panorama histórico. Perspectivas em Análise do Comportamento, 06(2), 119–131. 

http://doi.org/10.18761/pac.2015.027 

 Passos, J. (2016). As terapias comportamentais: um mar de siglas, ondas, concordâncias e discordâncias. 

Recuperado de: https://www.comportese.com/2016/03/terapias-comportamentais  
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “B”. 
 
De acordo com García (2006) e Silva e Nakano (2011) no modelo dos cinco grandes fatores, cada traço da 
personalidade subdivide-se em seis facetas inter-relacionadas, que podem ser definidas como fatores primários do 
traço em questão. Essas facetas possuem o importante papel de representar da melhor maneira possível a amplitude 
e o alcance de cada fator proporcionando informações mais detalhadas que não estão refletidas no traço 
temperamental por si só. Diante do exposto, o gabarito foi alterado de “A” para a opção “B”. 
Fonte: Nunes, C.H.S.S; Hutz, C.S. & Nunes, M.F.O. (2015). Bateria Fatorial de Personalidade – Manual Técnico. São 
Paulo: Casa do Psicólogo. 

http://www.autismo.psicologiaeciencia.com.br/wp-content/uploads/2012/07/An%C3%A1lise-do-comportamento-aplicada.pdf
http://www.autismo.psicologiaeciencia.com.br/wp-content/uploads/2012/07/An%C3%A1lise-do-comportamento-aplicada.pdf


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

O breve caso salienta nas duas primeiras linhas que “G. é uma adolescente de 13 anos de idade cujas queixas se 

referem à ansiedade escolar e à dificuldade para acompanhar a turma”. Tendo em vista estas queixas, os demais 

elementos do caso tornam-se, portanto, secundários e componentes à história de vida de G, os quais estarão 

contidos entre os elementos para composição do psicodiagnóstico a ser executado a partir da queixa explicitada; 

neste caso ansiedade e escolar e dificuldade para acompanhar a turma. Estas indicam, pois, a preponderância da 

dimensão intelectual do caso, fazendo da Escala Wechsler de Inteligência para crianças (WISC-IV) o melhor 

instrumento para a realização do procedimento em questão. 

Fonte:  

 Hutz, C.S.; Bandeira, D.R.; Trentini, C.M.; Krug, J.S. (org.) (2016). Psicodiagnóstico. Porto Alegre: Artmed, cap. 

27. 

 Sistema de avaliação de testes psicológicos desenvolvido pelo Conselho Federal de Psicologia-SATEPSI. 

Disponível em: < http://satepsi.cfp.org.br/> 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão solicita os fatores que permitem a classificação psicanalítica das estruturas mentais, os quais residem na 
evolução, fixação e relação de objeto no emprego da energia psíquica. De acordo com Freud (2014), Fenichel (2005) 
e Bergeret (2004), mediante a ameaça de castração, o sujeito desenvolve mecanismos de defesa que revelam seu 
processo evolutivo e superação do trauma original. No caso de uma psicose, ainda que não haja a superação do 
trauma original, logo a evolução, há a fixação explícita nas fases primárias do desenvolvimento psíquico, assim como 
a evidenciação de uma relação objetal pautada em simbiose. 
Fonte: 

 Bergeret, J. Psicologia Patológica. São Paulo: Climepsi, 2004 

 FENICHEL, O. Teoria psicanalítica das neuroses. São Paulo: Atheneu, 2005. 

 FREUD, S. (1914) O inconsciente. In: ______. Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de 

Sigmund Freud, v. XlV. A história do movimento psicanalítico. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 
O conflito subjacente não é causado pelo superego, nem pelo ideal de ego, mas pelas necessidades pulsionais em 
face à realidade, o que leva a uma recusa (por parte do ego) de todas as partes desta realidade que se tenham 
tornado demasiado frustrantes (mundo externo). Essa afirmação evidencia o que Freud denominou por distúrbios 
das relações entre ego e mundo externo. 
Fonte: 

 Bergeret, J. Psicologia Patológica. São Paulo: Climepsi, 2004. 

 FENICHEL, O. Teoria psicanalítica das neuroses. São Paulo: Atheneu, 2005. 

 FREUD, S.. (1924/1923) Neurose e Psicose. In:_______. Edição Standard Brasileira das Obras 

Psicológicas Completas de Sigmund Freud, vol. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “B”. 
 



Fonte 

 

 

A resposta adequada à questão é “uma entrevista diretiva ou fechada é programada, requer planejamento, o 
seguimento de uma determinada sequência sem que haja alteração das perguntas”. De acordo com Hutz, Bandeira, 
Trentini e Krug (2016), os procedimentos que possibilitam que o entrevistado escolha o assunto pelo qual iniciará 
sua fala, enquanto o entrevistador intervém no sentido de esclarecer pontos obscuros ou confusos, são das 
modalidades semi diretiva ou não diretiva de entrevistas. 
Fonte: HUTZ, BANDEIRA, TRENTINI, KRUG. (2016). Psicodiagnóstico. Porto Alegre: Artmed. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A resposta adequada à questão é “O profissional deve assegurar que os pais se sintam confiantes em estabelecer o 
relato sobre a história do filho e dos problemas que o acometem, abrangendo, inclusive, dados biológicos e 
psicossociais do período pré-gestacional”. Além disso, na entrevista com os pais não é dispensado aos pais a 
abrangência de informações. 
Fonte: Giacomoni, C.H. & Bandeira, C. M. (2016). Entrevista com pais e demais fontes de informação. In: Hutz, C.S.; 
Bandeira, D.R.; Trentini, C.M.; Krug, J.S. Psicodiagnóstico. Porto Alegre: Artmed. Cap.17.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão contempla o item 3.3 do edital (avaliação psicológica: questões técnicas e éticas). O enunciado, em sua 
primeira sentença estruturada na voz passiva, traz que “os documentos psicológicos provenientes de procedimentos 
de avaliação e testagem psicológica devem ser pautados em princípios que considerem questões éticas e técnicas 
decorrentes das diretrizes do Conselho Federal de Psicologia.”. Em outros termos, todo o procedimento de avaliação 
e testagem psicológica dá origem a um documento psicológico, o qual deve ser norteado técnica e eticamente, assim 
como preconiza o Conselho Federal de Psicologia com a Resolução 07 de 2003. Essa resolução traz que “é imperativa 
a abdicação do uso de instrumentos, técnicas e da experiência profissional, em condições diversas, para confirmar 
modelos ideológicos e institucionais perpetuadores de segregação às maneiras de subjetivação”, único conteúdo 
condizente, adequado e correto com a realização dos procedimentos de avaliação e testagem psicológica e 
documentos decorrentes. 
Fonte: Resolução 07 de 2003. Conselho Federal de Psicologia. Recuperado de: < https://site.cfp.org.br/wp-
content/uploads/2003/06/resolucao2003_7.pdf>  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão traz em seu enunciado as três dimensões abrangidas pela temática da qualidade de vida no trabalho (o 
ambiente, a estrutura e, sobretudo, as pessoas inseridas na organização) (Bitencourt e cols., 2010; Chiavenato, 2004). 
O enunciado afirma ainda a necessidade do “emprego de estratégias direcionadas à cada uma” dessas dimensões 
para assegurar “por exemplo, a saúde mental das pessoas e a saúde da própria organização”. Com essa estrutura, o 
enunciado deixa claro, principalmente no comando da questão, que será considerada a dimensão pessoas para o 
entendimento dos “fatores ameaçadores à da qualidade de vida das pessoas no trabalho” (Bitencourt e cols., 2010). 
Portanto, o único item que contempla exclusivamente a dimensão pessoas para análise dos referidos fatores 
ameaçadores à da qualidade de vida no trabalho é o que explicita “Fadiga, irritações constantes, ansiedade, apatia, 
inquietação e negatividade, falta de clareza na descrição de atividades, conflitos e falta de reconhecimento” 
(Bitencourt e cols., 2010). 
Fonte: 

 Bitencourt, C. e cols. (2010). Gestão contemporânea de pessoas – novas práticas, conceitos tradicionais. 

Porto Alegre: Artmed. 

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2003/06/resolucao2003_7.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2003/06/resolucao2003_7.pdf


Fonte 

 

 

 CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital humano das organizações. 

8. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2004. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Para o diagnóstico de esquizofrenia, o DSM-5 apresenta duas mudanças no critério A, o qual corresponde à 
sintomatologia característica, tomando por referência do DSM-IV-TR. Inicialmente, foi eliminada a possibilidade de 
preencher o critério A com apenas um sintoma nos casos de delírios bizarros ou alucinações auditivas de primeira 
ordem (também denominadas schneiderianas como, por exemplo, duas ou mais vozes conversando entre si). Essa 
eliminação ocorreu devido a falta de especificidade e confiabilidade em diferenciar delírios bizarros e não bizarros 
ou em identificar alucinações auditivas schneiderianas. Em um segundo ponto de análise, foi adicionado o 
requerimento de que pelo menos 1 de 3 sintomas (delírios, alucinações ou discurso desorganizado) esteja presente 
para preenchimento do critério A. Os subtipos da esquizofrenia também foram eliminados por conta da baixa 
confiabilidade, validade e estabilidade diagnóstica. Além disso, o DSM-5 apresenta uma abordagem dimensional para 
a avaliar a gravidade dos sintomas da esquizofrenia, com escalas de mensuração específicas. 
Levando isso em consideração, o enunciado da questão traz a afirmação que “os critérios diagnósticos para a 
esquizofrenia no DSM-5 sofreram alterações no que concerne às características avaliadas”. Isto é, as alterações 
desses critérios se referem às características passíveis de avaliação no diagnóstico da esquizofrenia. Nesse sentido, 
se ocorreu no critério A falta de especificidade e confiabilidade para diferenciar delírios; bem como a eliminação de 
subtipos da esquizofrenia por conta da baixa confiabilidade, validade e estabilidade diagnóstica com a adição do 
requerimento de que pelo menos 1 de 3 sintomas (delírios, alucinações ou discurso desorganizado), o único item que 
denota corretamente os três atributos avaliados para a retirada dos especificadores é “Fidedignidade, estabilidade e 
resposta ao tratamento”, pois estes são os requisitos para um diagnóstico preciso e auxilia no trabalho 
multidisciplinar; outra característica fundamental da abordagem dimensional do DSM-5. 
Fonte:  

 American Psychiatric Association (APA) (2014). Manual Diagnóstico e Estatístico dos transtornos mentais-

DSM-5. Porto Alegre: Artmed. 

 Sousa, D.A., Moreno, A.L. (2017). Atualizações do DSM-5 e suas implicações clínicas. In: Sociedade Brasileira 

de Psicologia, Gorayeb, R.; Miyazaki, M.C.; & Teodoro, M. (Orgs). PROPSICO Programa de Atualização em 

Psicologia Clínica e da Saúde: Ciclo 1 (pp. 83-110). Porto Alegre: Artmed Panamericana. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O enunciado da questão traz a afirmação de que “o estado de consciência refere-se à capacidade de estar e 
permanecer acordado e interagir com o ambiente, permitindo a integração dos estímulos na experiência cognitiva” 
e, com base nessa afirmação é solicitado que seja identificado o item que evidencia de modo correto as alterações 
do estado de consciência é o que destaca o “déficit do estado de vigília e da consciência de si, bem como a turvação 
do estado de vigília, quando presente, contribui para a distinção entre delirium e demência”. Este item contempla as 
perturbações mentais decorrentes de alterações neurofisiológicas e com prejuízos para o estado de consciência e 
não das alterações da consciência. Em outros termos, “o estado de consciência consiste em uma capacidade de estar 
e permanecer acordado e de interagir com o ambiente, permitindo a integração dos estímulos na experiência 
cognitiva”. Tendo isso em vista, a perturbação do estado de consciência pode ser considerada como uma deficiência 
do estado de vigília e da consciência de si. Caso esteja presente a turvação do nível de vigília, há o indicador essencial 
para a distinção entre delírium e demência.  
Fonte: Correia, D. T. (2014). Manual de Psicopatologia. 2ªed de acordo com o DSM-5. Lidel edições técnicas. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 



Fonte 

 

 

O enunciado da questão apresenta um breve panorama sobre o uso abusivo e a dependência de álcool, explicitando 
“severas repercussões para uma pessoa, as quais envolvem comprometimento neurológico, psíquico, social, moral e 
no trabalho, levando a prejuízos também para a família e para a própria pessoa, tal como a perda das habilidades 
para o exercício laboral”. Essa evidenciação é o eixo norteador para o comando da questão, o qual pede o 
entendimento correto da intoxicação por uso de álcool. Nessa perspectiva o item que assinala demarca esse 
entendimento é o que traz “o sujeito apresenta discurso embotado, falta de coordenação, marcha instável, nistagmo, 
déficit de atenção e memória, estupor ou coma”. Por discurso embotado entende-se baixa capacidade de 
compreensão e manutenção do fluxo das ideias e da fala; marcha instável, o desequilíbrio em decorrência das 
alterações psicomotoras; nistagmo, o movimento oscilatório do globo ocular; baixa capacidade de atenção e 
memória de trabalho por alteração da sensação e percepção; ou até a ausência de sensibilidade ao meio ambiente 
evidenciando estados de inconsciência, o que é denominado estupor ou coma. 
Fonte: Barlow, D. (2016). Manual Clínico dos transtornos psicológicos – tratamento passo a passo. 5ªed. Porto Alegre: 
Artmed. 
 
 
 
Cargo: Psicólogo (área Organizacional) 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “A) pode-se reconhecer, predominantemente, o emprego de exemplo e comparação. ” foi considerada 
correta. Dentre as estratégias lógico-expositivas, há a possibilidade de se empregar em um texto a comparação. No 
texto em análise a introdução se faz a partir de exemplo e comparação. Um exemplo que é interpretado logo a seguir 
acerca das marcas que trazemos em nosso corpo numa profunda identidade com o planeta, e comparação entre a 
vitalização do nosso corpo com a vitalização da própria terra. A alternativa “B) o início é feito a partir de uma definição 
para em seguida ser utilizada a comparação. ” não pode ser considerada correta. Em “Todos nós trazemos no corpo 
as marcas de uma profunda identidade com o planeta. ” não há uma definição, mas sim uma afirmação. A alternativa 
“C) a dissertação tem início com o emprego de uma definição do tema, atribuindo-lhe maior clareza e objetividade. 
” não pode ser considerada correta, pois, não há definição do tema conforme já expresso anteriormente.  
Fonte: O próprio texto. 
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Recurso Procedente. Questão anulada. 
 
A alternativa “D) “Em nosso sangue carregamos a terra, pulverizada nos sais minerais, que vitalizam tecidos e órgãos. 
” (2º§) / Carregamos, em nosso sangue, a terra; pulverizada nos sais minerais cuja ação é vitalizar tecidos e órgãos. ” 
pode ser considerada correta. Dentre outros, o ponto e vírgula emprega-se para separar as partes de um período de 
certa extensão, principalmente se elas já possuem elementos sintáticos separados por vírgulas. No caso em análise, 
há um adjunto adverbial separado por virgula “em nosso sangue”. Ocorre que muitos gramáticos descrevem o uso 
do ponto e vírgulas na separação de orações coordenadas, paralelismos, comparações, contrastes, orações que dão 
ideia de distribuição. Assim sendo, o uso do ponto de vírgula na alternativa deixa dúvidas quanto ao seu uso não 
havendo um consenso acerca do assunto. A alternativa “C) “Mergulhados em afazeres mais urgentes, nos afastamos 
de nossa essência. ” (6º§) / Afastamo-nos de nossa própria essência, mergulhados em urgente afazeres” não pode 
ser considerada correta, pois, a concordância entre “urgente” e “afazeres” está incorreta.  
Fonte:  

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

 CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa. 43. ed. São Paulo, Nacional, 2000. 

 MELO, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 



Fonte 
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “D”. 
 
Apenas a alternativa “D) Neste início de terceiro milênio, quando a humanidade estabelece novos recordes de 
destruição dos recursos naturais, perdemos o contato com a Mãe Terra e com nós mesmos, não por acaso.” 
apresenta-se correta de acordo com as regras de pontuação da língua portuguesa.  
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “C) I e III, apenas” foi considerada correta, pois, em “Todos nós trazemos no corpo as marcas de uma 
profunda identidade com o planeta. São marcas profundas” ocorre a impessoalização da linguagem no emprego do 
sujeito no plural para generalizá-lo. A alternativa “D) II e III, apenas” não pode ser indicada como correto de acordo 
com o expresso anteriormente. A alternativa “A) I, II e III” não pode ser considerada correta, pois, a afirmativa “II. A 
expressão “é preciso” em “É preciso refazer os elos [...]” demonstra o emprego de sujeito indeterminado para tornar 
a linguagem impessoal. ”  Sujeito não é indeterminado, mas sim oracional “refazer os elos...” trata-se de oração 
subordinada substantiva subjetiva. Tal oração exerce a função de sujeito.  
Fonte:  

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

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (Conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

 Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A afirmativa “Demonstra valorizar a emoção que se sobrepõe à razão” pode ser considerada verdadeira. Ao 
analisarmos o trecho apresentado: “Com a vida isolada que vivo, gosto de afastar os olhos de sobre a nossa arena 
política para ler em minha alma, reduzindo à linguagem harmoniosa e cadente o pensamento que me vem de 
improviso, e as ideias que em mim desperta a vista de uma paisagem ou do oceano – o aspecto enfim da natureza. 
Casar assim o pensamento com o sentimento – o coração com o entendimento – a ideia com a paixão – colorir tudo 
isto com a imaginação, fundir tudo isto com a vida e com a natureza, purificar tudo com o sentimento da religião e 
da divindade, eis a Poesia – a Poesia grande e santa – a Poesia como eu a compreendo sem a poder definir, como eu 
a sinto sem a poder traduzir.”; é possível que a primeira exposição do autor remete ao afastamento do pensamento 
político, ou seja, sistematizado, organizado, racional preferindo o pensamento improvisado. Após tal apresentação 
é que diz “casar assim o pensamento com o sentimento... e colori tudo isto com a imaginação, ou seja, a emoção - a 
imaginação – é que colore tudo, predominando sobre a razão. A alternativa “A) V, V, V.” não pode ser considerada 
correta, pois, a afirmativa “Estabelece e retoma antigos paradigmas com relação ao seu modo de vida, fazendo um 
retorno às suas antigas memórias” não está correta, o autor não fala em momento algum de uma volta ao passado. 
A alternativa “C) F, V, V.” não pode ser considerada correta de acordo com o exposto anteriormente.  
Fonte: O próprio texto.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 



Fonte 

 

 

De acordo com Kruger (1986), Alexandre (2002), Amaral (2007), Amado (2014) e Carloni (2015), os grupos e processos 

grupais tiveram seus estudos iniciados por Kurt Lewin, quem propôs a teoria de Campo. A partir deste marco 

referencial outros autores, especialmente os franceses como Pichon Riviere e o argentino Bion, associaram as 

perspectivas sobre grupo e processos grupais aos conceitos da psicanálise, tal como a dinâmica inconsciente dos 

grupos. A questão não trata, portanto, desta associação conceitual. A questão aborda o conceito de afiliação grupal 

como proposto pela psicologia social e de grupos de Lewin. Tendo isso em vista, Kruger (1986, p. 46) salienta que a 

afiliação consiste em “A afiliação é importante para o entendimento tanto de necessidades individuais, quanto para 

a formação da identidade psicossocial e para a concretização de ideais e valores de justiça e bem-estar coletivamente 

compartilhados. ”. 

 

Fonte: 

 Alexandre, M. (2002). Breve descrição sobre os processos grupais. Comum - Rio de Janeiro - v.7 - n” 19 - p. 

209 a 219.  

 Amado, Gilles. (2014). Os processos psíquicos no interior dos grupos de trabalho: para além de Bion e Pichon-

Rivière. Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, 17(spe), 97-110. https://dx.doi.org/10.11606/issn.1981-

0490.v17ispe1p97-110 

 Amaral, Vera Lúcia do. Psicologia da educação / Vera Lúcia do Amaral. - Natal, RN: EDUFRN, 2007. 

 Carloni, P. (2015). Relação Indivíduo-Sociedade: a mediação das instituições. Rev. Eletrônica de Educação, 

nº, 1-15. 

 Krüger, H.R. Processos Grupais. In: Krüger, H.R. Introdução à Psicologia Social. São Paulo: EPU, 1986, Vol. 12. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão toma como referência uma proposta de análise dos processos grupais que extrapolam, isto é, que 

atualizam os conceitos fundamentais de Bion. A questão retoma um entendimento dos grupos pautado nas hipóteses 

de base desenvolvidas por Bion como pode ser observado no comando do enunciado da questão “Bion propôs, 

inclusive, o entendimento dos grupos pautado em hipóteses de base. Esse entendimento implica”. De acordo com 

Amado (2014, p. 98), esse entendimento implica “na hipótese “luta-fuga”, na qual o grupo reage como se estivesse 

ameaçado por um perigo e devesse se defender dele; e em que o líder ou um bode expiatório, interno ou externo, 

tornam-se as presas provisórias, evitando que as dificuldades apareçam de forma clara.”. 

Fonte: Amado, Gilles. (2014). Os processos psíquicos no interior dos grupos de trabalho: para além de Bion e Pichon-

Rivière. Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, 17(spe), 97-110. https://dx.doi.org/10.11606/issn.1981-

0490.v17ispe1p97-110 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
As alternativas da questão constituem, respectivamente, indicadores de como o contexto organizacional vem se 

evidenciando até os anos dois mil, especialmente as sentenças I, II, III e IV, no que concerne à identidade de gênero 

e à inserção e permanência no mercado de trabalho de pessoas, por exemplo, com orientação sexual homoafetiva 

(Bitencourt e cols, 2010; Zanelli, Borges-Andrade & Bastos, 2014); e que tipo de medida, a partir deste mesmo 

período as organizações vem adotando na tentativa de coibir as formas de preconceito, relações desiguais de poder 

e a violência simbólica no contexto de trabalho, como explicitado na sentença V (Bitencourt e cols, 2010). Esses dados 

são elencados e corroborados pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais por meio da divulgação, em 2018, 

do Mapa dos Assassinatos de Travestis e Transexuais no Brasil, levantado nos anos de 2016 e 2017, no qual são 

evidenciados os vários fatores que contribuem para essas mortes, sobretudo a dificuldade de inserção e permanência 

https://dx.doi.org/10.11606/issn.1981-0490.v17ispe1p97-110
https://dx.doi.org/10.11606/issn.1981-0490.v17ispe1p97-110
https://dx.doi.org/10.11606/issn.1981-0490.v17ispe1p97-110
https://dx.doi.org/10.11606/issn.1981-0490.v17ispe1p97-110


Fonte 

 

 

no mercado de trabalho, já que neste contexto ainda há, predominantemente, preconceito e violência simbólica tais 

que contribuem para alto número de desemprego do público destacado na questão. 

Fonte:  

 Bitencourt, C. e cols. (2010). Gestão contemporânea de pessoas – novas práticas, conceitos tradicionais. 

Porto Alegre: Artmed. Páginas. 357 e 358.. 

 Zanelli, J.C., Borges-Andrade, J.E., & Bastos, A.V.B. (2014). Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 2ed. 

Porto Alegre: Artmed, p. 183. 

 Associação Nacional de Travestis e Transexuais-ANTRA. Mapa dos Assassinatos de Travestis e Transexuais 

no Brasil. Recuperado de: < https://antrabrasil.files.wordpress.com/2018/02/relatc3b3rio-mapa-dos-

assassinatos-2017-antra.pdf 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
De acordo com Bitencourt e cols (2010, p. 109-110) a dimensão grupos “é a reunião de pessoas em um nível de 

entrosamento superficial, com objetivos e compromissos comuns sem que estejam necessariamente preparadas 

para o trabalho em conjunto. Reúne pessoas sem afinidades desenvolvidas, sendo que os comportamentos 

cooperativos são, na maioria das vezes, oriundos e regulados ao acaso. Para a empresa avançar do estágio das 

pessoas, ultrapassar o estágio de grupos e atingir o estágio de equipes, ela precisa investir inicialmente no 

desenvolvimento do indivíduo; depois aprimorar as relações interpessoais, aprofundando-as no sentido de coesão. 

Os membros precisam aprender a dialogar a respeito de como estão trabalhando, a visualizar seus comportamentos 

e a processar suas ações e os desempenhos no grupo. Somente assim desenvolverão o senso-percepção e criarão, 

por fim, um modo de aperfeiçoamento constante”. Por meio desse fragmento de texto, observa-se a relação 

verdadeira entre as sentenças no que se refere à pessoas, grupos e equipes, inclusive no contexto organizacional. 

Fonte: Bitencourt, C. e cols. (2010). Gestão contemporânea de pessoas – novas práticas, conceitos tradicionais. Porto 

Alegre: Artmed. Páginas. 109-110. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão contempla os itens 1.2.5.2. Demandas contemporâneas para o gestor de pessoas (treinamento e 

desenvolvimento) e 2. .3.2. Questões contemporâneas (Relações interpessoais no trabalho). De acordo com 

Bitencourt e cols (2010, p. 399 e 405) o tema ética no trabalho exige uma análise que se extrapole, vá além dos 

princípios weberianos, que destacam a primazia do trabalho como dever e valor do código moral da modernidade 

(p. 399). Em outros termos, exige também a compreensão da ética empresarial, a qual “surge mais como uma figura 

do discurso do que algo presente no cotidiano das ações; e é subordinada a um valor maior – a competitividade” (p. 

405).  

Fonte: Nardi, H.C. Ética e trabalho: do código moral à reflexão ética no contexto das transformações 

contemporâneas. In: Bitencourt, C. e cols. (2010). Gestão contemporânea de pessoas – novas práticas, conceitos 

tradicionais. Porto Alegre: Bookman, 395-407. 

 

BRANCA VERDE 

 30 49 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O processo de “identificar os candidatos potenciais que tenham o perfil desejado pela organização para, assim, 

preencherem as posições em aberto na estrutura organizacional” (Bitencourt e cols, 2010, p. 83) elencado na 

https://antrabrasil.files.wordpress.com/2018/02/relatc3b3rio-mapa-dos-assassinatos-2017-antra.pdf
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2018/02/relatc3b3rio-mapa-dos-assassinatos-2017-antra.pdf


Fonte 

 

 

segunda sentença para julgamento como verdadeiro ou falso na questão consiste em recrutamento e não seleção 

de pessoas como abordado no item. Isso torna a sentença falsa. A opção que contempla corretamente a questão é F 

– F – F – V . A seleção consiste em “escolher dentre os diversos candidatos captados (identificados) no recrutamento 

aquele que melhor preenche os requisitos demandados pela organização” (p. 83). 

 

Fonte: Bitencourt, C. e cols. (2010). Gestão contemporânea de pessoas – novas práticas, conceitos tradicionais. Porto 

Alegre: Bookman, p. 83. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O vocábulo apenas destacado no item II não o invalida nem prejudica a avaliação visto que o mesmo sinaliza uma 

condição e não uma restrição à moderna gestão de pessoas. Em outros termos, com o emprego da expressão apenas 

é sinalizado que para a ocorrência de uma organização dinâmica e competitiva a moderna GP necessita que o setor 

de RH clarifique os papeis e funções deste seguimento para cada um de seus membros. De acordo com Zanelli, 

Borges-Andrade e Bastos (2014) “O setor de “RH” na moderna gestão de pessoas só é adequado à realidade de uma 

organização dinâmica e competitiva quando gestores e líderes tenham clarificados os papeis e funções do ‘RH’, os 

quais consistem na administração de estratégias, de infraestrutura, da contribuição e colaboração dos funcionários, 

e na transformação para a mudança.”. 

Fonte: Zanelli, J.C., Borges-Andrade, J.E., & Bastos, A.V.B. (2014). Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 2ed. 

Porto Alegre: Artmed. 

 

BRANCA VERDE 

 39 57 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Segundo Zanelli, Borges-Andrade, & Bastos (2014) os modelos de competência e qualificação em vigor durante todo 

o século XX possuem como características auxiliar nos processos de organização dos postos de trabalho e preparação 

do indivíduo para seu desempenho em sua atividade de trabalho (treinamento, desenvolvimento e educação); tendo 

o modelo das competências surgido em função de uma demanda por padrões mais flexíveis de produção, com as 

qualificações relacionais e interpessoais com valorização significativa. Essa demonstra que o item “visam auxiliar os 

postos de trabalho nos processos de organização, bem como na preparação do indivíduo para o desempenho de suas 

atividades” é o que responde corretamente à questão. 

Fonte: Zanelli, J.C., Borges-Andrade, J.E., & Bastos, A.V.B. (2014). Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 2ed. 

Porto Alegre: Artmed. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
De acordo com Senge (2000) “a essência do coaching é ouvir. Um bom orientador faz perguntas. Oitenta por cento 

do trabalho envolve ajudar as pessoas a esclarecer suas mentes a respeito das coisas que devem dizer”. Em 

conformidade com esse autor, Bitencourt e cols (2010, p. 50) destaca que o coaching deve combinar a essência da 

escuta com “conhecimento em relações humanas (comunicação e trabalho em equipe) e conhecimento técnico 

financeiro; deve se relacionar às questões praticas do negócio, que estão levando a equipe a aprender. Em grupos, 

os coachs atuam mais como facilitadores, ajudando a criar uma atmosfera de segurança. O coaching bem conduzido 

depende do feedback adequado, o orientador deve fornecer críticas honestas, sinceras, convincentes e úteis sobre 

o comportamento das pessoas, avaliando e aprendendo eficazmente com as coisas que as pessoas dizem a seu 

respeito”. 



Fonte 

 

 

 

Fonte:  

 Bitencourt, C. e cols. (2010). Gestão contemporânea de pessoas – novas práticas, conceitos tradicionais. 

Porto Alegre: Bookman, p. 50. 

 Senge, P.M. (org) (2000). A dança das mudanças: os desafios de manter o crescimento e o sucesso em 

organizações que aprendem. Rio de Janeiro: Campus. 

BRANCA VERDE 

 43 21 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Zanelli, Borges-Andrade, e Bastos, (2014). Destacam que, mesmo havendo controvérsias acerca do que motiva as 

pessoas no trabalho, as emoções e os afetos passaram à uma matriz fundamental de análise sobre a temática, visto 

que “as ações que promovam a participação econômica e política das pessoas, sobretudo nos aspectos que afetam 

o modo direto ou indireto de suas vidas nos ambientes físico e psicossocial de trabalho, potencializando o 

envolvimento afetivo no trabalho, o que torna-se preponderante  sobre as ações direcionadas aos valores pessoais 

e saliência das identidades”(p. 187-188). 

Fonte: Zanelli, J.C., Borges-Andrade, J.E., & Bastos, A.V.B. (2014). Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 2ed. 

Porto Alegre: Artmed, p. 187-189. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
De acordo com Zanelli, Borges-Andrade e Bastos (2014, p. 183),  “Na Teoria da Autodeterminação de Ryan e Deci 

(1987) é reconhecida a importância do ambiente no comportamento individual, mas ela adota o princípio que o bem-

estar é fruto de um comportamento intencional, autônomo (necessidades e interesses pessoais), autocontrolado 

(domínios cognitivos, afetivos e motivacional) e autorregulado por uso de estratégias, que levam à autorrealização, 

ou seja, integração adequada pessoa e ambiente. Isso significa que a perspectiva e autodeterminação de Ryan e Deci 

(1987) pauta-se na percepção de autoeficácia, controle de ambiente e de tarefa. (Zanelli, Borges-Andrade, & Bastos, 

2014, p. 183). 

Fonte: Zanelli, J.C., Borges-Andrade, J.E., & Bastos, A.V.B. (2014). Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 2ed. 

Porto Alegre: Artmed, p. 183. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Zanelli, Borges-Andrade, & Bastos (2014, p. 183) destacam que “Na Teoria da Autodeterminação de Ryan e Deci 

(1987) é reconhecida a importância do ambiente no comportamento individual, mas ela adota o princípio que o bem-

estar é fruto de um comportamento intencional, autônomo (necessidades e interesses pessoais), autocontrolado 

(domínios cognitivos, afetivos e motivacional) e autorregulado por uso de estratégias, que levam à autorrealização, 

ou seja, integração adequada pessoa e ambiente”. Com este fragmento de texto de um dos livros considerados 

clássicos no seguimento da psicologia do trabalho e organizações, fica evidente que o item que contempla a questão 

é o que traz, respectivamente, “necessidades e interesses pessoais; domínios cognitivos, afetivos e motivacional; 

autorrealização”. 

Fonte: Zanelli, J.C., Borges-Andrade, J.E., & Bastos, A.V.B. (2014). Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 2ed. 

Porto Alegre: Artmed, p. 183. 

 



Fonte 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A avaliação psicológica consiste em processo amplo no contexto da atuação profissional e/ou pesquisa em psicologia, 

cuja finalidade primordial é a tomada de decisão por parte do psicólogo (Urbina, 2007). Pode abranger ou não 

instrumentos de testagem, além de procedimentos técnicos (Urbina, 2007; Bandeira, Trentini & Krug, 2016). Em 

contexto clínico, o processo de avaliação psicológica com emprego de testes é denominado por psicodiagnóstico, o 

que permite afirmar que o psicodiagnóstico é constituinte do referido processo de avaliação e “refere-se a 

organização de uma bateria de testes e instrumentos de coleta de dados, na qual deve-se considerar a idade, 

escolaridade e nível sociocultural do paciente.” (Rigoni & Sá, 2016). 

Fonte: 

 Hutz, C.S.; Bandeira, D.R.; Trentini, C.M.; Krug, J.S. (org.). Psicodiagnóstico. Porto Alegre: Artmed, 2016, p.27. 

 Rigoni, M. & Sá, S.D. (2016). O processo psicodiagnóstico. In: Hutz, C.S.; Bandeira, D.R.; Trentini, C.M.; Krug, 

J.S. (org.). Psicodiagnóstico. Porto Alegre: Artmed, p.27. 

 Urbina, S. (2007). Avaliação e testagem psicológica. Porto Alegre: Artmed, cap. 1. 

BRANCA VERDE 

 51 33 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão aborda uma modalidade de teste psicológico denominada projetiva ou expressiva, a qual pauta-se na 

análise de conteúdos expressos por um indivíduo por meio da projeção das características subjetivas, portanto, 

idiográficas, ou seja, a narrativa gráfica do self. No entanto, além dessas características, os instrumentos projetivos, 

por possuírem enfoque projetivo, tendem a receber a crítica de que são demasiadamente subjetivos para serem 

considerados científicos. De outro lado, possuem como vantagem o acesso ao inconsciente dos sujeitos e a 

fundamentação complexa, com avaliação baseada em dados qualitativos e descritivos da singularidade do indivíduo, 

mas sem se restringirem ao arcabouço dos postulados teóricos psicanalíticos. 

Fonte: Hutz, C.S.; Bandeira, D.R.; Trentini, C.M.; Krug, J.S. (org.). Psicodiagnóstico. Porto Alegre: Artmed, 2016. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
De acordo com Villemor-Amaral e Werlang (2008) e Rocha (2014) as técnicas projetivas  possuem como 

características principais: (a) as funções e os processos psicológicos que compõem a personalidade total de um 

sujeito; (b) estímulos pouco estruturados de modo que o indivíduo possa exteriorizar algo de seu mundo interno 

baseado no material apresentado; (c) aspectos adaptativos e não adaptativos, assim como a interpretação de 

qualquer conduta pode servir como base para a compreensão de aspectos da personalidade; e (d) a função como 

fonte de projeções, associações e simbolizações idiográficas o enriquece como instrumento diagnóstico, além das 

propriedades psicométricas que possui. Essas características contemplam a afirmativa de que todas as sentenças 

sobre as técnicas projetivas estão corretas. 

Fonte: 

 Villemor-Amaral, A. E. & Werlang, B. S. G. (Orgs.). Atualizações em métodos projetivos para avaliação 

psicológica (pp. 15-33). São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. 

 Pinto, Elza Rocha. (2014). Conceitos fundamentais dos métodos projetivos. Ágora: Estudos em Teoria 

Psicanalítica, 17(1), 135-153. https://dx.doi.org/10.1590/S1516-14982014000100009 

 

https://dx.doi.org/10.1590/S1516-14982014000100009


Fonte 
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “B”. 
 
O enunciado da questão traz que “a esquizofrenia e os outros transtornos psicóticos dessa classe diagnóstica 

compartilham a manifestação em comum de psicose” e que “o pensamento psicótico é um sintoma, não um 

diagnóstico em si, e pode ser um sintoma de apresentação de outros transtornos mentais que não pertencem a 

essa classe”. Por meio dessas afirmações é sinalizado que é necessário estabelecer um critério de diferenciação para 

um diagnóstico de esquizofrenia, o qual é contemplado em “Delírios, alucinações, discurso desorganizado, 

comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico, sintomas negativos (expressão emocional diminuída 

ou avolia)”. Essa consideração justifica a alteração do gabarito de letra D para B. 

Fonte: Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais – DSM-5. Por Alegre: Artmed, 2015. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
De acordo com os critérios diagnósticos para TEPT no DSM-5, trata-se de um transtorno com sintomas em que “os 

estímulos que antes eram neutros são associados a uma resposta incondicionada de medo”, fazendo com que ocorra 

um aumento da expressão e experiência de sentimentos relacionados ao trauma. 

Fonte: 

 Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais – DSM-5. Por Alegre: Artmed, 2015. 

 Barlow, D.H. (2016). Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos – tratamento passo a passo. 5ªed. Porto 

Alegre: Artmed. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Newstrom (2008) afirma que “O processo pelo qual as pessoas interagem, frente a frente, no interior dos grupos é 

denominado por dinâmica de grupo, a qual refere-se às forças que operam no interior de um grupo” (p.277). Além 

disso, ressalta que a “coesão grupal no trabalho pode ser concebida como as maneiras comuns empregadas pelos 

membros de um grupo de seguirem as regras estabelecidas em um dado contexto organizacional.” (p. 276). Além 

disso, Kruger (1986, p. 66-78) evidencia que “Em um grupo duas pessoas não podem ser compreendidas sem que 

seja compreendido o relacionamento estabelecido entre elas” e que “Desde a década de 1930 Kurt Lewin 

demonstrou que em contexto de trabalho os indivíduos tendem a estabelecer grupos informais que afetam a 

satisfação e a eficácia no trabalho”. Esses fragmentos de textos ilustram que todas as sentenças estão corretas. 

Fonte: 

 Newstrom, J.W. (2008). Comportamento organizacional – o comportamento humano no trabalho. São Paulo: 

McGraw Hill, 12ªed, p. 275. 

 Krüger, H. (1986). Os processos grupais. In: Krüger, H. Introdução à Psicologia Social. São Paulo: EPU, vol. 12, 

p. 66-78. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
De acordo com Newstrom (2008) a Organização Internacional do Trabalho considera assédio sexual a realização de 

ações indesejadas com conotação sexual, a solicitação de favores sexuais e outras condutas verbais ou físicas de 

natureza sexual. Nesse sentido, o “assédio sexual no ambiente de trabalho consiste em constranger colegas por meio 



Fonte 

 

 

de cantadas e insinuações constantes com o objetivo de obter vantagens ou favorecimento sexual. Essa atitude pode 

ser clara ou sutil; pode ser falada ou apenas insinuada; pode ser escrita ou explicitada em gestos; pode vir em forma 

de coação, quando alguém promete promoção para a mulher, desde que ela ceda; ou, ainda, em forma de 

chantagem”. Além disso, de acordo com o Ministério Público do Trabalho (2017, p.9) “assédio sexual por intimidação 

ou ambiental é o que ocorre quando há provocações sexuais inoportunas no ambiente de trabalho, com o efeito de 

prejudicar a atuação de uma pessoa ou de criar uma situação ofensiva, de intimidação ou humilhação. Caracteriza-

se pela insistência, impertinência, hostilidade praticada individualmente ou em grupo, manifestando relações de 

poder ou de força não necessariamente de hierarquia.” 

Fonte: 

 Ministério Público do Trabalho (2017). Assédio Sexual no Trabalho – perguntas e respostas. Recuperado de: 

< http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-

brasilia/documents/publication/wcms_559572.pdf>  

 Newstrom, J.W. (2008). Comportamento organizacional – o comportamento humano no trabalho. São Paulo: 

McGraw Hill, 12ªed, p. 232-233. 

 TRT-10ª Região. Conceito de assédio sexual é mais amplo na Justiça Trabalhista. Disponível em: < https://trt-

10.jusbrasil.com.br/noticias/100607355/conceito-de-assedio-sexual-e-mais-amplo-na-justica-trabalhista > 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A atenção visual é uma função cognitiva imprescindível para a percepção de estímulos e planejamento de ações, 

estando assim intimamente relacionada com o desempenho e com processos decisórios. No contexto do trabalho, a 

atenção é abordada nas dimensões ampla, estreita, interna, externa”. Esse fragmento de texto corrobora a 

alternativa que responde corretamente à questão. 

Fonte: BARLOW, D.H.; DURAND, V. MARK. Psicopatologia – uma abordagem integrada. 4ed. São Paulo: Cenage 

Learning, 2008. 

 
 
 
Cargo: Redator 
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Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Não há relação entre o conteúdo do recurso apresentado e a questão indicada.  
Fonte: Recurso apresentado.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “A) que não há extremos que definam o neologismo. ” foi indicada como correta de acordo com o 
enunciado da questão: “Neologismo não é bom nem mau, ele faz parte do jogo. ”. O bom e o mau seriam os extremos, 
ao dizer que neologismo não é bom nem mau, afirma-se que não há extremos que o definam.  
A alternativa “B) o modo como o neologismo é exercitado na prática. ” não pode ser considerada correta, pois, não 
há exposição de como se dá o neologismo na prática no trecho destacado. A alternativa “D) a indiferença do autor 
pelo assunto da forma como geralmente é tratado. ” não pode ser considerada correta, pois, o autor posiciona-se, 
não se mostra indiferente de acordo com o expresso anteriormente.  
Fonte: O próprio texto.  
 



Fonte 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “C) I e II. ” foi indicada como correta. A afirmativa “II. No Brasil, a língua culta produz uma certa distinção 
entre seus falantes, provocando até mesmo um certo preconceito linguístico. ” foi indicada como correta. Não é a 
língua culta que provoca preconceito linguístico, mas a distinção estabelecida entre seus falantes. A afirmativa “III. A 
criação de novas palavras em uma língua provém de uma necessidade de encontrar termos precisos para renomear 
objetos e situações de forma adequada. ” foi considerada incorreta, pois, a criação de novas palavras não está ligada 
simplesmente a renomear objetos, mas também a atribuir denominação a novos objetos ou situações, etc.  
Fonte: O próprio texto.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Propósito da gíria: 
 I. “A gíria é a marca característica da linguagem de um grupo social. ” – Marcar determinado grupo social. 
II. “No caso específico da língua ou, mais precisamente, do léxico, damos o nome de gíria de grupo ao vocabulário de 
grupos sociais restritos, [...]” – restringir grupos sociais por meio do vocabulário 
III. “Sendo um instrumento de agressividade no léxico, como se verá, a gíria está mais ligada à linguagem dos grupos 
socialmente menos favorecidos ou de oposição a um contexto social. ” Relata a característica da gíria e não seu 
propósito.  
IV. “Quando esses comportamentos, essas marcas contribuem para a formação de uma consciência de grupo; 
quando os indivíduos fazem dessas marcas grupais uma forma de se auto afirmarem na sociedade, dizemos que essas 
marcas constituem signos de grupo. ”  Relata a consequência de determinados comportamentos que são marcas do 
grupo. 
Fonte: O próprio texto.  
 

BRANCA VERDE 

 6 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “A) Há uma restrição social que caracteriza grupos que utilizam gírias de modo constante. ” foi indicada 
como correta, de acordo com o trecho do texto que afirma: “No caso específico da língua ou, mais precisamente, do 
léxico, damos o nome de gíria de grupo ao vocabulário de grupos sociais restritos, cujo comportamento se afasta da 
maioria, seja pelo inusitado, seja pelo conflito que estabelecem com a sociedade. ” A alternativa “C) Todo grupo que 
utiliza gírias como forma de comunicação pode ser identificado pelo conflito estabelecido por ele mesmo. ” não pode 
ser considerada correta, pois, o texto afirma que não apenas conflitos identificam o grupo que usa gírias, mas 
também o inusitado.  
Fonte: O próprio texto.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “C) I, II, III, IV, V.” foi indicada como correta.  
Temos Informação, quando o texto apresenta informações sobre o que é apresentado e/ou discutido; descrição, 
quando apresenta informações sobre as características do que está sendo apresentado; definição, quando queremos 
deixar claro para o nosso leitor do que, exatamente, estamos falando; enumeração, quando envolve a identificação 
e apresentação sequencial de informações referentes àquilo que estamos escrevendo; comparação, quando o autor 
quer garantir que seu leitor irá compreender bem o que ele quer dizer; o contraste, quando, ao analisar determinada 
questão, o autor do texto deseja mostrar que ela pode ser observada por mais de um ângulo, ou que há posições 
contrárias. No texto há entre outros, marcas de enumeração, há várias informações sequenciais acerca da gíria no 
texto. Já o contraste não pode ser identificado, não há pontos de vista diferentes.  
Fonte: Platão & Fiorin. Para entender o texto.  



Fonte 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão “C) a fala típica do brasileiro do meio rural, fator geográfico, podendo tal fato ser constatado no emprego 
da expressão “trabaio na roça”” foi considerada correta. Em momento algum afirmou-se que o fator geográfico é o 
único que determina a variante linguística apresentada no texto. No enunciado da questão também não há o 
emprego da palavra predominante. A alternativa “A) debate acerca da limitação de um falar que se diferencia da 
norma padrão de prestígio social. ” não pode ser considerada correta, pois, não um debate de ideias, mas a exposição 
do falar do poeta.  
Fonte: BAGNO, Marcos. A Língua de Eulália. Ed. Contexto,1997 
Platão & Fiorin. Para entender o texto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “A) apresenta-se a narrativa como modalidade discursiva por meio de uma linguagem simples e um 
discurso informal. ” foi indicada como correta. Analisando os princípios constitutivos do texto, do qual Paulinho e 
mãe são os comunicadores, veremos que há a presença de uma modalidade discursiva dantes já mencionada: a 
narrativa. Por meio de uma linguagem simples e um discurso informal. Não foi utilizada a expressão “apenas a 
modalidade discursiva”, o que não torna a afirmativa incorreta. A alternativa “C) apresentam-se elementos 
fantásticos em uma narrativa cujo objetivo é demonstrar a coloquialidade de um diálogo entre mãe e filho. ” não 
pode ser considerada correta, pois, não há elementos fantásticos. Os elementos fantásticos em um texto abrangem: 
a presença da magia, a qual ultrapassa, notoriamente, os limites humanos e a lógica; presença de alegorias e de 
personagens que podem ser: monstros, fantasmas, seres invisíveis, mágicos, mitológicos ou folclóricos, dentre 
outros; realidade ilógica distante da realidade humana, composta de elementos maravilhosos, inverossímeis, 
imaginários, extraordinário, bem como a presença de magias e poderes sobrenaturais. Enredo não linear ou 
ziguezagueante (mescla de presente, passado e futuro) com utilização de recursos como o flashback (voltar ao 
passado) e o tempo psicológico (tempo das emoções e das recordações vividas pelos personagens). Sensações de 
“estranhamento” no leitor, por meio da ruptura realidade-ficção. 
Fonte: Infante, Ulisses. Curso de Gramática aplicada aos textos. Ed. Scipione.  
Platão & Fiorin. Para entender o texto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “A) sua capacidade de perceber relações não identificadas pelos adultos, geralmente. ” foi indicada 
como correta tendo em vista as relações estabelecidas por Paulinho acerca do mundo parecer ser chato e suas 
explicações, seu raciocínio; além de outras ideias acerca do sabor dos alimentos. A alternativa “C) excessiva 
preocupação com fatos cotidianos que envolvem, principalmente, questões familiares. ” não pode ser considerada 
correta, pois, não há preocupação com questões familiares no discurso de Paulinho.  
Fonte: O próprio texto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “B) conjunção que expressa uma relação de contraste entre dois fatos e pode ser substituída por “apesar 
disso”. ” foi considerada correta, pois, o “mas” pode ser substituído por “apesar disso”. Não há referência de como 
ficará a construção após tal substituição em relação ao uso da pontuação entre outros, a alternativa apenas afirma 
que tal substituição pode ser feita.  
Fonte: Infante, Ulisses. Curso de Gramática aplicada aos textos. Ed. Scipione. 
 



Fonte 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “B) preposição acrescida de pronome relativo. ” não pode ser considerada correta. Os pronomes 
interrogativos aparecem em frases interrogativas. Como os indefinidos, referem-se de modo impreciso à 3ª pessoa 
do discurso. Ex.: Por que motivo não veio? É o que ocorre com a frase em análise “– Sabe por que parece chato? ” 
Trata-se de uma interrogativa, e não uma afirmativa. 
Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Companhia Nacional. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Os trechos destacados são os trechos completos selecionados abaixo. 
Fonte: Questão em análise.  
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Recurso Procedente. Questão Anulada.  

*Atualizado em 12 de abril de 2018. 

De forma geral, costuma-se diferenciar escrita de oralidade. Koch (1992, p. 68) elenca algumas características mais 
acentuadas: FALA: Não-planejada, incompleta, pouco elaborada, predominância de frases curtas simples ou 
coordenadas, pouco uso de passivas    ESCRITA: Planejada, não-fragmentária, completa, elaborada, predominância 
de frases completas, com subordinação abundante. Mediante tais definições, nota-se que a fala refere-se ao uso 
coloquial/popular e a escrita ao uso culto da língua; ou seja, na oralidade são “aceitas” expressões simplesmente 
“ignoradas” na escrita.  
Por exemplo: USO COLOQUIAL/POPULAR: Pronúncia mais descuidada de certas palavras e expressões: nóis, oceis, ta 
bão, num vô, num qué. Não utilização das marcas de concordância. Ex: Os menino vai/vão bem. Uso constante de a 
gente no lugar de nós. Emprego de expressões do tipo: né, então, aí, pois é. Mistura de pessoas gramaticais. Ex: Você 
sabe que te enganam.  Uso “livre” da flexão dos verbos. Ex: Se ele fazer; se ele pôr. Uso de gírias.  
USO CULTO :  Maior cuidado com a pronúncia: nós, vocês, está bem, não vou, não quer. Ex: Os meninos vão bem. 
Uso regular da forma nós. Uniformidade no uso das pessoas gramaticais. Ex: Você sabe que o enganam. Tu sabes que 
te enganam. Utilização da flexão verbal conforme as normas gramaticais. Ex: Se ele fizer, se ele puser. Não utilização 
de gírias. A alternativa “B) “– Não fala tanto, come. ”” não pode ser considerada correta, pois, não há marca de 
oralidade neste trecho.  
Tendo em vista tais definições pode-se constatar que há duas respostas possíveis ao enunciado da questão. A 
alternativa C) “– Chat... raso, quer dizer. ” apresenta de modo explícito uma suspensão da fala demonstrando a 
oralidade presente no texto. Já a alternativa B) “– Não fala tanto, come. ” demonstra uma incorreção gramatical: 
conjugação do verbo falar no imperativo negativo: não fales tu; 
 não fale ele/ela  

não falemos nós  
 não faleis vós  

não falem eles/elas  
São situações diferentes, como não há especificação no enunciado pode-se considerar as duas alternativas.  
Fonte:  

 ANTUNES, Irandé Costa. Lutar com as palavras: coesão e coerência. 3 ª ed.São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 

 INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. São Paulo, Editora Scipione, 1995. 

 KOCH, I. V. A inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 1992. 

 PERINI, M. A. Os dois mundos da expressão linguística. In: _______. A língua do Brasil amanhã e outros 

mistérios. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. 

 
 



Fonte 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa “A) inércia diante do discurso alheio, permitindo que não seja por ele influenciado. ” não pode ser 
indicada como correta, pois, o filho reage às poucas e curtas respostas da mãe. 
Fonte: O próprio texto.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Conforme redação dada pelo Resolução nº2.081, de 26/11/2015 ao inciso I do artigo 10 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Belo Horizonte, as reuniões da Câmara são: I - ordinárias, as que se realizam uma vez por dia, 

às 14h30min (14 horas e 30 minutos), nos dez primeiros dias úteis de cada mês, salvo em janeiro, em que não são 

realizadas; (Inciso I com redação dada pela Resolução nº 2.081, de 26/11/2015 (Art.1º)).  

Fonte: Regimento Interno da Câmara Municipal de Belo Horizonte. 

 

 

BRANCA VERDE 

 27 37 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 
 
Procede a alegação de que o prazo de antecedência para a distribuição dos avulsos a que se refere o artigo 111 do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Belo Horizonte seja contado em dias úteis. Considerando que a 

alternativa de resposta não diferenciou tratar-se de dias úteis ou corrido, a assertiva tem-se por incorreta ou, no 

mínimo, dúbia. Diante do exposto, a questão foi anulada. 

Fonte: Regimento Interno da Câmara Municipal de Belo Horizonte. 
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “D”. 
 
Analisando individualmente as alternativas de resposta, comparativamente ao artigo 125, temos: 

(V) Recebida a mensagem do prefeito, o presidente a distribuirá em avulsos e determinará que esta e os documentos 

que a instruírem sejam colocados sobre a mesa para conhecimento dos vereadores.  

A assertiva reproduz expressamente o inciso I, do art. 125. 

(F) O processo ficará suspenso até o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, exceto se houver 

atendimento de todas as solicitações efetuadas pelos vereadores.  

Segundo inciso III, o processo ficará suspenso independentemente do atendimento às solicitações efetuadas pelos 

vereadores.  

(F) Recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas será determinada o encaminhamento à Comissão de Finanças 

Públicas para, em 15 dias úteis, seja emitido parecer. 

Nos termos do inciso IV, o prazo será de 20 dias úteis.  

(F) O prazo para apresentação de emendas perante a Comissão de Finanças Públicas será de 10 dias úteis. 

O prazo para apresentação perante a Comissão de Finanças Públicas é contabilizado em dias corridos e não úteis 

como consta da afirmativa (Inciso V) 



Fonte 

 

 

(F) Decorridos trinta dias úteis do recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas sem que a Câmara tenha 

decidido sobre as contas respectivas, ter-se-á a aprovação tácita das contas. 

O inciso VII aponta o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias úteis, está incorreta a afirmativa.  

Considerando o disposto acima, é procedente o recurso no sentido de se alterar o gabarito para a alternativa "D", a 

qual indica a seguinte sequência: " D) V, F, F, F, F".  

Fonte: Regimento Interno da Câmara Municipal de Belo Horizonte. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 

O texto legislativo apresentado traz em destaque a EMENTA. Nos termos do artigo 5º, da Lei Complementar 95/98, 

"A ementa será grafada por meio de caracteres que a realcem e explicitará, de modo conciso e sob a forma de título, 

o objeto da lei". 

Fonte: Lei Complementar nº 95/98. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Aduz o recurso estar correta a assertiva contida na alternativa "C) A vigência da lei contemplará prazo razoável para 

que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula “entra em vigor na data de sua publicação” para as leis 

de pequena repercussão.". Correta é a compreensão do recorrente, vez que de acordo com o artigo 8º da na Lei 

Federal nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. Contudo, há que se registrar que o enunciado da questão objetiva a 

indicação da alternativa INCORRETA, assim, o gabarito da questão repousa sobre a assertiva B, contrária ao que 

dispõe o parágrafo 1º do mencionado artigo 8º. 

Fonte: Lei Federal nº 95, de 26 de fevereiro de 1998 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 

Ensina a doutrina que a Administração pode anular seus atos ilegais ou revogar seus atos por conveniência e 

oportunidade, aplicando o princípio da autotutela. Além disso, é sabido que a Constituição da República Federativa 

do Brasil estabelece princípios mínimos. Ademais, existem os princípios expressos e os não expressos, havendo uma 

grande gama destes últimos na doutrina do direito administrativo.  

Fonte: MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 8ª edição. Niterói: Impetus, 2014, p. 64. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 

O conteúdo cobrado encontra-se previsto no item do edital “Noções de Direito: Princípios da Administração Pública”. 

Quanto ao seu conteúdo, ensina a doutrina que “a caracterização do Direito Administrativo e a base de seu regime 

jurídico se delineiam em função da consagração de dois princípios, por eles denominados pedras de toque ou 

supraprincípios: o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular e o princípio da 

indisponibilidade do interesse público, dos quais se extraem inúmeros outros princípios, dentre eles o princípio da 

legalidade (...)” 

Fonte: MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 8ª edição. Niterói: Impetus, 2014, p. 26. 

 



Fonte 

 

 

 
 
 
Cargo: Técnico de Enfermagem 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Diferentemente do que dispõem as razões recursais, o conteúdo da alternativa C – “A correlação entre massa e 

temperatura do planeta” – está, sim, presente no texto. O quinto parágrafo é dedicado isso: “Com isso, a missão 

estima que cerca de 5,4% de planetas na nossa galáxia têm massa semelhante à da Terra e, possivelmente, estão na 

zona habitável, o que significa que a temperatura na sua superfície permite a existência de água líquida (se houver 

água lá). Diante disso, as razões são julgadas improcedentes e o gabarito mantido como A. 

Fonte: o próprio texto. 
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Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Recurso prejudicado por não corresponder à questão supracitada. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Não há evidências na literatura que tenham comparado as taxas de complicações infecciosas entre dispositivos com 

asas e cânulas metálicas e os cateteres de politetrafluoretileno (PTFE) ou poliuretano, para acesso venoso periférico. 

No entanto, o uso de dispositivos com cânulas metálicas está associado à ocorrência de infiltrações e 

extravasamento. A opção de resposta D cita os cateteres confeccionados em poliuretano para acesso venoso 

periférico e não com os de poliuretano implantáveis ou de longa duração como citado no recurso, que são usados 

em acesso venoso profundo. Decisão: manter o gabarito. 

Fonte: Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência 

à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta o recurso que a o lado que o paciente é posicionado não interfere na posição de SIMs. Nesta posição o 

paciente permanece em decúbito lateral, direito ou esquerdo, com a perna que está do lado de cima flexionada, 

afastada e apoiada na superfície de repouso. Para a realização de enema deve-se posicionar o paciente em decúbito 

lateral esquerdo, com o quadril e joelhos flexionados (posição de Sims). O decúbito lateral esquerdo faz com que a 

solução desça de acordo com a gravidade seguindo as curvas naturais do intestino. A posição também favorece a 

retenção do líquido. Decisão: manter o gabarito. 

Fonte: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.  Disciplina ERG – 0234 Integralidade do Cuidado em Saúde III. Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto. Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2434234/mod_resource/content/1/Roteiro%20de%20Procedimento%20

de%20lavagem%20intestinal.pdf Acesso em: 03/01/2018 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta o recurso que, de acordo com o “Guia Prático de incompatibilidades entre os principais medicamentos 

utilizados na unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário Júlio Muller, existem vários medicamentos que 

podem ser diluídos como soro fisiológico (...)”. Afirmar que “existem vários medicamentos que podem ser diluídos 

com soro fisiológico não é o mesmo que afirmar que TODOS os medicamentos podem ser diluídos com esta solução. 

Alguns medicamentos, como sulfametoxazol + trimetoprima por exemplo, devem ser diluídos somente em soro 

glicosado 5%. 

A afirmativa IV está incorreta ao afirmar que no caso da administração de medicamentos incompatíveis, deve ser 

administrado um medicamento logo a seguir do outro. O correto é entre a administração do primeiro medicamento 

e do segundo, deve ser administrado de dez a vinte ml de água destilada e somente em seguida deve ser administrado 

o segundo medicamento. Decisão: manter o gabarito. 

Fonte: 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. Protocolos de preparo e administração de medicamentos: Pulsoterapia 

e Hospital Dia. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, Hospital Walter Cantídeo, 2008.  

 POTTER, Patrícia A.; PERRY, Anne G. Fundamentos de enfermagem. Rio de Janeiro: Elservier, 2013 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A opção de resposta D afirma: “O local de aplicação de injeções intramusculares escolhido em lactentes e neonatos 

deve ser o vasto lateral” O músculo vasto lateral é um dos músculos da coxa que compõe o quadríceps femoral.  Para 

a análise desta opção de resposta é necessário o conhecimento dos locais de administração dos medicamentos e 

noções da anatomia humana. 

Decisão: manter o gabarito. 

Fonte: MACÊDO, Simone Moreira. UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. Departamento de Anatomia do 

Instituto de Ciências Biológicas. Músculos do Membro Inferior. Disponível em: 

http://www.ufjf.br/anatomia/files/2012/04/M%C3%BAsculos-origem-e-inser%C3%A7%C3%A3o-Membro-

Inferior.docx. Acesso em: 28/02/2018 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Apesar de ter sido mencionado os termos “ uma vez que representa o renascimento ou a cicatrização” não 

comprometem a assertiva, a única opção incorreta é a letra A, pois a Seringa tem o significado de técnica e não cura 

conforme mencionada na questão.  

Fonte:http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2016/08/Guia-de-Recomenda%C3%A7%C3%B5es-CTLN-

Vers%C3%A3o-Web.pdf 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O técnico de enfermagem ao participar da equipe de saúde e ao realizar atividades e programas educativos e 

preventivos, deve ter conhecimentos abrangentes acerca da enfermagem na saúde da mulher no período gestacional 

orientando e reconhecendo, sinais e sintomas de gravidez, estando apto a orientar a gestante no que for necessário 



Fonte 

 

 

dentro das atribuições que lhe cabem, saber reconhecer o risco que a gestante está exposta. São as atribuições do 

técnico de enfermagem de acordo com o edital: 

“participar, com a equipe de saúde, de atividades e programas educativos e preventivos; participar de treinamentos 

técnico-científicos”  

Fonte:  

 http://www.mulherdescomplicada.com.br/como-o-tipo-de-sangue-pode-afetar-gravidez/  

 EDITAL CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2017 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Tanto a ANOTAÇÃO QUANTO A EVOLUÇÃO são considerados pelo COFEN como "REGISTROS"". O COFEN diferencia 

anotação de enfermagem de evolução de enfermagem em seu guia de recomendação e de acordo com este 

Conselho, a opção de resposta correta para a questão é a assertiva C. Apesar de ter sido mencionado a palavra 

"registro" na frase "registro da evolução de enfermagem", este fato não compromete a análise da questão para que 

possa ser corretamente respondida. Decisão: Manter o gabarito. 

Fonte:http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2016/08/Guia-de-Recomenda%C3%A7%C3%B5es-CTLN-

Vers%C3%A3o-Web.pdf 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão contempla o conteúdo programático do edital que se refere aos Fundamentos de Enfermagem: 

Observação e registros de sinais e sintomas do paciente, o conhecimento das diretrizes são essências para o cuidado 

com os pacientes de acordo com o COFEN. 

Fonte:http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2016/08/Guia-de-Recomenda%C3%A7%C3%B5es-CTLN-

Vers%C3%A3o-Web.pdf 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 

O uso do termo “se tem a impressão” na alternativa A não compromete a análise e resposta para a questão.  

Decisão: manter o gabarito. 

Fonte: Fundamentos de Enfermagem: Sinais Vitais (SSVV) – Pulso. Disponível em: 

http://enfermagemesaude.com.br/guia-enfermagem/16266/fundamentos-de-enfermagem-sinais-vitais-ssvv-pulso 

Acesso em: 05/03/2018  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão refere-se ao conteúdo programático do edital CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE EDITAL DE 

CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2017 que comtempla o esquema de imunização das doenças imunopreviníveis no adulto 

de acordo com Política Nacional de Imunização que alterou o calendário de vacinação para o ano de 2017. 

Decisão: Manter gabarito. 

Fonte:  

 http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/marco/03/Novo-calendario-vacinal-de-2017.pdf  

 http://u.saude.gov.br/index.php/pni 



Fonte 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A nebulização com remédio bronco dilatador deve ser diluída com soro fisiológico, no entanto, as quantidades usadas 

devem ser prescritas pelo médico porque variam com a idade e doença a tratar, cabe ao técnico de enfermagem 

apenas administrar o medicamento prescrito. Decisão: Manter o gabarito. 

Fonte: https://www.portalenf.com/2016/03/procedimento-nebulizacao-inalacao/  

 
 

 
Cargo: Técnico de Saúde Bucal 
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Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
As razões recursais sequer apresentam um pleito, se de anulação, mudança de gabarito, etc.; apenas diz que “o fato 

de existir diversos planetas com as mesmas dimensões da terra não é uma qualificação de especialidade .”. 

Assim, por não apresentar argumentação capaz de sustentar minimamente um pleito, que, no caso, é inexiste, as 

razões recursais são julgadas PREJUDICADAS. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A afirmação II está incorreta, porque, do ponto de vista formal, não há coordenação, apenas subordinação (cf. CIPRO 

NETO E INFANTE, 2008., p. 462-476). O síndeto “portanto” relaciona todo o período em questão não só ao parágrafo 

anterior, mas ao restante do texto como todo. Para haver coordenação, a articulação tem que estar no interior de 

um mesmo período. 

Assim, as razões recursais são consideradas IMPROCEDENTES e o gabarito mantido como A. 

Fonte:  

 O próprio texto e 

 CIPRO NETO, P.; INFANTE, U. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Scipione, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Em C, diferentemente do que buscam sustentar as razões recursais, o uso do acento gráfico é justificado por regras 

distintas: enquanto “constituída” é um hiato tônico em “i”, “superfície” é uma proparoxítona, ou paroxítona 

terminada em ditongo. Logo, seus acentos gráficos são justificados regras distintas (cf. CIPRO NETO E INFANTE, 2008, 

p. 52-70). Em B, por outro lado, ambas são paroxítonas não terminadas em A, E, O, EM e, respectivos plurais, portanto 

têm seus acentos gráficos justificados pela mesma regra (cf. CIPRO NETO E INFANTE, 2008, p. 52-70). 

Dessa forma, julgam-se as razões recursais IMPROCEDENTES, e o gabarito mantido como C. 

Fonte: CIPRO NETO, P.; INFANTE, U. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Scipione, 2008. 

 
 
 



Fonte 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
As razões recursais sugerem que o conteúdo crase não estaria indicado no conteúdo programático. Esclarece-se, no 

entanto, que, no item 2-g, consta “g) Regência verbal e nominal”, ao qual o estudo da crase está diretamente 

vinculado, conforme atestam e registram as principais gramáticas da Língua Portuguesa, tais como Cunha e Cintra 

(2007). 

Fonte:  

 O edital 

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2007. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Antes do tira de Bill Waterson, lê-se a instrução: “Leia o texto a seguir para responder às questões 14 e 15.”. Logo, a 

questão só pode questionar a construção de humor em tal texto. Assim, a ausência da palavra texto não gera dúvida 

muito menos razão para anulação da questão. 

Fonte: a prova. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Freitas (2014) deixa muito claro que: “o flúor da água de abastecimento é uma forma de uso sistêmico”. Frente ao 
exposto, julga-se improcedente o recurso. 
Fonte: FREITAS, Fernanda de. Promoção e Prevenção em Saúde Bucal. Érica, 06/2014. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão mostra de forma bem clara a imagem de um periótomo, especialmente sua parte ativa, instrumento 
utilizado para a realização de exodontias atraumáticas. Frente ao exposto, julga-se improcedente o recurso. 
Fonte: http://www.implantodontia.blog.br/wiki/index.php?title=Exodontia_minimamente_invasiva 
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Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Os argumentos apresentados no recurso referem-se a outra questão, restando prejudicada a análise recursal. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Ao descrever as propriedades do cimento de hidróxido de cálcio Bonattti (2014) descreve que: “Protege a polpa do 
dente contra agressões químicas e neutraliza a acidez de alguns cimentos. Além disso, estimula a polpa a formar a 
dentina terciária ou reparadora. Também possui um PH básico, alcalino, e tem ação bactericida”. Frente ao exposto, 
julga-se improcedente o recurso. 

http://www.implantodontia.blog.br/wiki/index.php?title=Exodontia_minimamente_invasiva


Fonte 

 

 

Fonte: BONATTI, Francesca Botelho. Materiais e Equipamentos Odontológicos: Conceitos e Técnicas de 
Manipulação e Manutenção. Érica, 06/2014. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Ao descrever o índice CPOD, Freitas (2014) explica que: “CPOD: é caracterizado pela quantidade de dentes que foram 
acometidos pela doença cárie de uma população, sendo assim na dentição permanente: C = cariado P = perdido, ou 
na boca ainda, mas com indicação de extração O = obturado D = dente. Frente ao exposto, julga-se improcedente o 
recurso. 
Fonte: FREITAS, Fernanda de. Promoção e Prevenção em Saúde Bucal. Érica, 06/2014.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A alternativa B está incorreta porque o compressor de ar é o responsável pela produção de ar comprimido no 
consultório odontológico e dessa maneira interfere no funcionamento das peças de mão e a ar comprimido. 
Fonte: BONATTI, Francesca Botelho. Materiais e Equipamentos Odontológicos: Conceitos e Técnicas de Manipulação 
e Manutenção. Érica, 06/2014. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Bath-Balong & Fehrenbach (2012) descreve dessa forma o segundo molar superior: “Os segundos molares superiores 
permanentes irrompem entre os 12 e 13 anos de idade (a conclusão da formação da raiz ocorre entre os 14 e 16 anos 
de idade). Esses dentes irrompem em posição distal aos primeiros molares superiores permanentes e, portanto, são 
caracterizados como dentes não sucedâneos. Muitas variações na forma desses dentes podem ser observadas, 
especialmente no tamanho da cúspide disto-lingual. A coroa possui quatro cúspides semelhantes às quatro cúspides 
principais do primeiro molar superior. ”. Frente ao exposto, julga-se improcedente o recurso. 
Fonte: Bath-Balong M, Fehrenbach MJ. Anatomia, Histologia e Embriologia dos dentes e das estruturas orofaciais. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 3.ed., 2012. 
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Recurso Procedente. Questão anulada. 
 
No enunciado é pedido que seja assinalada a afirmativa incorreta. Acontece que existem duas afirmativas 
incorretas: “por causar maior calor as máscaras de tripla proteção são piores que as de dupla proteção” e “devem 
ser retiradas antes das luvas”. Sendo assim, anula-se a questão. 
Fonte: FREITAS, Fernanda de. Promoção e Prevenção em Saúde Bucal. Érica, 06/2014.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A imagem apresentada no enunciado da questão não deixa dúvidas quanto a posição da face mesial o que permite 
concluir que realmente o dente é do lado direito. ”. Frente ao exposto, julga-se improcedente o recurso. 
Fonte: Bath-Balong M, Fehrenbach MJ. Anatomia, Histologia e Embriologia dos dentes e das estruturas orofaciais. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 3.ed., 2012. 
 
 



Fonte 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Freitas (2014) ao explanar sobre ergonomia descreve que “a zona do assistente é onde se localizam os aparelhos 
periféricos, tais como: unidade auxiliar, fotopolimerizador, mesa auxiliar com bandejas pré-́montadas, aparelho de 
profilaxia e armários. ”. Frente ao exposto, julga-se improcedente o recurso. 
Fonte: FREITAS, Fernanda de. Promoção e Prevenção em Saúde Bucal. Érica, 06/2014. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Embora tenho sido feita uma radiografia, é claro que o profissional atua no nível primário pois neste nível são 
executadas ações voltadas para atuar no controle dos fatores pré-́patogênicos, evitando o aparecimento do estimulo 
e, consequentemente, da doença. Frente ao exposto, julga-se improcedente o recurso. 
Fonte: SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Saúde Coletiva para Iniciantes - Políticas e Práticas Profissionais, 2nd edição. 
Érica, 06/2014.  
 

BRANCA VERDE 

 38 28 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O técnico em saúde bucal poderá participar de levantamentos epidemiológicos, mas não com a função de 
examinador mesmo sobre supervisão de cirurgião-dentista. Frente ao exposto, julga-se improcedente o recurso. 
Fonte: Conselho Federal de Odontologia. Resolução 63-2005 – Consolidação das normas. Disponível em: 
http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/10/consolidacao.pdf 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A resina acrílica realmente é utilizada para confecção de prótese parcial removível. Porém deve ficar claro que no 
enunciado, existe a palavra EXCETO. Ou seja, é solicitado no enunciado que o candidato marque frente aquelas 
opções a que não utiliza a resina acrílica. Frente ao exposto, julga-se improcedente o recurso. 
Fonte: CHAIN, Marcelo Carvalho. Materiais Dentários. Artes Médicas, 08/2013. VitalBook file. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 
De forma clara e inequívoca Chain (2013) afirma que “o gesso utilizado para modelos de estudo e planejamento, 
preenchimento de muflas, modelos preliminares em prótese total, fixação de modelo em articulador é o gesso tipo 
II”. Frente ao exposto, julga-se improcedente o recurso. 

Fonte: CHAIN, Marcelo Carvalho. Materiais Dentários. Artes Médicas, 08/2013. VitalBook file. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O gabarito oficial apresenta como alternativa correta a letra D (polpa dentária). Frente ao exposto, julga-se 
improcedente o recurso. 
Fonte: LOBAS et al. TSB e ASB: odontologia de qualidade. 2.ed. reimpressão. São Paulo: Santos, 2014. 
 

http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/10/consolidacao.pdf


Fonte 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Ao descrever os cuidados para manutenção com a autoclave cita que: “uma vez por mês, o reservatório de água deve 
ser esgotado e a limpeza das partes internas da autoclave deve obedecer às indicações do fabricante Frente ao 
exposto, julga-se improcedente o recurso. 
Fonte: BONATTI, Francesca Botelho. Materiais e Equipamentos Odontológicos: Conceitos e Técnicas de Manipulação 
e Manutenção. Érica, 06/2014. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Barsano et al (2014) são enfáticos ao afirmarem que as agulhas jamais devem ser reencapadas. Frente ao exposto, 
julga-se improcedente o recurso. 
Fonte: BARSANO, Paulo Roberto, BARBOSA, Rildo Pereira, GONÇALVES, Emanoela, SOARES, Suerlane Pereira 
Sil. Biossegurança - Ações Fundamentais para Promoção da Saúde. Érica, 06/2014. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A afirmativa I está incorreta porque com o uso da solução de clorexidina não é feita uma desinfecção e sim uma 
antissepsia. Frente ao exposto, julga-se improcedente o recurso. 
Fonte: PURICELLI, Edela. Técnica Anestésica, Exodontia e Cirurgia Dentoalveolar: Série Abeno. Artes Médicas, 
01/2014.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Bonatti (2014) explica que: “os cimentos cirúrgicos são utilizados após cirurgias periodontais, como, aumento de 
coroa clínica, nas quais parte da gengiva que recobre o dente é removida para facilitar a confecção de uma prótese. 
Entre a suas funções pode ser apontado: proteger a área contra traumas, manter a estabilidade da gengiva após a 
cirurgia, evitar a ocorrência de hemorragias pós-operatórias. Frente ao exposto, julga-se improcedente o recurso. 
Fonte: BONATTI, Francesca Botelho. Materiais e Equipamentos Odontológicos: Conceitos e Técnicas de Manipulação 
e Manutenção. Érica, 06/2014. 
 
 
Cargo: Técnico de Segurança do Trabalho 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Embora o texto explique uma série de aspectos que fazem da Terra um planeta raro, o autor se dedica a sustentar a 

tese de que não basta um planeta apresentar características físicas semelhantes às da Terra para que tal planeta 

possa abrigar formas de vida. O desfecho do texto marca bem o traço argumentativo do texto ao utilizar o verbo 

“defender” na asserção “defendo ainda a raridade do nosso planeta e da vida complexa que nele existe”. 

No que diz respeito ao plano textual, prevalecem no texto ainda uma ordenação lógica dos argumentos (no caso, os 

aspectos que fazem da Terra um planeta raro), além da presença massiva de elementos modalizadores e 

argumentativos, características de textos de natureza argumentativa, segundo Koch e Elias (2012, p. 72). 



Fonte 

 

 

Dessa forma, são julgadas IMPROCEDENTES as razões recursais e o gabarito mantido como D. 

Fonte:  

 O próprio texto 

 KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e escrever: estratégias de produção textual. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2012. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Embora apresente informações que se relacionem ao conteúdo de todas as alternativas, as informações levadas ao 

texto convergem todas nas especificidades da Terra em relação a outros astros, já que o propósito do texto é 

justamente sustentar a raridade da condição da Terra em relação a outros planetas que venham a ter características 

físicas semelhantes às suas. Assim, as informações indicadas nas alternativas A, C e D se apresentam como 

argumentos para a sustentação da tese do autor no que tange à temática central abordada no texto, as 

especificidades da Terra em relação a outros astros (alternativa B). 

Esclarece-se ainda que o item 1 do “Conteúdo Programático” lista “LÍNGUA PORTUGUESA 1. Compreensão e 

interpretação de texto.”, portanto, diferentemente do afirmam as razões recursais, compreender e interpretar 

(incluindo-se aí a associação de termos a seus respectivos sinônimos, antônimos, heterônimos, hipônimos) 

informações no texto e nos enunciados é algo exigido daqueles que se submetem à prova. 

Pelas razões apresentadas as razões recursais são consideradas IMPROCEDENTES e o gabarito mantido como B. 

Fonte: o próprio texto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Nos terceiros e quarto parágrafos, encontramos a descrição da técnica utilizada para identificação dos planetas que 

teriam características parecidas com as da Terra. Lá é determinado que “quando um planeta passa em frente à sua 

estrela (por exemplo, Vênus passando em frente ao Sol) o brilho da estrela é ligeiramente diminuído. Marcando o 

tempo que demora para o planeta passar em frente à estrela, a diminuição do brilho e, se possível, o período da 

órbita (quando o planeta retorna ao seu ponto inicial), é possível determinar o tamanho e massa do planeta.”. Ora, 

a diminuição do brilho diz respeito à redução da irradiação da estrela relacionada ao planeta e a marcação do tempo 

em que o planeta demora para passar em frente à essa estrela se relacional ao tempo de transição da estrela pelo 

planeta. 

O conteúdo desse trecho não contraria a afirmação contida na alternativa correta, C, uma vez que em a “Redução da 

irradiação da estrela e tempo de transição da estrela pelo planeta” a preposição “por” (contida em “pelo” [por + a]) 

deixa claro que o movimento é realizado pelo planeta e não pela estrela. 

Assim, as razões recursais são julgadas IMPROCEDENTES e o gabarito mantido como C. 

Fonte: o próprio texto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A palavra destacada introduz uma conclusão da ideia desenvolvida anteriormente no texto ao mostrar o resultado 

da aplicação da análise do efeito de trânsito, descrita no terceiro parágrafo e explicada no quarto parágrafo. Ademais, 

“com isso” é uma locução conjuntiva prototipicamente conclusiva, apresentando-se, inclusive, como sinônimo de 

conjunções marcadamente conclusivas, como “portanto”, “assim sendo”, etc. (cf. HOUAISS, 2009). 

Fonte:  

 O próprio texto 



Fonte 

 

 

 HOUAISS. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. (CD-ROM) 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
  
A afirmação II está incorreta, porque, do ponto de vista formal, não há coordenação, apenas subordinação (cf. CIPRO 

NETO E INFANTE, 2008., p. 462-476). O síndeto “portanto” relaciona todo o período em questão não só ao parágrafo 

anterior, mas ao restante do texto como todo. Para haver coordenação, a articulação tem que estar no interior de 

um mesmo período. 

Assim, as razões recursais são consideradas IMPROCEDENTES e o gabarito mantido como A. 

Fonte:  

 O próprio texto 

 CIPRO NETO, P.; INFANTE, U. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Scipione, 2008. 
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Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
As razões recursais não sustentam nada e sequer apresentam um pleito. Logo, são julgadas PREJUDICADAS. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
O verbo “vir” (cf. HOUAISS, 2009) é transitivo indireto, demandando, portanto, um complemento do tipo objeto 

indireto que, semanticamente, informe a origem daquilo que é informado na posição de sujeito, no caso “Os 

melhores dados com relação à existência de outros planetas”. No caso, isso é dado justamente na constituinte “do 

satélite da NASA Kepler”. Tanto que não se tem um enunciado completo com “Os melhores dados com relação à 

existência de outros planetas vêm.”. 

Isso faz como que a quarta afirmativa seja verdadeira; as razões recursais, IMPROCEDENTES. 

Fonte: 

HOUAISS. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. (CD-ROM) 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
As razões recursais afirmam haver a necessidade de algo que existe na alternativa B existir para que tal alternativa 

esteja correta: “defendo ainda a raridade do nosso planeta e da vida e complexidade que nele existem”. 

Logo, as razões recursais são IMPROCEDENTES, pois não se sustentam. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A construção do humor da tira reside exatamente no contraste entre a pretensão da pergunta de Calvin e a 

desafetação do seu comentário acerca da mesma pergunta, que revela a perspectiva do autor sobre a pertinência da 

Astrologia. 



Fonte 

 

 

Não há subjetividade alguma em se questionar a construção do humor de um texto humorístico, que busca 

elementos sutis para construir seu discurso e demandam, assim como todo texto complexo, atenção e conhecimento 

de mundo para sua compreensão e interpretação. 

O fato de ser uma criança a questionar algo complexo, no contexto, não gera humor por dois motivos: (1) a 

maturidade é uma característica da personagem Calvin e (2) ela ouviu isso dos pais, portanto não revela, 

necessariamente, uma dúvida sua, já que, como toda criança, poderia estar apenas repetindo algo que ouviu de um 

adulto. 

Ressalta-se que antes da tira de Bill Waterson, lê-se a instrução: “Leia o texto a seguir para responder às questões 14 

e 15.”. Logo, a questão só pode questionar a construção de humor em tal texto. Assim, a ausência da palavra texto 

não gera dúvida muito menos razão para anulação da questão. 

Fonte: o próprio texto. 
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Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Recurso prejudicado por não corresponder à questão supracitada. 
Fonte: A resposta está em OLIVEIRA, Claudio Antônio Dias de. Manual Prático de Saúde e Segurança do Trabalho. São 
Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2009, página 158. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Em recurso sustenta-se que as alternativas da letra A e B relaciona na questão equiparam-se dentro de uma mesmo 
sentido, pois se os equipamentos forem suficientes para combater o fogo do início ao fim, eles podem também ser 
considerados como equipamentos de proteção contra incêndio. Tais razões não se sustentam, eis que a questão foi 
fielmente extraída da NR – 23 e o equipamento deve conter o fogo no início. 
Fonte:  

 A resposta está em OLIVEIRA, Claudio Antônio Dias de. Manual Prático de Saúde e Segurança do Trabalho. 

São Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2009, página 261. 

 NR – 23 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho. Proteção Contra Incêndios, 1978, item 23.1. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Em recurso sustenta-se que entre os riscos ambientais não estão inseridos os riscos ergonômicos e de acidentes, com 
isso a segunda alternativa seria falsa. Tais razões não se sustentam, eis que na segunda alternativa o termo “riscos 
ambientais” refere-se a riscos físicos, químicos e biológicos, quais são levados em conta no mapa de riscos. Com isso 
a alternativa é verdadeira. Sustenta-se, ainda, que as informações da questão não estão na portaria 25/1994 do 
Ministério do Trabalho. Tal afirmativa não procede, visto que a portaria 25/1994 aborda somente os riscos 
ambientais, bem como para questão foi utilizada bibliografia de amplo conhecimento no meio acadêmico. 
Fonte: A resposta está em PAOLESCHI, Bruno. CIPA: guia prático de segurança do trabalho. 1ª edição. São Paulo: 
Érica, 2009, página 95. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Em recurso sustenta-se que a única alternativa incorreta é a letra A. Tal razão não se sustenta, eis que a letra A é a 
resposta da questão. 



Fonte 

 

 

Fonte: A resposta está em NR – 6 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho. Equipamento de Proteção 
Individual, 2010, item 6.7.1. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Em recurso sustenta-se que aborto não é acidente de trabalho. Tal razão não se sustenta, eis que por motivo de 
acidente pode levar a gestante ao aborto, bem como a portaria 777 do Ministério da Saúde fala em acidente de 
trabalho mutilante (grave), qual é o aborto. Afirma-se que o óbito é acidente grave de trabalho, mas o recurso não 
procede, eis que o óbito é acidente de trabalho fatal.  
Por fim, assevera que pela lei 8.213/1991 no art. 19 o óbito é acidente de trabalho grave. O recurso não se sustenta, 
eis que a lei não especifica o que é acidente de trabalho fatal e acidente de trabalho mutilante (grave), ou seja, a lei 
apenas une os dois conceitos. 
Fonte: A resposta está em PAOLESCHI, Bruno. CIPA: guia prático de segurança do trabalho. 1ª edição. São Paulo: 
Érica, 2009, página 93. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta-se em sede recursal que a letra C também está correta. Tal razão não se sustenta, eis que a questão foi 
fielmente extraída da NR – 5, ou seja, não há como ter outra resposta anão ser a letra A, conforme diz a própria 
norma regulamentadora. 
Fonte: A resposta está em NR – 5 (CIPA – Comissão Intrena de Prevenção de Acidentes). Ministério do Trabalho, 
1978, item 5.16. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A questão pede a definição de cada EPC de forma individual de utilização e não em conjunto, o que traz como única 
resposta a letra A. 
Fonte: A resposta está em PAOLESCHI, Bruno. CIPA: guia prático de segurança do trabalho. 1ª edição. São Paulo: 
Érica, 2009, páginas 83 e 84. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta-se em sede recursal que a questão está em desacordo com a NR-15 e a NR-32. Tal razão não procede, pois, 
traduzindo a NR-32 no anexo I, para o que é exposto na questão temos: classe 1  baixo risco para o trabalhador e 
para a comunidade, ou seja, praticamente não há risco, o que está disposto corretamente na letra A; classe 2  risco 
moderado para o trabalhador e baixo para a comunidade, ou seja, a letra B está incorreta; classe 3  risco alto para 
o trabalhador e moderado para a comunidade, ou seja, a lera C está incorreta; classe 4  risco grave para o 
trabalhador e para a comunidade. Não há tratamento, ou seja, a letra D está incorreta. 
Fonte: A resposta está em OLIVEIRA, Claudio Antônio Dias de. Manual Prático de Saúde e Segurança do Trabalho. 
São Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2009, página 256. 
BRASIL. Ministério do Trabalho. Normas Regulamentadoras. NR 32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM 
SERVIÇOS DE SAÚDE, 2005, anexo I. 
 
 



Fonte 
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C. 
 
Analisadas as razões recursais, julgam-se procedentes os recursos, eis que as poeiras têm tamanho maior de 1 mcm, 
devendo-se, assim, alterar o gabarito para a alternativa “C”. 
Fonte: A resposta está em OLIVEIRA, Claudio Antônio Dias de. Manual Prático de Saúde e Segurança do Trabalho. 
São Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2009, páginas 216 e 217. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta-se em sede recursal que a alternativa B apresenta inconsistência. O recurso não se sustenta, eis que o cita 
a IT do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais é a mesma coisa que está escrita na letra B, ou seja, não há que se falar 
em incorreção na alternativa, pois na IT está escrito podem ou não e na alternativa B somente não, ou seja, se a 
alternativa suprimisse a informação, daí sim, estaria incorreta, o que não é o caso. Tem-se, também, a alegação de 
que existem semi-metais pirofóricos, o que não se sustenta, eis os semi-metais não tem uma queima para exercer a 
função de pirofórico (fogo de artifício). Por fim, alega-se que a alternativa A está incorreta. O recurso não merece ser 
acolhido, eis que os materiais combustíveis sólidos são madeira, papel, tecido e papelão, ou seja, de acordo com a 
alternativa, qual está correta. 
 
Fonte: A resposta está em OLIVEIRA, Claudio Antônio Dias de. Manual Prático de Saúde e Segurança do Trabalho. 
São Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2009, página 176. 
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C. 
 
Sustenta-se em sede recursal que a alternativa correta é a letra C. O recurso é procedente, eis que a lavagem dos 
olhos deve ser feita com soro fisiológico e gaze umedecida, bem como logo após o paciente deve ir ao médico 
imediatamente. Desta forma, altera-se o gabarito da alternativa B para a alternativa C. 
Fonte: A resposta está em PAOLESCHI, Bruno. CIPA: guia prático de segurança do trabalho. 1ª edição. São Paulo: 
Érica, 2009, página 113. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta-se em sede recursal que todas as alternativas estão corretas. O recurso não se sustenta, eis que na letra B, 
a mesma diz que a ventilação natural será sempre obrigatória, ou seja, nem sempre há condição de ter a ventilação 
natural. Com isso, A CLT descreve a respeito da ventilação artificial que pode substituir a natura em casos que seja 
impossível a implantação da ventilação natural. 
Fonte: A resposta está em Lei 6.514/77 nos artigos 176, 177 e 178. Disponível em 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6514.htm, acessado em 10/01/2018. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta o recurso que a questão não consta no conteúdo programático do edital, o que não se sustenta, eis que no 
item 10 do conteúdo programático do edital para o cargo de Técnico de Segurança do Trabalho, consta a “Qualidade 
e Excelência no Gerenciamento dos Serviços de Medicina e Segurança do trabalho. “, que faz parte do edita. Alega-



Fonte 

 

 

se, ainda, que a questão é confusa e não sabe o que se pede. Tal fundamento não prospera e pede-se na questão os 
objetivos do programa de SSO.  
Fonte: A resposta está em OLIVEIRA, Claudio Antônio Dias de. Manual Prático de Saúde e Segurança do Trabalho. 
São Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2009, página 389. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta-se que na letra A deve conter a informação da borda frontal arredondada, conforme o normativo sobre 
ergonomia. O recurso não se sustenta, eis que a questão pede a alternativa incorreta (EXCETO), sendo a borda frontal 
reta (alternativa A) é a incorreta, sendo a alternativa da questão. 
Fonte: A resposta está em BRASIL. Ministério do Trabalho. Normas Regulamentadoras. NR – 17 (Ergonomia), 1978, 
item 17.3.3. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta-se em sede recursal que diante da quantidade de dias e DIAS DEBITADOS - Dias debitados, entram no cálculo 
de Taxa de Gravidade, e não Taxa de Frequência, que é a resposta dada como certa pela Banca. O recurso não se 
sustenta, eis que os dias debitados estão na Taxa de Frequência, qual inclusive, a bibliografia utilizada pela banca é 
grande utilização no meio acadêmico em várias instituições de ensino no Brasil como bibliografia principal. 
 
Fonte: A resposta está em OLIVEIRA, Claudio Antônio Dias de. Segurança e Medicina do Trabalho. São Caetano do 
Sul, SP: Yendis Editora, 2011 página 77. 
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Recurso Procedente. Questão anulada. 
 
As razões recursais sustentam que o CAT deve ser preenchido em 4 vias e não em 6 vias como solicita a questão. O 
recurso se sustenta, eis que as 4 vias são: INSS, empresa, segurado ou dependente e ao sindicato de classe do 
trabalhador. 
Fonte: A resposta está em PAOLESCHI, Bruno. CIPA: guia prático de segurança do trabalho. 1ª edição. São Paulo: 
Érica, 2009, página 68. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta-se que na letra A falta o exame para fins demissionais. O recurso não merece amparo, eis que na letra B 
contempla o exame demissional, bem como é a resposta da questão (letra B). 
Fonte: A resposta está em BRASIL. Ministério do Trabalho, NR – 7 (Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional), 1978, item 7.4.1. 
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Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Recurso prejudicado por não corresponder à questão supracitada. 



Fonte 

 

 

Fonte: A resposta está em BRASIL. Constituição Federal, Título II, Capítulo II, art. 7º, 1988. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Recurso prejudicado por não corresponder à questão supracitada. 
Fonte: A resposta está em BRASIL. Ministério do Trabalho, NR – 24 (Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais 
de Trabalho), 1978, item 24.1.26. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta-se que a questão não faz parte da CLT no trato da Segurança e Medicina do Trabalho e das Normas 
Regulamentadoras. O recurso não se sustenta, eis que a questão é sobre a Constituição Federal de 1988, Título VIII, 
Capítulo II – Da Seguridade Social, conforme edital para o cargo de Técnico de Segurança do Trabalho. Afirma-se, 
ainda, que a resposta correta é a letra D a qual não está de acordo com a lei de seguridade social. O recurso não se 
sustenta, eis que a questão foi extraída na íntegra da Constituição Federal de 1988, portanto, não há que se falar em 
erro na questão. 
Fonte: A resposta está em BRASIL. Constituição Federal, Título VIII, Capítulo II, art. 200º, 1988. 
 
 
 

BRANCA VERDE 

 38 20 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A referida questão é sobre o Decreto N. 3.048, de 06/05/99, qual se encontra no edital no item 11 do conteúdo 
programático para o cargo de Técnico em Segurança do Trabalho. Sustenta-se em sede recursal que todas as 
alternativas estão corretas. O recurso não se sustenta, eis que os benefícios não podem ser difusos da população 
urbana e rural, mas sim uniforme e equivalente, conforme dispõe o decreto. Tem-se, ainda, que a questão foi 
fielmente extraída do referido decreto e não há erro na mesma, ou seja, não há que se falar em anulação da questão. 
Na letra A o texto é idêntico ao do decreto, sendo correta a alternativa, bem como a letra D a alternativa incorreta, 
como pede a questão. 
Fonte: A resposta está em BRASIL. Decerto nº 3.048, DE 6 de maio de 1999, art. 1º. 
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Recurso Procedente. Questão anulada. 
 
Sustenta-se que o número da portaria do Ministério da Saúde é a 3.908/98, conforme o edital e não 3.098/98, 
conforme enunciado da questão, e que a mesma deve ser anulada. O recurso merece acolhimento, em virtude do 
erro material evidenciado no enunciado.  
Fonte: A resposta está em BRASIL. Ministério da Saúde. Norma Operacional de Saúde do Trabalhador. Portaria nº 
3.908/98, 1998. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
A referida questão trata da Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do Trabalhador no SUS, qual está no item 11 
do conteúdo programático do edital para o cargo de Técnico de Segurança do Trabalho. Sustenta-se que todas as 



Fonte 

 

 

alternativas estão corretas. O recurso não se sustenta, eis que no final da alternativa D (gabarito da questão diz que 
“ ... articulam-se com as ações coletivas, no âmbito da vigilância, considerando que os agravos à saúde do trabalhador 
não são absolutamente preveníeis. “. Nota-se que “não são” deve ser substituído por “são” e excluída a negativa 
“não”, daí a alternativa estaria correta. Já com o “não” ela está incorreta de acordo com a Instrução Normativa de 
Vigilância em Saúde do Trabalhador no SUS. 
Fonte: A resposta está em BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n.º 3.120, de 1º de Julho de 1998 em princípios. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta-se que todas as alternativas estão corretas. O recurso não se sustenta, eis que na letra, segundo a NR-32 é 
em relação a avaliação do trabalho e do trabalhador e não em função da localização geográfica e da característica do 
serviço de saúde e seus setores. 
Fonte: A resposta está em BRASIL. Ministério do Trabalho. Normas Regulamentadoras. NR – 32 (Segurança e Saúde 
no Trabalho em Serviços de Saúde), 2005, item 32.2.2.1. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta-se em sede recursal que todas as alternativas estão corretas, não merecendo acolhimento, eis que na letra 
D a resposta correta é Retorno de afastamento ao trabalho por período superior a noventa dias, ou seja, número 
superior a 30 dias. 
Fonte: A resposta está em BRASIL. Ministério do Trabalho. Normas Regulamentadoras. NR – 35 (Trabalho em 
Altura), 2012, item 35.3.3. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta-se que a questão não pertence ao conteúdo da CLT. O recurso não se sustenta, eis que conforme o conteúdo 
programático do edital, para o cargo de Técnico em Segurança do Trabalho, no item 11 - Legislação Previdenciária: 
Leis 8.213/91 o mesmo faz parte do conteúdo de estudo, tudo conforme o edital.  
Fonte: A resposta está em Lei 8.213/1991 (Dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e dá outras 
providências), art. 9º. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta-se que a convenção da OIT nº 155 trata da segurança e saúdo dos trabalhadores e meio ambiente do 
trabalho, bem como na alternativa correta está segurança e saúde dos trabalhadores. O recurso do candidato não se 
sustenta, pois, o nome da convenção nº 155 da OIT está correto, conforme a própria convenção. 
Fonte: A resposta está em Convenção da OIT nº 155, 1993. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Afirma-se em sede recursal que não existe “a renúncia do tempo”. O recurso não se sustenta, eis que em vez de 
“renúncia do tempo” o correto seria “a exigência do tempo”, pois a letra B é alternativa correta da questão, pois a 
mesma pede a alternativa incorreta. 



Fonte 

 

 

Fonte: A resposta está em BRASIL. Ministério do Trabalho. Normas Regulamentadoras. NR – 17 (Ergonomia), 1978, 
item 17.6.2. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta-se que a alternativa D está incompleta e incorreta. O recurso não merece acolhimento, eis que o extintor 
classe A pode ser espuma ou água, ou seja, um outro e não um e outro conforme sustenta o recurso do candidato.  
Fonte: A resposta está em http://brunobonfimlopes.blogspot.com.br/2012/03/extintor-de-incendio.html, acessado 
em 10/01/2018. 
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Recurso Procedente. Questão alterada para a alternativa C.  
 
Sustenta-se em sede recursal que a alternativa correta é a letra C e não a letra D conforme o gabarito e o enunciado 
da questão. O recurso se sustenta, eis que o triângulo do fogo é composto de calor, combustível e comburente 
apenas. Desta forma, altera-se o gabarito da letra D para a letra C. 
Fonte: A resposta está em OLIVEIRA, Claudio Antônio Dias de. Manual Prático de Saúde e Segurança do Trabalho. 
São Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2009, página 175. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 
Sustenta-se que o enunciado não tem nexo com relação às respostas. O recurso não se sustenta, eis que a questão é 
sobre higiene do trabalho e todas as alternativas estão relacionadas com o meio ambiente do trabalho, sendo a 
limpeza e a higiene pessoal. 
Fonte: A resposta está em PAOLESCHI, Bruno. CIPA: guia prático de segurança do trabalho. 1ª edição. São Paulo: 
Érica, 2009, página 103. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 

Sustenta-se que na alternativa D, que é a alternativa da questão, como escrito “quando necessário” não altera o que 
está escrito na legislação que é “disponha de condições necessária”. Ora, o termo “quando necessário” pode ser 
traduzido como “as vezes” e o termo “disponha de condições necessárias” é traduzido como “sempre”, quais são 
termos bem diferentes, ou seja, a letra D é a alternativa da questão, que é a incorreta.  
Fonte: A resposta está em BRASIL. Ministério do Trabalho. Normas Regulamentadoras. NR – 5 (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes), 1978, item 5.21. 
 

III 

DAS CONCLUSÕES 

 

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

fundamentações supraelencadas. 

 

 Publique-se, 

 

20 de março de 2018 

CONSULPLAN 


