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CARGO: ADVOGADO 
 
Questão: 02 
Candidato: VINICIUS MOREIRA DINIZ 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: No que concerne à estrutura do texto, assinale a opção INCORRETA: 
 
a- O texto é predominantemente argumentativo, até porque existe a defesa de um ponto 
de vista. 
b- O texto é predominantemente expositivo, até porque sua função é informativa. 
c- O texto visa à defesa da ideia de que é necessário a adoção de uma legislação 
responsável sobre as armas para que haja a redução da violência por armas de fogo. 
d- Nenhum país é mais atingido pelo uso de armas de fogo do que o Brasil. 
 
O candidato alega que o enunciado da questão traz ambiguidade, sobretudo no que tange 
à “estrutura”. 
 
O candidato não poderia referenciar melhor autor que o próprio Marcuschi que detém o 
maior número de publicações relativas ao estudo dos gêneros e Tipos textuais. 
 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais, quando trazem o texto em sala de aula como 
objeto de estudo, apontam como referência Luiz Antônio Marcuschi e  Backtin para os 
quais toda atividade humana é uma atividade de linguagem e toda atividade de linguagem 
materializa gêneros. Assim sendo, os gêneros textuais correspondem a todas as práticas 
sociais de uso da linguagem. 
 
De outro modo, os gêneros são reconhecidos pelos usuários da língua. Assim, quando 
falamos “era uma vez...” o ouvinte/ leitor sabe que está diante de um conto; quando 
falamos “brasileiros e brasileiras”, estamos diante de um discurso político, e assim por 
diante. 
 
Cada gênero corresponde então a Macroestrutura textual, também chamada de frames ou 
molduras de texto. 
 
Todos os gêneros trazem uma tipologia textual predominante ( estrutura). Nos gêneros 
em que predomina a argumentação, o leitor sabe que ‘pode esperar’ a defesa de um 
ponto de vista, a presença de asseveração (afirmativas contundentes), argumentos, 
exposição de dados estatísticos, citações e etc. Os editoriais de jornal, artigos de opinião, 
manifestos são exemplos de gêneros com estrutura predominantemente argumentativa. 
 
Na abordagem da língua portuguesa como prática social (Backtin), ao se falar de 
estrutura textual tem-se as características predominantes da tipologia, a intenção 
predominante do gênero, as estruturas gramaticais predominantes (por exemplo, 
descrição tem presença de verbos de estado, advérbios etc; a argumentação, períodos 
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mais longos e presença de operadores argumentativos( conjunções); na injunção, há o 
predomínio do imperativo e etc.) 
 
Dessa forma, não se pode contestar a questão em tela. O conceito de estrutura é amplo e 
faz parte do estudo do texto/ interpretação de texto. É preciso ainda considerar que as 
designações do conceito de “estrutura” variam de acordo com autores e escola ( teóricos 
da USP, UFMG, UNICAMP). Aqui optou-se por seguir as denominações presentes nas 
referências dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que de certa forma, busca essa 
unidade conceitual. 
 
Mediante o exposto, julgo IMPROCEDENTE O RECURSO.  
 
O candidato alega que “há uma ambiguidade na pergunta no que tange à falta de 
objetividade sobre o que seria estrutura do texto, o que por si só já aNULAria a questão”. 
Entretanto, não se busca conceitos, mas análise das alternativas para indicar aquela 
INCORRETA. As letras A e C apresentam análise relativa à tipologia predominante, 
objetivo/tese. A letra D apresenta um argumento que sustenta a tese. 
 
 
Questão: 08 
Candidato: DOUGLAS DUTRA DE ALMEIDA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Infelizmente, em meio a outras prioridades e impasses do cenário político 
atual, é muito provável que este primeiro Dia Sul-Americano do Desarmamento passe em 
branco. 
Enquanto sociedade, porém, não podemos mais permitir que a hesitação de nossos 
governos seja confundida com uma suposta normalidade e inevitabilidade da 
violência.Com relação às assertivas relacionadas à passagem do texto destacada, julgue 
as assertivas como VERDADEIRAS ou FALSAS. 
 
I- A oração sublinhada na passagem acima exerce função de sujeito. 
II- Entre as orações “É muito provável” e “que este primeiro dia Sul-Americano do 
Desarmamento passe em branco” deveria obrigatoriamente ter sido usado uma vírgula 
para separá-las. 
III- As formas verbais “passe” e “seja” estão flexionadas nos mesmos tempo, modo e 
pessoa. 
IV- O uso da vírgula separando a conjunção “porém” é obrigatório, já que marca 
intercalação da conjunção.  
V- A conjunção “porém” poderia ser substituída por “não obstante”, pois ambas assumem 
a mesma relação semântica em orações. 
 
São CORRETAS: 
 
a- I, II, III e V 
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b- II, III e IV 
c- II, III, e V 
d- I, III, IV e V 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 
Com relação ao conteúdo, o candidato alega que a assertiva V está incorreta porque a 
locução conjuntiva “não obstante” é uma concessiva. O candidato mostra, com muita 
precisão, que as conjunções assumem diversos sentidos de acordo com o contexto, 
entretanto desconsidera o que foi afirmado: Porém e não obstante assumem a mesma 
relação semântica.   
 
Aqui o mérito não é a questão da subordinação (concessão) e coordenação 
(adversidade).  
Veja: 
 
Não obstante, enquanto sociedade não podemos mais permitir que a hesitação de nossos 
governos seja confundida com uma suposta normalidade e inevitabilidade da violência. 
Na transcrição acima, mantém o sentido, entretanto, muda a relação de coordenada 
(trecho original) para subordinada ( reescrita). 
 

Conjunções Coordenativas 
São aquelas que ligam orações de sentido completo e independente ou termos da 
oração que têm a mesma função gramatical. Subdividem-se em: 
.... 
 
2) Adversativas: ligam duas orações ou palavras, expressando ideia de contraste 
ou compensação. São elas: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no 
entanto, não obstante. 
http://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf85.php  
 
PASQUALE E ULISSES – Gramática da Língua Portuguesa 

 
 
Questão: 11 
Candidato: VINICIUS MOREIRA DINIZ 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Observando a regência, assinale a alternativa que preencha corretamente 
as lacunas.  
Que menino você entregou ao diretor? Este é o menino que eu entreguei ao diretor.  
 
1. Este é o menino ______ eu falei. 
2. Este é o menino ______ eu vim.  
3. Este é o menino ______ chamei.  
4. Este é o menino ______ eu me esqueci.  
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5. Este é o menino ______ eu esqueci.  
 
a-  de quem, com quem, a quem, de que, que  
b- que, com que, que, quem de, que  
c- que, com quem, a quem, de quem, que  
d- que, que, a que, que, de que 
 
Julgo IMPROCEDENTE O RECURSO. 
 
Como o próprio enunciado da questão destaca, o foco é REGÊNCIA VERBAL, assim, 
avalia-se o uso ou não uso de preposição de acordo com a transitividade dos verbos.  
 
O candidato fundamenta sua contestação apontando para o uso de pronomes, 
evidenciando o uso preferencial do pronome “quem” no caso de referência a pessoas. 
 
Entretanto, como afirma Pasquale,  “O pronome que é o relativo de mais largo emprego, 
sendo por isso chamado relativo universal. Pode ser substituído por o qual, a qual, os 
quais, as quais, quando seu antecedente for um substantivo”. 
 
O candidato assinala a letra “C” como correta, demonstrando ou falta de conhecimento ou 
falta de atenção com a regência do verbo falar ( quem fala fala de alguém ou de alguma 
coisa ou fala com alguém) 
 
Com apenas esta análise o candidato já chegaria a resposta. Assim, não há o que 
contestar na questão. 
 
 
Questão: 21 
Candidato: VINICIUS MOREIRA DINIZ 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: não merece prosperar o recurso relativo à questão em comento, tendo em 
vista que consta do edital do concurso o tópico ‘’interpretação das normas constitucionais’‘ 
no programa a ser cobrado. 

Isto posto, somos pela improcedência do recurso. 
 
 
Questão: 22 
Candidata: MARLETE VIEIRA DE OLIVEIRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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Questão: 24 
Candidato: VINICIUS MOREIRA DINIZ 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: não merece prosperar o recurso relativo à questão em comento, tendo em 
vista que consta do edital do concurso os tópicos ‘’Constitucionalismo’‘, inclusive o 
‘’Constitucionalismo no Brasil’’, eficácia e aplicabilidade, no programa a ser cobrado. 

Isto posto, somos pela improcedência do recurso. 
 
 
 
Questão: 25 
Candidato: HIRAN ALVES GOMES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: não merece prosperar o recurso relativo à questão em comento, tendo em 
vista que a mesma pode ser respondida com base no artigo 37, caput e incisos, da 
Constituição da República. 

Isto posto, somos pela improcedência do recurso. 
 
 
Questão: 27 
Candidatos: CAMILA VAZ COSTA, DARLENE BONSANTO, DOUGLAS DUTRA DE 
ALMEIDA, MARIANA GOMES BOQUADY, MARLETE VIEIRA DE OLIVEIRA e 
VINICIUS MOREIRA DINIZ 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: não merece prosperar o recurso relativo à questão em comento, tendo em 
vista que a nomeação do Procurador Geral da República mediante aprovação prévia pelo 
Senado é exemplo de ato composto e não ato complexo. Isto porque, há prática de mais 
de um ato por mais de um órgão e, no ato complexo, temos um ato só, apesar de dois ou 
mais órgãos. 

Isto posto, somos pela improcedência do recurso. 
 
 
Questão: 28 
Candidatos: HIRAN ALVES GOMES e VINICIUS MOREIRA DINIZ 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: não merece prosperar o recurso relativo à questão em comento, tendo em 
vista que a classificação pretendida apresenta as seguintes espécies de atos 
administrativos: de administração ativa, consultiva, verificadora e controladora. Não há, 
nessa classificação, atos de administração concreta. 

Isto posto, somos pela improcedência do recurso. 
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Questão: 30 
Candidatos: DARLENE BONSANTO e DOUGLAS DUTRA DE ALMEIDA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: não merece prosperar o recurso relativo à questão em comento, tendo em 
vista que o item I especifica caso de revogação da permissão, não tendo sido narrada 
qualquer situação de ilegalidade na hipótese analisada para que se tratasse de 
invalidação. 

Isto posto, somos pela improcedência do recurso. 
 
 

Questão: 33 
Candidatos: MARIANA GOMES BOQUADY e VINICIUS MOREIRA DINIZ 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: não merece prosperar o recurso relativo à questão em comento, tendo em 
vista que não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes e não incapazes de 
modo geral, nos termos do artigo 198, do Código Civil.  

Isto posto, somos pela improcedência do recurso. 
 

 
Questão: 38 
Candidato: THIAGO BARBOSA NEUMANN 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: não merece prosperar o recurso relativo à questão em comento, tendo em 
vista o previsto no artigo 5o., da LICC (Lei de Introdução ao Código Civil), atualmente, 
intitulada como Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por fim, cumpre 
registrar que tal item consta do programa da prova do certame. 

Isto posto, somos pela improcedência do recurso. 
 
 
Questão: 38 
Candidato: VINICIUS MOREIRA DINIZ 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: não merece prosperar o recurso relativo à questão em comento, tendo em 
vista que consta do edital do concurso o tópico ‘’princípios gerais do Direito do Trabalho’‘ 
no programa a ser cobrado, que neste caso foi conjugado com o tópico ‘’LICC (Lei de 
Introdução ao Código Civil)’’, atualmente intitulada como Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro. Por fim, cumpre registrar que tal questão corresponde  
a de número 38 e não 39 da prova em análise. 
           Isto posto, somos pela improcedência do recurso. 
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Questão: 47 
Candidata: REJANE PAULO BATISTA DE MEDEIROS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

Questão: 03 
Candidatos: ALÍPIO PEREIRA COIMBRA NETO, SAMUEL PEREIRA RODRIGUES, 
SCHAYENE G. DE O. LOPES SOARES e VIVIANE MACHADO DOS SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “A” e não a letra “B” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
 
Questão: 05 
Candidatos: SAMUEL PEREIRA RODRIGUES e VIVIANE MACHADO DOS SANTOS  
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “A” e não a letra “D” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
 
Questão: 06 
Candidatos: ALÍPIO PEREIRA COIMBRA NETO, CHRYSTALINO DE MATTOS 
MACHADO, SAMUEL PEREIRA RODRIGUES, SCHAYENE G. DE O. LOPES SOARES 
e VIVIANE MACHADO DOS SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “B” e não a letra “A” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
 
Questão: 07 
Candidatos: ALÍPIO PEREIRA COIMBRA NETO, CHRYSTALINO DE MATTOS 
MACHADO e SCHAYENE G. DE O. LOPES SOARES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “C” e não a letra “A” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
 
Questão: 09 
Candidatos: ALÍPIO PEREIRA COIMBRA NETO, CHRYSTALINO DE MATTOS 
MACHADO, SAMUEL PEREIRA RODRIGUES e SCHAYENE G. DE O. LOPES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “D” e não a letra “C” conforme divulgado 
anteriormente. 
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Questão: 11 
Candidato: SAMUEL PEREIRA RODRIGUES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “A” e não a letra “B” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
 
Questão: 21 
Candidato: ALÍPIO PEREIRA COIMBRA NETO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Observando a figura, verificamos que os segmentos tangentes DA = AC = 7 
cm e FB = BC = 13 cm e que AF = DE = 2r. Logo FB = EB - EF = 13 - 7 = 6 cm. Pelo 
teorema de Pitágoras afirmamos que  =  +    =  +  400 = 400 = 4 + 36  400 – 36 = 4 = 4. 
Então  = 9. Logo, a área do círculo é A = . = 91. 

 
Conserva-se o gabarito letra “A”. 
 
 
Questão: 22 
Candidato: ALÍPIO PEREIRA COIMBRA NETO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Sejam a, b, c as dimensões de um paralelepípedo – retângulo. Então  
 = +  +  + 2ab + 2ac + 2bc 
 = + 2(ab + ac + bc) 
 = +  
 = + 55 
 = 201 + 55 
 = 256 
A ++ b + c =  = 16 dm 
 
Conserva-se o gabarito. 
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Questão: 23 
Candidatos: CHRYSTALINO DE MATTOS MACHADO, ROMINA BIANCHINI MARTIN e 
VIVIANE MACHADO DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A distância do centro da mesa a cada arreata do hexágono regular 
corresponde á altura do triângulo equilátero ou ao apótema do hexágono regular. Logo, se 
2p = 6 m, então l =  m. Podemos afirmar que d = h = a =  =   =  = 1, 5 m. = 150 cm             
Resp: C 

 
Conserva-se o gabarito. 
 
 
 
Questão: 26 
Candidatos: ALÍPIO PEREIRA COIMBRA NETO, ROMINA BIANCHINI MARTIN e 
VIVIANE MACHADO DOS SANTOS  
Recurso(s): DEFERIDO  
Justificativa: NULA 
 
 
 
Questão: 27 
Candidatos: CHRYSTALINO DE MATTOS MACHADO, ROMINA BIANCHINI MARTIN e 
VIVIANE MACHADO DOS SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO  
Justificativa: NULA 
 
 
 
Questão: 29 
Candidatas: ROMINA BIANCHINI MARTIN e VIVIANE MACHADO DOS SANTOS  
Recurso(s): DEFERIDO  
Justificativa: NULA 
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Questão: 30 
Candidato: CHRYSTALINO DE MATTOS MACHADO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Seja x e y dois capitais, onde  
Então       x = 560 e y = 640. 
O capital x foi aplicado a uma taxa de 6% ao mês durante 18 meses. O capital y foi 
aplicado a uma taxa de 5% ao mês, durante  15 meses. Sabe-se que j = c.i.t, M = c + j e 
que  +  = Então 560. 0, 06. 18 + 640. 0,05. 15 = 604,8 + 480 = 1.084,80. Logo M = 560 + 
604,80 + 640 + 480 = R$ 2.284,80. 

 
Conserva-se o gabarito. 
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CARGO: AGENTE FISCAL  
 

Questão: 01 
Candidata: RAQUEL CAMPOS GOMES BARBOSA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Sobre o texto, é correto o que se afirma em:  
 
a- Existe o predomínio da exposição, já que o texto, por ser noticioso, visa à informação. 
b- É uma narrativa de ficção, até porque não se trata de fatos verídicos. 
c- É um artigo científico, uma vez que se trata de divulgação de pesquisa. 
d- É um artigo de opinião, já que apresenta como tipologia predominante a argumentação. 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso uma vez que a candidata apenas alega que não 
existe “exposição”, não fundamentando a sua assertiva. No próprio enunciado da 
alternativa “a” já apresenta sustentação para o predomínio da tipologia textual 
“exposição”. 
 
 
Questão: 22 
Candidato: WESLEY FERREIRA DE OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O Art. 35 do Código Tributário do Município determina que a notificação do  
lançamento de tributos conterá: 
I – endereço do imóvel tributário; 
II – o nome do sujeito passivo e seu domicilio tributário; 
III – a denominação do tributo, o exercício a que se refere; 
IV – o valor do tributo, sua alíquota e base de cálculo; 
V – o prazo para recolhimento; 
VI – o comprovante, para o órgão fiscal, de recebimento pelo contribuinte. 
 
O vencimento dos tributos não é na mesma data e nem de forma idêntica. 
Cada tributo tem a sua data de vencimento e a sua forma de pagamento (cota única ou 
parcelas) de acordo com o calendário tributário do município. Não há previsão legal de 
obrigatoriedade de parcelamento para todos os tributos municipais. 
 
A questão 22 não identifica o tributo, portanto não há obrigatoriedade de determinar se o 
tributo deverá ser recolhido em cota única ou parcelado. O que a lei exige é o prazo para 
recolhimento- letra d, além das informações constantes das letras “b” e “c”, conforme 
Incisos II e V do mencionado artigo. A única alternativa não prevista em lei é a alternativa 
“a”. 
 
Portanto, fica corroborado o gabarito letra A. 
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CARGO: ASSITENTE SOCIAL  

 
 
Questão: 09 
Candidata: LIDIANE RODRIGUES MAGALHÃES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A candidata alega “após a palavra surpreendentemente não tem vírgula e já 
no texto existe o uso da vírgula após a referida palavra. Observando como exemplo 
também a letra D, tem-se também o uso em excesso das vírgulas, o que não apresenta 
no fragmento utilizado de acordo com o texto”. Porém, a candidata desconsiderou o 
enunciado da questão que já, antecipadamente enuncia que “Os fragmentos do texto 
apresentados nas alternativas foram alterados”. COM RELAÇÃO AO USO DA 
VÍRGULA... 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso.  

 
 
Questão: 25 
Candidata: JAQUELINE PIRES GUSMÃO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Favor verificar novamente o gabarito está publicado letra “D” e não “B” 
conforme afirma a candidata. 
 
 
Questão: 31 
Candidata: JAQUELINE PIRES GUSMÃO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A candidata alega que a resposta “B” seria a correta. Favor verificar 
novamente a NOB/SUAS 2012. O Piso Fixo de Média Complexidade que destina-se ao 
cofinanciamento do PAEFI. 
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CARGO: ASSITENTE SOCIAL (NASF)  
 
 
 
Questão: 31 
Candidata: SARA CRISTHIAN DA SILVA SOUZA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A referida questão está dentro do conteúdo do programa. Favor verificar o 
item: Atuação do Assistente Social junto aos Programas Sociais; o CRAS, CREAS, e 
tantos outros são programas de atuação do Assistente Social. Portanto, o mesmo tem 
obrigação de ter conhecimento de todos os Programas Sociais. 
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CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 

Questão: 02 
Candidato: SAMUEL PEREIRA RODRIGUES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Em qualquer texto narrativo há momentos de descrição. O que foi pedido 
na questão é a predominância, sendo assim, o texto é narrativo, pois o mesmo narra 
acontecimentos como: a descoberta do retrato, a história do retrato, etc. 
 
 
Questão: 03 
Candidato: LEONARDO SALDANHA COSTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Veja o significado de simultânea: adj. Que se realiza ao mesmo tempo, ou 
aproximadamente ao mesmo tempo, que outra coisa; concomitante: procedimentos 
simultâneos. 
(Etm. do latim: simultaneitas.atis) 
 
O texto conta uma história passada dentro de outra também passada. A história da moça 
já havia ocorrido quando aconteceu a ida do narrador ao castelo. 
 
 
Questão: 10 
Candidato: LEONARDO SALDANHA COSTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Os verbos transitivos diretos são complementados por objetos diretos. Isso 
significa que não exigem preposição para o estabelecimento da relação de regência. Ao 
empregar esses verbos, devemos lembrar que os pronomes oblíquos o, a, os, as atuam 
como objetos diretos. 
 
Na oração “Pedro acendeu as velas de um enorme candelabro” o verbo destacado é 
Transitivo Direto, pois pede um objeto direto: as velas de um enorme candelabro. 
 
 
Questão: 15 
Candidata: ANDRINE APARECIDA ROCHA PEREIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: No período “O locador já propora a ação de despejo”, o verbo deve 
aparecer no pretérito mais-que-perfeito do indicativo = propusera. 
A frase ficaria certa assim: “O locador já propusera a ação de despejo”. 
Em seu recurso você conjugou o verbo “passar” e o verbo da questão é “propor”. 
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Questão: 18 
Candidata: ANDRESSA RODRIGUES ALVES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Em “a” a palavra maluquice foi formada por sufixação; 
 
Em “b” a palavra ensalmouradas formou-se por derivação parassintética; 
 
Em ‘c” extra é abreviação  de extraordinário. 
 
Em ‘d” a palavra desencaminhar foi formada por derivação prefixal e sufixal. 
 
Aqui na alternativa “D” a palavra primitiva é encaminha, foi colocado o prefixo des + 
o sufixo –R que forma o infinitivo do verbo “encaminhar”. 
 
 
 
Questões: 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 e 30 
Candidata: FLÁVIA COLEN MEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 20.2 letra “b”, o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
 
Questão: 22 
Candidatas: RAIANY OLIVEIRA SANTOS e VIVIANE MACHADO DOS SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO  
Justificativa: NULA 
 
 
 
Questão: 24 
Candidata: VIVIANE MACHADO DOS SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO  
Justificativa: NULA 
 
 
 
 
 
 



 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - MG 
EDITAL 001/2015 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

 
 
Questão: 27 
Candidatas: ANDRESSA RODRIGUES ALVES e VIVIANE MACHADO DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: 

 
 
 
 
 
Questão: 28 
Candidata: VIVIANE MACHADO DOS SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO  
Justificativa: NULA 
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CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR  
 
 
Questão: 30 
Candidato: LUCAS MOREIRA DOS SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 32 
Candidato: LUCAS MOREIRA DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O erro de digitação não interferiu no entendimento da questão, visto que, a 
alternativa correta é a letra “A” 
 
 
Questão: 36 
Candidato: JOÃO VICTOR SILVA CARIBE 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Como foi pedido no enunciado da questão 36 não é somente a primeira 
linha ou somente a linha selecionada que ficará centralizada, o parágrafo de 2 linhas 
ficará centralizado. Ao selecionar a primeira linha do primeiro parágrafo e clicar em 
centralizar o parágrafo inteiro ficará centralizado.  
Resposta correta é a letra “D”. 
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS  
 
Questão: 07 
Candidatos: ANALZA ALVES PRATES e JOÃO BATISTA ALVES OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Para se interpretar um texto devemos levar em consideração nosso 
conhecimento de mundo.  
Conhecer os adágios nos dá uma compreensão maior das questões. 
 
No final do 4º parágrafo o papagaio declarou que o homem “é um boca de siri”. Este 
termo é usado quando a pessoa não fala absolutamente nada, ou que não deve falar 
nada. 
 
 
 
Questão: 27 
Candidata: THALLYTA ESTEVES  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 20.2 letra “b”, o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
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CARGO: CONTADOR  
 
 
Questão: 22 
Candidato: PAULO DEISER PEREIRA FARIA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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CARGO: EDUCADOR FÍSICO ( NASF) 
 
Questão: 21 
Candidato: VICTOR PENA DE LA FUENTE BALARINI 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
 
Questão: 26 
Candidato: VICTOR PENA DE LA FUENTE BALARINI 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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CARGO: ENFERMEIRO 
 
Questão: 07 
Candidatos: DIEGO ALVES DE AGUIAR 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Acerca das estruturas linguísticas do texto, assinale a opção CORRETA: 
 
a- Em “De lá para cá, muita coisa mudou no Brasil, mas não a desigualdade” ( 2º 
parágrafo), a supressão da vírgula que isola a oração destacada  não prejudica a 
correção gramatical do texto. 
b- Em “De lá para cá, muita coisa mudou no Brasil, mas não a desigualdade”( 2º 
parágrafo), a conjunção “mas” pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, pela 
conjunção conquanto.          
c- Em “... pode-se estimar que a fração da renda recebida... 3º parágrafo, o “se” exerce a 
de partícula apassivadora. 
d- Há uma inadequação gramatical no enunciado “Houve aumentos expressivos da 
desigualdade ( 6º parágrafo) já que o verbo haver deveria estar no plural, concordando 
com “aumentos expressivos”. 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. O candidato alega que a alternativa “B” pode ser 
aceita, já que a conjunção conquanto poderia substituir a conjunção “Mas”, o que não é 
verdade, já que a primeira é uma concessiva, portanto, poderia substituir “embora”, 
enquanto a segunda é uma adversativa. 
 
Veja a “Dica” da professora Rafaella Mota: 

 
DICA DE HOJE: A CONJUNÇÃO "CONQUANTO" 
 
E aí, meus digníssimos alunos? 
Como é que vocês estão? Espero que firmes e fortes nos estudos. 
 
A minha dica de hoje é em relação à conjunção "conquanto". Ela sempre  
aparece nas provas e é preciso saber o valor semântico dela. 
 
Então aí vai: ela tem valor de concessão, ou seja, é sinônimo de "embora", "ainda 
que", "por mais que". 
 
Então é isso, galera: sempre que aparecer a palavra "conquanto", lembre-se da 
conjunção "embora". Elas são sinônimas!!!! 

 
https://pt-br.facebook.com/rafaelamotta.professora/posts/557433344270886  
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Questão: 07 
Candidatos: WANDERSEN LACERDA MEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Acerca das estruturas linguísticas do texto, assinale a opção CORRETA: 
 
a- Em “De lá para cá, muita coisa mudou no Brasil, mas não a desigualdade” ( 2º 
parágrafo), a supressão da vírgula que isola a oração destacada  não prejudica a 
correção gramatical do texto. 
b- Em “De lá para cá, muita coisa mudou no Brasil, mas não a desigualdade”( 2º 
parágrafo), a conjunção “mas” pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, pela 
conjunção conquanto.          
c- Em “... pode-se estimar que a fração da renda recebida... 3º parágrafo, o “se” exerce a 
de partícula apassivadora. 
d- Há uma inadequação gramatical no enunciado “Houve aumentos expressivos da 
desigualdade ( 6º parágrafo) já que o verbo haver deveria estar no plural, concordando 
com “aumentos expressivos”. 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 
 
O candidato alega que em “pode-se estimar que a fração da renda” o “se” exerce a função 
de índice de indeterminação do sujeito, o que está errado. 
 
O “se” é partícula apassivadora e a oração “Pode-se estimar” tem como sujeito a oração 
“que a fração de renda”. 
 
 
Questão: 08 
Candidatos: EDIRLEY ALVES FERREIRA e WANDERSEN LACERDA MEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: No período, “Por falta de dados, pode-se dizer no máximo que houve queda 
da concentração de renda...” é correto afirmar que: 
 
a- A forma verbal destacada é um exemplo de voz ativa. 
b- A partícula “se” tem a mesma função que em “E se ela voltasse”. 
c- Ocorre um exemplo de indeterminação de sujeito. 
d- A forma verbal está no singular porque tem um sujeito oracional. 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. O candidato alega que em “ Pode-se dizer...”  
tem-se um sujeito indeterminado, o que não procede visto que o verbo é transitivo direto, 
assim sendo, o “se” é partícula apassivadora. 
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Questão: 11 
Candidata: DELMA GOMES BARBOSA 
Recurso(s): INDEFERDIO 
Justificativa: Estima-se que 1% da população brasileira esteja entre os mais ricos do 
país. A forma verbal grifada na frase acima indica 
 
a- Uma realidade concreta. 
b- Um fato provável. 
c- Uma dúvida pertinente. 
d- Uma afirmação improvável. 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 
 
Primeiramente avalia-se na questão a forma verbal “ESTEJA”, verbo estar flexionado no 
subjuntivo. O modo subjuntivo, por natureza, denota incerteza, possibilidade, 
probabilidade, o que enseja a resposta à questão supracitada. Esse é o mérito da 
questão. 
 
A candidata justifica o seu recurso citando o verbo “estimar”.  
 
 A gramática descritiva de Mário Perini acrescenta ao exposto pela gramática normativa o 
sentido dos verbos que acompanham a forma subjuntiva, o que o autor denomina de 
verbos modalizadores. Estima-se é um verbo modalizador que acrescenta a noção de 
probabilidade da assertiva. 
 
 
Questão: 16 
Candidatos: JOCILENE DE SOUSA MESQUITA, JULIANA JANINE FIGUEIREDO 
ORNELA BRAZ e WANDERSEN LACERDA MEIRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 17 
Candidato: WANDERSEN LACERDA MEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Julgo IMPROCEDENTE o recurso uma vez que o verbo fazer na indicação 
de tempo é impessoal, assim, no caso em tela, o verbo "costumar", auxiliar do verbo fazer 
em "Costuma fazer dias de muito calor..." acompanha a impessoalidade do verbo 
impessoal, devendo ficar no singular. 
 
 
 
 



 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - MG 
EDITAL 001/2015 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

 
Questão: 21 
Candidatos: WANDERSEN LACERDA MEIRA e WANUZA A. DUARTE MOTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A Dengue é a doença viral transmitida por mosquito que se espalha mais 
rapidamente no mundo. Com base no manual de vigilância epidemiológica (MS/2014), 
são exames laboratoriais específicos para diagnóstico desta doença EXCETO o citado na 
alternativa? 
 
a) Pesquisa de anticorpos IgM por testes sorológicos (ELISA). 
b) Pesquisa de genoma do vírus dengue por reação em cadeia da polimerase de 
transcrição reversa (RT-PCR); 
c) Pesquisa de vírus (tentativa de isolamento viral); 
d) Contagem de plaquetas. 
 
Diagnóstico. Diagnóstico laboratorial. 
Exames específicos 
• Pesquisa de anticorpos IgM por testes sorológicos (ELISA). 
• Pesquisa de vírus (tentativa de isolamento viral); 
• Pesquisa de genoma do vírus dengue por reação em cadeia da polimerase de 
transcrição reversa (RT-PCR); 
• Pesquisa de antígeno NS1; 
• Estudo anatomopatológico seguido de pesquisa de antígenos virais por 
imunohistoquímica. 
 
Exames inespecíficos 
Hematócrito, contagem de plaquetas e dosagem de albumina são os mais importantes 
para o diagnóstico e acompanhamento dos pacientes com dengue, especialmente os que 
apresentarem sinais de alarme, sangramento, e para pacientes em situações especiais, 
como crianças, gestantes, idosos (>65 anos), portadores de hipertensão arterial, diabetes 
mellitus, asma brônquica, alergias, doenças hematológicas ou renais crônicas, doença 
grave do sistema cardiovascular, doença ácido-péptica ou doença autoimune. Pág. 464 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância em 
Saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde.  
– Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 
 
 
Questão: 23 
Candidata: CLEMENTINA NEGREIROS SOARES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A transfusão de sangue e hemocomponentes é uma tecnologia relevante 
na terapêutica moderna. Em relação a transfusão sanguínea, conforme a PORTARIA Nº 
2.712, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013 que Redefine o regulamento técnico de 
procedimentos hemoterápicos, é correto afirmar, EXCETO: 
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a) O aquecimento do sangue antes da transfusão, quando indicado, será realizado de 
forma controlada, em aquecedores próprios para este fim.  
b) Nenhum medicamento será adicionado à bolsa do componente sanguíneo ou infundido 
na mesma linha venosa, exceto a solução de cloreto de sódio a 0,9%, em casos 
excepcionais. 
c) Todas as transfusões de componentes sanguíneos serão administradas por meio de 
equipos livres de pirógenos e descartáveis, que incluam filtro que retenha coágulos e 
agregados, alternativamente. 
d) As transfusões serão realizadas por médico ou profissional de saúde habilitado e  
 
qualificado, apenas em unidades hospitalares seja em regime de internação ou 
ambulatorial. 
 
Art. 190. As transfusões serão realizadas por médico ou profissional de saúde habilitado, 
qualificado e conhecedor das normas constantes desta Portaria, e serão realizadas 
apenas sob a supervisão médica, isto é, em local em que haja, pelo menos, um médico 
presente que possa intervir em casos de reações transfusionais. 
Art. 203. As transfusões em pacientes ambulatoriais serão realizadas em local 
apropriado, destinado a tal fim. Parágrafo único. Nas transfusões em pacientes 
ambulatoriais serão observadas as mesmas normas que regem as transfusões em 
pacientes internados.  
Art. 204. Em casos especiais, a transfusão será realizada no domicílio do receptor, desde 
que todo ato transfusional seja realizado sob supervisão médica. Parágrafo único. O 
médico que acompanha o ato transfusional em domicílio será o responsável pela garantia 
do cumprimento de todas as normas de medicina transfusional e disporá de 
medicamentos, materiais e equipamentos para atendimento de eventuais situações de 
emergência derivadas do ato transfusional. 
Art. 195. Todas as transfusões de componentes sanguíneos serão administradas por 
meio de equipos livres de pirógenos e descartáveis, que incluam filtro que retenha 
coágulos e agregados, alternativamente. 
Art. 197. O aquecimento do sangue antes da transfusão, quando indicado, será realizado 
de forma controlada, em aquecedores próprios para este fim. § 1º Os aquecedores de que 
trata o “caput” serão dotados de termômetro visível e alarme sonoro e visual. 
Art. 198. Nenhum medicamento será adicionado à bolsa do componente sanguíneo ou 
infundido na mesma linha venosa, exceto a solução de cloreto de sódio a 0,9%, em casos 
excepcionais. 
 
PORTARIA Nº 2.712, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013 Publicada no Diário Oficial da 
União nº 221, de 13 de novembro de 2013, Seção 1, página 106. Redefine o regulamento 
técnico de procedimentos hemoterápicos. 
http://pegasus.fmrp.usp.br/projeto/legislacao/portaria_2712_de_12_novembro_2013.pdf  
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Conforme a Portaria existe a possibilidade de transfusão em Domicílio. Logo a questão 
está correta, recurso não procede. 
 
 
Questão: 24 
Candidata: LIANA NASCIMENTO FARIAS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Segundo o Protocolo do Ministério da Saúde (2015), sobre a realização do 
exame de carga viral em gestante infectada por HIV, para indicação da via de parto é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) Obrigatoriamente deve ser realizado na 16ª semana de gestação. 
b) Necessariamente deve ser realizado somente na 20ª semana de gestação. 
c) Deve ser realizado a partir da 34ª semana de gestação. 
d) Na primeira consulta de pré-natal. 
 
Durante o seguimento da gestante infectada pelo HIV, devem ser realizados pelo menos 
três exames de carga viral durante a gestação: 
_ Na primeira consulta do pré-natal, para estabelecer a magnitude da viremia; 
_ Entre quatro e oito semanas após a introdução do esquema antirretroviral, para avaliar a 
resposta ao tratamento; 
- A partir da 34ª semana, para indicação da via de parto. 
 
Referência: PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA Prevenção 
da Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e Hepatites Virais. MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. 
BRASÍLIA – DF, 2015.Pág.33. 
 
O enunciado da questão está claro. Conforme a literatura acima citada a questão está 
correta.  Recurso não procede. 
 
Questão: 25 
Candidato: WANDERSEN LACERDA MEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: São sinais e sintomas de gravidade na insuficiência pulmonar aguda no 
adulto, EXCETO a descrita na alternativa?  
 
a) Alteração do nível de consciência. 
b) Uso de musculatura acessória, retrações subcostais e/ou de fúrcula. 
c) Hipoglicemia. 
d) Alteração na frequência cardíaca (bradicardia ou taquicardia - >140 bpm). 
 
Insuficiência respiratória aguda no adulto sinais e sintomas de gravidade: • alteração do 
nível de consciência (agitação, confusão, sonolência, inconsciência); • cianose; • uso de 
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musculatura acessória, retrações subcostais e/ou de fúrcula; • dificuldade na fala (frases 
curtas e monossilábicas); • alteração na frequência cardíaca (bradicardia ou taquicardia - 
>140 bpm); e • hipoxemia (SatO2 < 90%). Pag 42 
 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolos de Intervenção 
para o SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2014. 
http://u.saude.gov.br/images/pdf/2015/maio/26/basico-full.pdf 
 
Conforme a literatura acima a questão está correta. Recurso não procede. Conserva-se 
o gabarito. 
 
 
 
Questão: 26 
Candidata: WANUZA APARECIDA DUARTE MOTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O cuidado com a saúde do recém-nascido (RN) tem importância 
fundamental para a redução da mortalidade infantil, ainda elevada no Brasil. A Agenda de 
Compromissos para a Saúde Integral da Criança e a Redução da Mortalidade Infantil 
sugere os seguintes critérios para identificação do RN de risco, EXCETO: 
 
a) História de morte de criança menor de 5 anos na família. 
b) Mãe adolescente (< 20 anos). 
c) RN pós-termo. 
d) Criança explicitamente indesejada. 
 
A Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e a Redução da 
Mortalidade Infantil sugere os seguintes critérios para identificação do RN de risco: • Baixo 
nível socioeconômico. • História de morte de criança menor de 5 anos na família. • 
Criança explicitamente indesejada. • Mãe adolescente (< 20 anos). • RN pré-termo (< 37 
semanas). • RN com baixo peso ao nascer (< 2.500g). • Mãe com baixa instrução (< 8 
anos de estudo). 
 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações  
Programáticas e Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os 
profissionais de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 
2011. 4 v.: il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicas)  pag22                      
http://www.redeblh.fiocruz.br/media/arn_v1.pdf  
 
Não entendi a alegação no recurso. Conforme literatura acima citada a questão está 
correta, recurso não procede. Conserva-se o gabarito. 
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Questão: 27 
Candidata: WANUZA APARECIDA DUARTE MOTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Segundo o manual do Ministério da Saúde - Atenção à saúde do recém 
nascido: guia para os profissionais de saúde (MS/2011), em relação à prevenção da 
oftalmia gonocócica pelo método de Credé é correto afirmar EXCETO:  
 
a) O primeiro passo é retirar o vérnix da região ocular com gaze seca ou umedecida com  
Solução Fisiológica 0,9%. 
b) Em seguida afastar as pálpebras e instilar uma gota de nitrato de prata a 1% no fundo 
do saco lacrimal inferior de cada olho. 
c) Após instilar a gota massagear suavemente as pálpebras deslizando-as sobre o globo 
ocular para fazer com que o nitrato de prata banhe toda a conjuntiva. 
d) A profilaxia deve ser realizada na primeira hora após o nascimento, tanto no parto 
vaginal quanto cesáreo. 
 
Prevenção da oftalmia gonocócica pelo método de Credé. 36 Retirar o vérnix da região 
ocular com gaze seca ou umedecida com água, sendo contraindicado o uso de soro 
fisiológico ou qualquer outra solução salina. Afastar as pálpebras e instilar uma gota de 
nitrato de prata a 1% no fundo do saco lacrimal inferior de cada olho. A seguir, massagear 
suavemente as pálpebras deslizando-as sobre o globo ocular para fazer com que o nitrato 
de prata banhe toda a conjuntiva. Se o nitrato cair fora do globo ocular ou se houver 
dúvida, repetir o procedimento.  
Limpar com gaze seca o excesso que ficar na pele das pálpebras. A profilaxia deve ser 
realizada na primeira hora após o nascimento, tanto no parto vaginal quanto cesáreo.   
Pag 49 
 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações  
Programáticas e Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os 
profissionais de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 
2011. 4 v.: il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicas)  pag22                      
http://www.redeblh.fiocruz.br/media/arn_v1.pdf  
 
Conforme literatura acima citada a questão está correta, recurso não procede. 
Conserva-se o gabarito. 
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Questão: 30 
Candidata: LIANA NASCIMENTO FARIAS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A atualização das Diretrizes da AHA 2015 para RCP e ACE se baseia em 
um processo internacional de avaliação de evidencias. Dentre as atualizações descritas 
neste documento pode-se citar, EXCETO: 
 
a) Em vítimas adultas de PCR, o correto é que os socorristas apliquem compressões 
torácicas a uma frequência de 100/min. 
b) Durante a RCP manual, os socorristas devem aplicar compressões torácicas até uma 
profundidade de, pelo menos, 2 polegadas (5 cm) para um adulto médio, evitando 
excesso na profundidade das compressões torácicas (superiores a 2,4 polegadas (6cm)) 
c) O socorrista pode administrar 1 ventilação a cada 6 segundos (10 respirações por 
minuto) enquanto são aplicadas compressões torácicas contínuas (ou seja durante a RCP 
com via área avançada). 
d) Os socorristas devem evitar apoiar-se sobre o tórax entre as compressões, para 
permitir o retorno total da parede do tórax em adultos com PCR. 
 
https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-
GuidelinesHighlights-Portuguese.pdf  
 
Favor verificar a referência citada no link. Como afirma a candidata a alternativa não 
especifica adulto ou criança, já que não especifica não podemos considerar a alternativa 
incorreta.  
 
Conforme literatura acima citada a questão está correta, recurso não procede. 
Conserva-se o gabarito. 
 
 
 
 
Questões: 31 e 32 
Candidata: GISLANE DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 20.2 letra “b”, o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
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Questão: 31 
Candidatos: DELMA GOMES BARBOSA, EDIANE MARIA DO NASCIMENTO, 
EDIRLEY ALVES FERREIRA, JULIANA FARIA BARREIROS, KATIA GUALBERTO 
ARAUJO, LIANA NASCIMENTO FARIAS, MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS, MARIA 
INÊS FERREIRA GOMES, POLYANA SOUZA DE CASTRO, ROMULO TAVARES 
VIANA, VANESSA PEREIRA DE ASSIS CAMPOS e WANDERSEN LACERDA MEIRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
 
Questão: 32 
Candidata: DANIELA APARECIDA PENA SCHAPER BERGANHOLI  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A pneumonia relacionada à assistência à saúde (PRAS) é geralmente de 
origem aspirativa, sendo a principal fonte, as secreções das vias áreas superiores, 
seguida pela inoculação exógena de material contaminado ou pelo refluxo do trato 
gastrintestinal. São condições que favorecem aspiração do trato respiratório ou refluxo do 
trato gastrintestinal levando a PRAS, EXCETO: 
 
a) Intubação endotraqueal. 
b) Utilização de sonda nasogástrica. 
c) Procedimentos cirúrgicos envolvendo cabeça, pescoço, tórax e abdome superior. 
d) Fatores do hospedeiro como extremos de idade. 
 
Fatores que aumentam a colonização da orofaringe e/ou estômago por micro-organismos 
(administração de agentes antimicrobianos, admissão em UTI ou presença de doença 
pulmonar crônica de base); 2. condições que favorecem aspiração do trato respiratório ou 
refluxo do trato gastrintestinal (intubação endotraqueal ou intubações subsequentes; 
utilização de sonda nasogástrica; posição supina; coma; procedimentos cirúrgicos 
envolvendo cabeça, pescoço, tórax e abdome superior; imobilização devido a trauma ou 
outra doença); 3. condições que requerem uso prolongado de ventilação mecânica com 
exposição potencial a dispositivos respiratórios e/ou contato com mãos contaminadas ou 
colonizadas, principalmente de profissionais da área da saúde; 4. fatores do hospedeiro 
como extremos de idade, desnutrição, condições de base graves, incluindo 
imunossupressão.   PAG 16 
 
Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde – ANVISA 2013 
 
http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/images/documentos/livros/Livro4-
MedidasPrevencaoIRASaude.pdf  
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O COMANDO DA QUESTÃO É BEM ESPECÍFICO “São condições que favorecem 
aspiração do trato respiratório ou refluxo do trato gastrintestinal levando a PRAS, 
EXCETO” E SEGUNDO O MANUAL DA ANVISA APENAS A ALTERNATIVA D ESTÁ 
INCORRETA. 
 
Recurso não procede. Conserva-se o gabarito. 
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CARGO: ENFERMEIRO ESF 
 
Questão: 02 
Candidata: PATRÍCIA ABRANTES REIS DE OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: No que concerne à estrutura do texto, assinale a opção INCORRETA: 
 
a- O texto é predominantemente argumentativo, até porque existe a defesa de um ponto 
de vista. 
b- O texto é predominantemente expositivo, até porque sua função é informativa. 
c- O texto visa à defesa da ideia de que é necessário a adoção de uma legislação 
responsável sobre as armas para que haja a redução da violência por armas de fogo. 
d- Nenhum país é mais atingido pelo uso de armas de fogo do que o Brasil. 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso por falta de clareza na fundamentação. Além disso, a  
questão não apresenta nenhum problema estrutural, não falta clareza e nem há 
equívocos conceituais.  
 
A candidata alega que a alternativa “d” está incorreta porque a assertiva não diz respeito 
às questões estruturais, no entanto, não se pode admitir tal asseveração vez que a forma  
como as ideias são organizadas no texto permite ou não ao leitor fazer inferências. Assim  
sendo, a estrutura ou organização textual é que permite levantar inferências. A alternativa  
apontada é uma inferência apontada a partir da estrutura textual. 
 
 
 
Questão: 08 
Candidata: ANA LÚCIA CARVALHO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Infelizmente, em meio a outras prioridades e impasses do cenário político 
atual, é muito provável que este primeiro Dia Sul-Americano do Desarmamento passe em 
branco. Enquanto sociedade, porém, não podemos mais permitir que a hesitação de 
nossos governos seja confundida com uma suposta normalidade e inevitabilidade da 
violência. Com relação às assertivas relacionadas à passagem do texto destacada, julgue 
as assertivas como VERDADEIRAS ou FALSAS. 
 
I- A oração sublinhada na passagem acima exerce função de sujeito. 
II- Entre as orações “É muito provável” e “que este primeiro dia Sul-Americano do 
Desarmamento passe em branco” deveria obrigatoriamente ter sido usado uma vírgula 
para separá-las. 
III- As formas verbais “passe” e “seja” estão flexionadas no mesmo tempo, modo e 
pessoa. 
IV- O uso da vírgula separando a conjunção “porém” é obrigatório, já que marca 
intercalação da conjunção.  
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V- A conjunção “porém” poderia ser substituída por “não obstante”, pois ambas assumem 
a mesma relação semântica em orações. 
 
São CORRETAS: 
 
a- I, II, III e V 
b- II, III e IV 
c- II, III, e V 
d- I, III, IV e V 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 
 
Quanto à disposição das assertivas e estruturação das alternativas não há o que 
contestar no que tange à clareza da questão. 
 
 
Questão: 11 
Candidata: JULIANA FARIA BARREIROS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Observando a regência, assinale a alternativa que preencha corretamente 
as lacunas.  
Que menino você entregou ao diretor? Este é o menino que eu entreguei ao diretor.  
 
1. Este é o menino ______ eu falei. 
2. Este é o menino ______ eu vim.  
3. Este é o menino ______ chamei.  
4. Este é o menino ______ eu me esqueci.  
5. Este é o menino ______ eu esqueci.  
 
a-  de quem, com quem, a quem, de que, que  
b- que, com que, que, quem de, que  
c- que, com quem, a quem, de quem, que  
d- que, que, a que, que, de que 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. A candidata alega que a questão não apresenta 
resposta, justificando que o verbo esquecer é regido pela preposição “de”. 
 
Os verbos lembrar e esquecer possuem uma particularidade.  
 
Quando são pronominais, são regidos pela preposição “de” e, portanto, são transitivos 
indiretos, caso do enunciado 4 “ Este é o menino DE QUE eu me esqueci.”. 
 
 Entretanto, quando NÃO são pronominais, não são regidos por preposição, caso do 
enunciado 5 “ Este é o menino QUE eu esqueci”. 
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Questão: 14 
Candidata: PATRÍCIA ABRANTES REIS DE OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Assinale a alternativa que contém voz passiva: 
 
a- Os signatários da declaração tinham apresentado diversas alternativas.  
b- Fala-se pouco de desarmamento.  
c- Comentava-se a falta de reação do governo. 
d- Precisa-se de mais ações e menos blá blá blá. 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 
 
A candidata alega que ‘vozes verbais’ não está no edital do concurso, o que não é 
verdade.  
 
As vozes verbais são uma das flexões dos verbos. Veja os verbos se flexionam em 
tempo, modo, número, pessoa e voz.  
 
No edital consta: Classes de palavras: estrutura, formação, flexão.  
 
Verbo é uma das dez classes gramaticais da língua portuguesa e “vozes verbais”, uma 
das flexões do verbo. 
 
 
Questão: 15 
Candidatas: JULIANA FARIA BARREIROS e LIDIANE ALVES FERREIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Julgue os enunciados como CORRETOS ou INCORRETOS, tendo em vista 
o emprego de pronomes: 
 
I. A essa hora, já lhe haviam entregado o valor do resgate. 
II. Venha até esta sala em que estamos.  
III. Como é bonita essa pulseira! Deixe-me vê-la de perto.  
IV. Este nosso tempo é cheio de incertezas. Quando eu era jovem, não era assim! 
naqueles tempos quem estudava tinha mercado de trabalho.  
 
 Está (ão) INCORRETA(S)  
 
a- Todas 
b- Nenhuma 
c-  Apenas a I e a IV 
d-  Apenas a II e a III 
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Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 
 
Não há problemas na estrutura da questão. As assertivas são enumeradas em algarismos 
romanos. As alternativas (a,b,c,d) apresentam o apontamento daquelas assertivas 
incorretas. Não se poderia usar o mesmo mecanismos, do contrário, ficaria confuso. O 
que as candidatas alegam, não procede. 
 
 
Questão: 20 
Candidata: PATRÍCIA ABRANTES REIS DE OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: É um exemplo de palavra que sofreu alteração com o novo acordo 
ortográfico: 
 
a- Bocaiuva 
b- Países 
c- saúde 
d- herói 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. O enunciado da questão diz: 
 
É UM EXEMPLO DE PALAVRA QUE SOFREU ALTERAÇÃO NO NOVO ACORDO 
ORTOGRÁFICO.  
 
A única palavra apresentada que sofreu alteração no novo acordo está na alternativa A – 
Bocaiuva. Assim, tem-se uma questão inconteste. 
 
 
 
Questão: 21 
Candidatos: IVANA LARA COSTA DOS SANTOS, JORGE GUEDES BORBOREMA, 
MARISTELA RIBEIRO COSTA MARTINS, ROSANA DA CONCEIÇÃO PAULA DO 
NASCIMENTO e WANUZA APARECIDA DUARTE MOTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A Dengue é uma doença febril aguda, considerada a mais importante 
arbovirose que afeta o homem. Em relação a esta doença, com base no manual de 
vigilância epidemiológica (MS/2014), é INCORRETO afirmar: 
 
a) Foram registrados casos de transmissão vertical. 
b) Foram registrados casos de transmissão por transfusão sanguínea.  
c) A imunidade é permanente para um mesmo sorotipo (homóloga).  
d) O óbito suspeito por dengue é um evento de notificação compulsória e na sua 
ocorrência, a vigilância epidemiológica deve ser notificada no máximo em até 72 horas. 
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Transcrição na íntegra do citado manual Modo de transmissão A transmissão se faz pela 
picada dos mosquitos A. aegypti, no ciclo homem – A. aegypti– homem. Foram 
registrados casos de transmissão vertical (gestante – bebê) e por transfusão sanguínea. 
PG 460 
 
Suscetibilidade e imunidade. A suscetibilidade ao vírus da dengue é universal. A 
imunidade é permanente para um mesmo sorotipo (homóloga). Entretanto, a imunidade 
cruzada (heteróloga) existe temporariamente por 2 a 3 meses. PG 461 
 
O óbito suspeito por dengue é um evento de notificação imediata. Na sua ocorrência, a 
vigilância epidemiológica deve ser notificada no máximo em até 24 horas. PG 470 
 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância 
em Saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – Brasília : 
Ministério da Saúde, 2014. 
 
notificação compulsória: comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos 
médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, 
públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo 
ou evento de saúde pública, descritos no anexo, podendo ser imediata ou semanal; VII - 
notificação compulsória imediata (NCI): notificação compulsória realizada em até 24 (vinte 
e quatro) horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de 
saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido disponível; VIII - notificação 
compulsória semanal (NCS): notificação compulsória realizada em até 7 (sete) dias, a 
partir do conhecimento da ocorrência de doença ou agravo;  
 
PORTARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014,   
HTTP://BVSMS.SAUDE.GOV.BR/BVS/SAUDELEGIS/GM/2014/PRT1271_06_06_2014.H
TML 
 
A referência citada pela candidata não está atualizada. Recurso não procede. 
 
 
Questão: 22 
Candidata: PATRÍCIA ABRANTES REIS DE OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A Lei 8.080/90 determina como uma das competências da direção nacional 
do Sistema Único de Saúde definir e coordenar o sistema de vigilância sanitária (SNVS). 
O SNVS é composto por Unidades federais, estaduais e municipais de vigilância sanitária.  
Fazem parte, do SNVS, EXCETO:  
 
a) Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde.  
b) Orgãos/serviços de Vigilância Sanitária Estaduais, Distrito Federal e Municipais.  
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c) Centros Regionais de Saúde.  
d) Laboratórios Centrais (LACENS)  
 
A Lei n. 9.782/99 que criou a Anvisa, também instituiu o Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária, composto, no plano federal, pela Anvisa e pelo Instituto Nacional de Controle de 
Qualidade em Saúde (INCQS), que é vinculado administrativamente à Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) e tecnicamente à Anvisa; no plano estadual pelos órgãos de vigilância 
sanitária das Secretarias Estaduais de Saúde e seus Laboratórios Centrais (Lacen); e 
pelos serviços de vigilância sanitária dos municípios.  
 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/colec_progestores_livro6b.pdf  pag 84  
 
O Sistema engloba unidades nos três níveis de governo – federal, estadual e municipal – 
com responsabilidades compartilhadas.  No nível federal, estão a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde 
(INCQS/Fiocruz).  No nível estadual, estão o órgão de vigilância sanitária e o Laboratório 
Central (Lacen) de cada uma das 27 Unidades da Federação. No nível municipal, estão 
os serviços de VISA dos 5561 municípios brasileiros, muitos dos quais ainda em fase de 
organização. Participam indiretamente do Sistema: Conselhos de Saúde e Conselhos de 
Secretários de Saúde. Interagem e cooperam com o Sistema: órgãos e instituições, 
governamentais ou não, de diversas áreas. 
 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/agencia/!ut/p/c5/rZDJkqMwEES_xR_Ql
oQQy9HyIsAsZgCzXAhs99hgMLShEfD144g-zaGZOXTVoQ4ZGVn5QAJe-
j6_Jp1ef3IShCBRErXbKWJsgkhlOga6ozYEnEdyDT00mMphd_MCs64oYNACCIopl4xNvp
0n34Vssu9yeJeoXNrW-
oLS6YBTsjTX5sDS9ItFbyAff34_IUtFx525XLFr3b8ri65OZrP_o8a1b-IfbAEl- 
qpb8XC3hUhQljJHwOgIWsCq_WiazHIQvfYairdXVO4hBIqdHJijaniHIDJlCfetrOwfuMLUJ8
H-
H5nyW_KNZf9EjBEGkqAiJmBBVAuHhfKObq37b6NHtY1qbp_o3a7zLgGnIYmrV1Kk5LkUI
L5GMKwV_TiiQhsA96- 
PQtp9Pc3jwaXuXYoZKqg6Gd1TQ6lDn7O53adz5siu4xKFO02RVqRF8uk75e6a_RaFxeN
RP0olWYaTP-EKNMCttr2B94BxRm7f9SHP4UY7XBWiqoN- 
bxNA4UpDCF38AvyikGw!!/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/anvisa+portal/anvisa/cidadao/
assunto+de+interesse/enderecos+das+vigilancias+sanitarias+dos+estados+e+municipios/
endereco+das+vigilancias+sanitarias+dos+estados+e+municipios 
 
A argumentação da candidata é confusa e sem sentido, a própria referência que a mesma 
cita confirma a veracidade da questão. Não foi questionado qual órgão/serviço está em 
cada esfera e sim os componentes do SNVS. O único que não faz são os centros 
regionais de saúde apontado na letra B. 
 
Recurso não procede. Conserva-se o gabarito. 
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Questão: 28 
Candidatos: JORGE GUEDES BORBOREMA, MARISTELA RIBEIRO COSTA 
MARTINS e WANUZA APARECIDA DUARTE MOTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 
caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial – PA (PA ≥140 x 
90mmHg). O Caderno de Atenção Básica nº 37 (MS/2013) traz várias 
recomendações/orientações relacionadas a esta patologia, dentre elas podemos citar, 
EXCETO: 
 
a) A partir de 115 mmHg de pressão sistólica (PS) e de 75 mmHg de pressão diastólica 
(PD), o risco para eventos cardiovasculares aumenta de forma constante, dobrando a 
cada 20 mmHg no primeiro caso e a cada 10 mmHg no segundo caso. 
b) Com o objetivo de rastreamento da doença é orientado que todo adulto com 18 anos 
ou mais de idade, quando vier à Unidade Básica de Saúde (UBS) para consulta, 
atividades educativas, procedimentos, entre outros, e não tiver registro no prontuário de 
ao menos uma verificação da PA nos últimos dois anos, deverá tê-la verificada e 
registrada. 
c) O diagnóstico da HAS consiste na média aritmética da PA maior ou igual a 
140/90mmHg, verificada em pelo menos três dias diferentes com intervalo mínimo de uma 
semana entre as medidas. 
d) A medida da PA em crianças é recomendada em toda avaliação clínica após os 6 anos 
de idade, pelo menos anualmente, como parte do seu atendimento pediátrico primário, 
devendo respeitar as padronizações específicas. 
 

• A partir de 115 mmHg de pressão sistólica (PS) e de 75 mmHg de pressão 
diastólica (PD), o risco para eventos cardiovasculares aumenta de forma constante, 
dobrando a cada 20 mmHg no primeiro caso e a cada 10 mmHg no segundo caso 
(LEWINGTON et al., 2002; CHOBANIAN et al., 2003). Os valores de 140 mmHg 
para a PS e de 90 mmHg para a PD, empregados para diagnóstico de HAS, 
correspondem ao momento em que a duplicação de risco repercute de forma mais 
acentuada, pois já parte de riscos anteriores mais elevados (CHOBANIAN et al., 
2003).  
PAG 29 

• 2.2 Rastreamento Todo adulto com 18 anos ou mais de idade, quando vier à 
Unidade Básica de Saúde (UBS) para consulta, atividades educativas, 
procedimentos, entre outros, e não tiver registro no prontuário de ao menos uma 
verificação da PA nos últimos dois anos, deverá tê-la verificada e registrada [Grau 
de Recomendação A] pag 30 

• 2.3 Diagnóstico O diagnóstico da HAS consiste na média aritmética da PA maior ou 
igual a 140/90mmHg,verificada em pelo menos três dias diferentes com intervalo 
mínimo de uma semana entre as medidas, ou seja, soma-se a média das medidas 
do primeiro dia mais as duas medidas subsequentes e divide-se por três. A 
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constatação de um valor elevado em apenas um dia, mesmo que em mais do que 
uma medida, não é suficiente para estabelecer o diagnóstico de hipertensão. Cabe 
salientar o cuidado de se fazer o diagnóstico correto da HAS, uma vez que se trata 
de uma condição crônica que acompanhará o indivíduo por toda a vida. Deve-se 
evitar verificar a PA em situações de estresse físico (dor) e emocional (luto, 
ansiedade), pois um valor elevado, muitas vezes, é consequência dessas 
condições. Pag 32 

• 2.8.1 Crianças e adolescentes. A medida da PA em crianças é recomendada em 
toda avaliação clínica após os 3 anos de idade, pelo menos anualmente, como 
parte do seu atendimento pediátrico primário, devendo respeitar as padronizações 
estabelecidas para os adultos [Grau de Recomendação D] (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010). Pag 50 

 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial 
sistêmica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 
Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 128 p. : il. (Cadernos de Atenção 
Básica, n. 37)  
 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_37.pdf  
 
A questão só tem uma alternativa incorreta, conforme solicitado no enunciado. Logo o 
recurso não procede. 
 
 
Questão: 29 
Candidato: WANDERSEN LACERDA MEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O termo “diabetes mellitus” (DM) refere-se a um transtorno metabólico de 
etiologias heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de 
carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da 
insulina. O Caderno de Atenção Básica nº 36 (MS/2013) traz várias 
recomendações/orientações relacionadas a esta patologia, dentre elas podemos citar, 
EXCETO: 
 
a) Os sinais e sintomas característicos que levantam a suspeita de diabetes são os 
“quatro P’s”: poliúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicada de peso. Embora possam 
estar presentes no DM tipo 2, esses sinais são mais agudos no tipo 1. 
b) A programação do atendimento para tratamento e acompanhamento das pessoas com 
DM na Atenção Básica deverá ser realizada de acordo com as necessidades gerais 
previstas no cuidado integral e longitudinal do diabetes, incluindo o apoio para mudança 
de estilo de vida (MEV), o controle metabólico e a prevenção das complicações crônicas.  
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c) O controle glicêmico pode ser monitorado por: glicemias de jejum, glicemia pós-prandial 
(sempre realizar após 2hs que o paciente tenha se alimentado pois o monitoramento 
antes das refeições não oferecem dados confiáveis não sendo considerados) e pela 
hemoglobina glicada (HbA1c).  
d) Na presença de lesão ulcerada no pé, os cuidados devem ser imediatos, incluindo o 
tratamento da infecção, quando presente, a redução do apoio no pé doente, a limpeza da 
ferida e a avaliação da necessidade de encaminhamento à atenção especializada. 
 

• 2.4 Diagnóstico Os sinais e sintomas característicos que levantam a suspeita de 
diabetes são os “quatro P’s”: poliúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicada de 
peso. Embora possam estar presentes no DM tipo 2, esses sinais são mais agudos 
no tipo 1, podendo progredir para cetose, desidratação e acidose metabólica, 
especialmente na presença de estresse agudo. Sintomas mais vagos também 
podem estar presentes, como prurido, visão turva e fadiga. No DM tipo 2, o início é 
insidioso e muitas vezes a pessoa não apresenta sintomas. Não infrequentemente, 
a suspeita da doença é feita pela presença de uma complicação tardia, como 
proteinuria, retinopatia, neuropatia periférica, doença arteriosclerótica ou então por 
infecções de repetição. PAG 31 

• A programação do atendimento para tratamento e acompanhamento das pessoas 
com DM na Atenção Básica deverá ser realizada de acordo com as necessidades 
gerais previstas no cuidado integral e longitudinal do diabetes, incluindo o apoio 
para mudança de estilo de vida (MEV), o controle metabólico e a prevenção das 
complicações crônicas. Pag 48 

 
• O controle glicêmico pode ser monitorado por glicemias de jejum, pré-prandial 

(antes das refeições), pós-prandial (após as refeições) e pela hemoglobina glicada 
(HbA1c). As glicemias são utilizadas para orientar o ajuste de dose da medicação 
empregada, uma vez que apontam os momentos no decorrer do dia em que ocorre 
falta ou excesso de sua ação. A HbA1c é o parâmetro utilizado para avaliar o 
controle glicêmico em médio e em longo prazos, pois reflete os níveis glicêmicos 
dos últimos dois/três meses. Pag 48 

• Na presença de lesão ulcerada no pé, os cuidados devem ser imediatos, incluindo 
o tratamento da infecção,quando presente, a redução do apoio no pé doente, a 
limpeza da ferida e a avaliação da necessidade de encaminhamento à atenção 
especializada. Na presença de excesso de queratina nos bordos da lesão, esta 
deve ser removida a fim de expor a base da úlcera. Úlceras superficiais 
frequentemente são infectadas por gram-positivos e podem ser tratadas 
ambulatorialmente com antibióticos orais. Pag 103 

 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus/ 
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 
Brasília : Ministério da Saúde, 2013. 160 p. : il. (Cadernos de Atenção Básica, n. 36) I 
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Textos copiados na íntegra do manual. Recurso não procede. 
 
 
Questão: 30 
Candidatos: IVANA LARA COSTA DOS SANTOS, JORGE GUEDES BORBOREMA, 
MARISTELA RIBEIRO COSTA MARTINS, ROSANA DA CONCEIÇÃO PAULA DO 
NASCIMENTO, WANDERSEN LACERDA MEIRA e WANUZA APARECIDA DUARTE 
MOTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O câncer do colo do útero é caracterizado pela replicação desordenada do 
epitélio de revestimento do órgão,comprometendo o tecido subjacente (estroma) e 
podendo invadir estruturas e órgãos à distância.  O método de rastreamento do câncer do 
colo do útero e de suas lesões precursoras é o exame citopatológico.  De acordo com o 
Caderno de Atenção Básica nº 13 (MS/2013) em relação a este rastreamento é 
INCORRETO afirmar que: 
 
a) O rastreamento em gestantes deve seguir as recomendações de periodicidade e faixa 
etária como para as demais mulheres. 
b) Mulheres na pós-menopausa devem ser rastreadas de acordo com as orientações para 
as demais mulheres. 
c) A realização de exames intravaginais, como a ultrassonografia, deve ser evitada nas 48 
horas anteriores à coleta. 
d) É imprescindível a abstinência sexual prévia ao exame de rastreamento. 
 
Enunciado Pg 56,  

• o rastreamento em gestantes deve seguir as recomendações de periodicidade e 
faixa etária como para as demais mulheres., sendo que a procura ao serviço de 
saúde para realização de pré-natal deve sempre ser considerada uma 
oportunidade para o rastreio (A). Pg 57 

• mulheres na pós-menopausa devem ser rastreadas de acordo com as orientações 
para as demais mulheres (A). 
Pg 58 

• A realização de exames intravaginais, como a ultrassonografia, também deve ser 
evitada nas 48 horas anteriores à coleta, pois é utilizado gel para a introdução do 
transdutor.  
Pg 62 

• Embora usual, a recomendação de abstinência sexual prévia ao exame só é 
justificada quando são utilizados preservativos com lubrificante ou espermicidas. 
Na prática a presença de espermatozoides não compromete a avaliação 
microscópica. Pg 62 

 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Controle dos cânceres do colo do útero e da mama / Ministério da Saúde, Secretaria de 
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Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Editora do 
Ministério da Saúde, 2013.  
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/cab13.pdf  
 
Segundo o manual referido no enunciado a questão está correta. Recurso não procede. 
 
 
Questão: 31 
Candidatos: CLEMENTINA NEGREIROS SOARES, DANIELA APARECIDA PENA 
SCHAPER BERGANHOLI, DENIZE LOESH DE SOUSA, JOCILENE DE SOUSA 
MESQUITA, JORGE GUEDES BORBOREMA, MARISTELA RIBEIRO COSTA 
MARTINS, WANDERSEN LACERDA MEIRA, WANUZA APARECIDA DUARTE MOTA e 
YASSUTARO JOÃO CARLOS YOGI 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Os Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais (Cries) atendem, 
de forma personalizada, o público que necessita de produtos especiais, de alta tecnologia 
e de altíssimo custo, que são adquiridos pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do 
MS. Com base nas orientações contidas no Caderno de Atenção Básica nº 33 (MS/2012), 
em uma criança com 2 meses de idade, HIV positiva, encaminhada ao Cries, poderá ser 
administrados os seguintes imunobiológicos, EXCETO: 
 
a) Vacina inativada contra poliomielite (VIP). 
b) Vacina pneumocócica conjugada 7 valente (Pnc7). 
c) Vacina meningocócica conjugada (A). 
d) Vacina contra hepatite B. 
 

• O Ministério da Saúde, atendendo aos princípios e às diretrizes do Sistema Único 
de Saúde (SUS), por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), iniciou a 
implantação dos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais (Cries) no 
ano de 1993. Os Cries atendem, de forma personalizada, o público que necessita 
de produtos especiais, de alta tecnologia e de altíssimo custo, que são adquiridos 
pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do MS. Para fazer uso dos 
imunobiológicos, é necessário que a pessoa apresente prescrição com indicação 
médica e um relatório clínico sobre seu caso. 

• HIV - Aos 2 meses -  Vacina inativada contra poliomielite (VIP). Vacina 
meningocócica conjugada (A). Vacina contra hepatite A (HA). Vacina contra 
varicela. Vacina contra influenza. Vacina pneumocócica conjugada 7 valente 
(Pnc7) e polissacarídica 23 valente (Pn23).* 
 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Saúde da criança : crescimento e desenvolvimento / Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.  
– Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 272 p.: il. – (Cadernos de Atenção Básica, nº 33)  
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http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/caderno_33.pdf   pag 96  
 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Vigilância Epidemiológica. Manual dos centros de referência para imunobiológicos 
especiais / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde.  
Departamento de Vigilância Epidemiológica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2006.  
 
A questão especifica vacina em criança com 2 meses de idade soropositiva. Conforme 
as referências acima a questão está correta. 
 
 
Questão: 34 
Candidatos: IVANA LARA COSTA DOS SANTOS, JORGE GUEDES BORBOREMA, 
MARISTELA RIBEIRO COSTA MARTINS, ROSANA DA CONCEIÇÃO PAULA DO 
NASCIMENTO e WANUZA APARECIDA DUARTE MOTA  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A prevenção e o diagnóstico precoce da obesidade são importantes 
aspectos para a promoção da saúde e redução de morbimortalidade. Conforme o 
Fluxograma descritivo de atividades para a Atenção à Saúde, segundo classificação do 
IMC na Atenção Básica para indivíduos adultos, contidos no Caderno de Atenção Básica 
nº 38 (MS/2014), é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) Nos casos de indivíduos que apresentam sobrepeso (IMC de 25 kg/m² a 29,9 kg/m²), 
mas sem comorbidades, as equipes de Atenção Básica devem organizar, com estes 
indivíduos, planos de cuidado para retornar à faixa de IMC normal. 
b) Nos casos de indivíduos que apresentam sobrepeso com comorbidades, como 
hipertensão e diabetes, é fundamental que, nas consultas de acompanhamento, os 
profissionais estejam atentos ao estado nutricional e aos hábitos alimentares. Nesses 
casos, além de incluir os indivíduos nas atividades em grupo, é preciso avaliar a 
necessidade de prescrição dietética individual pelo nutricionista. 
c) Para tratamento dos casos de obesidade (IMC de 30 kg/m² a 40 kg/m²), com ou sem 
comorbidades, é necessária uma oferta terapêutica mais densa. Deve-se ofertar também 
para estes indivíduos ações em grupo para promoção da alimentação adequada e 
saudável e atividade física, mas observando a necessidade de grupo específico para 
obesos permitindo que estes indivíduos sintam-se melhor acolhidos em um grupo com as 
mesmas características. 
d) Os casos mais complexos ou com IMC >40 kg/m2 deverão ser assistidos pelas equipes 
de referência da Atenção Básica com as equipes de Apoio Matricial que devem avaliar a 
necessidade e organizar a oferta para estes indivíduos, quando for o caso, da terapia 
comportamental e da farmacoterapia no âmbito da Atenção Básica. 
 

• Conforme o fluxograma acima, para indivíduos adultos, independentemente do 
IMC, é necessário garantir a oferta de ações de promoção da alimentação 
adequada e saudável e atividade física, seja na UBS ou em outros espaços no 
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território, como as Academias da Saúde, os clubes, as praças etc. Neste CAB 
estão descritas orientações de como organizar essas ações. 

• Como já explicitado, a Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) também deve fazer 
parte das ações cotidianas das equipes, pois, além de permitir identificar a situação 
alimentar e nutricional da população adstrita e subsidiar a classificação de risco 
para organização da atenção, permite avaliar o impacto das ações desenvolvidas e 
acompanhar a evolução do estado nutricional de indivíduos, famílias e 
comunidade. Os instrumentos para realizar a VAN estão descritos neste CAB, nos 
itens "Instrumentos para avaliação do estado nutricional" e "Avaliação do consumo 
alimentar", que fazem parte dos protocolos do Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional (Sisvan). 

• Nos casos de indivíduos que apresentam sobrepeso (IMC de 25 kg/m² a 29,9 
kg/m²), mas sem comorbidades, as equipes de AB devem organizar, com estes 
indivíduos, planos de cuidado para retornar à faixa de IMC normal (IMC de 18,5 
kg/m² a 24,9 kg/m²). Esta ação deve ser realizada preferencialmente em grupos 
operativos de forma a otimizar a oferta do cuidado, levando em conta as evidências 
que comprovam os melhores resultados deste tipo de ação, e também a alta 
prevalência de excesso de peso da população adulta, o que provocaria grande 
demanda de atendimentos individuais. 

• Para aqueles que já apresentam comorbidades, como hipertensão e diabetes, é 
fundamental que, nas consultas de acompanhamento, os profissionais estejam 
atentos ao estado nutricional e aos hábitos alimentares. Nesses casos, além de 
incluir os indivíduos nas atividades em grupo, é preciso avaliar a necessidade de 
prescrição dietética individual pelo nutricionista. Esta decisão deve ser discutida 
entre a equipe de Referência da AB e a equipe de Apoio Matricial, que pode ser a 
equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) ou outro arranjo matricial 
implantado no município ou regional de Saúde. A prescrição dietética deverá ser 
realizada por nutricionista da equipe de Apoio Matricial ou de outro ponto de 
Atenção à Saúde, de acordo com a disponibilidade desta oferta de cuidado na 
Rede de Atenção do município ou regional de Saúde. 

• Para tratamento dos casos de obesidade (IMC de 30 kg/m² a 40 kg/m²), com ou 
sem comorbidades, é necessária uma oferta terapêutica mais densa. As equipes 
de referência da AB com as equipes de Apoio Matricial devem avaliar a 
necessidade e organizar a oferta para estes indivíduos, quando for o caso, da 
terapia comportamental e da farmacoterapia no âmbito da Atenção Básica. Deve-
se ofertar também para estes indivíduos ações em grupo para promoção da 
alimentação adequada e saudável e atividade física, mas observando a 
necessidade de grupo específico para obesos permitindo que estes indivíduos 
sintam-se melhor acolhidos em um grupo com as mesmas características. 

• Os casos mais complexos ou com IMC >40 kg/m2 deverão ser assistidos em 
serviços de Atenção Especializada (ambulatorial ou hospitalar), desde que este 
esteja presente no território. Cabe à AB, por meio de suas equipes de Referência e 
de Apoio Matricial, ordenar a organização da rede municipal ou regional de 
Atenção à Saúde para garantir a oferta deste cuidado especializado. Ou seja, a 
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partir da classificação de risco de sua população adstrita e da contínua Vigilância 
Alimentar e Nutricional, a AB deverá ser capaz de nortear a oferta de cuidado nos 
serviços de Atenção Especializada, informando o quantitativo de indivíduos que 
necessitam do cuidado nestes pontos de atenção e ordenando os casos prioritários 
de atendimento ao serviço especializado. O ideal é que a equipe de AB também 
ofereça outras opções terapêuticas (grupos de caminhada, atividade física etc.) 
para acompanhar de forma conjunta a evolução do tratamento desses indivíduos. 

 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: obesidade / Ministério 
da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : 
Ministério da Saúde, 2014. 212 p. : il. – (Cadernos de Atenção Básica, n. 38)  
 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_38.pdf   pag 34/35 
 
Conforme a referência citada a questão está correta. 
 
 
Questão: 38 
Candidata: PATRÍCIA ABRANTES REIS DE OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  A alternativa “C” é a incorreta. Conserva-se o gabarito. 
Segundo a Portaria 2.488/11  
Compete as Secretarias Municipais de Saúde e do Distrito Federal: 
VII – Definir estratégias de institucionalização e análise de Atenção Básica. 
A alternativa da prova diz: Compete as Secretarias Estaduais, Municipais, e do Distrito 
Federal. 
Portanto, Secretarias Estaduais tornou a alternativa incorreta. 
 
 
Questão: 39 
Candidatos: JORGE GUEDES BORBOREMA, MARISTELA RIBEIRO COSTA 
MARTINS, WANUZA APARECIDA DUARTE MOTA e YASSUTARO JOÃO CARLOS 
YOGI 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Favor verificar Portaria 2.488/11 “O Processo de trabalho das Equipes de 
Atenção Básica”. 
São características do Processo de Trabalho das Equipes de Atenção Básica 
Verificar item V 
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CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL 
 
 
 
Questão: 05 
Candidata: VIRGÍNIA AMARAL PINTO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Acerca das estruturas linguísticas, assinale a opção INCORRETA. 
 
a- O primeiro parágrafo é introduzido por uma oração subordinada adverbial condicional. 
b- No segundo parágrafo, pode-se substituir o travessão duplo por vírgulas, não havendo 
nessa substituição qualquer inadequação gramatical. 
c- Em “ No INSS, que atende ao setor privado, ...” (3º parágrafo), o uso das vírgulas é 
facultativo. 
d- No sexto parágrafo, pode-se substituir, sem que haja prejuízo de sentido, a palavra 
“atenuadas” por “minimizadas”. 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 
 
O enunciado da questão solicita a opção INCORRETA. Como a própria candidata 
recorrente alega, o uso da vírgula no caso em tela NÃO é facultativo. 
 
 
 
Questão: 28 
Candidatas: TAMIRIS ALINE MOL SANTOS, THATIURY KELLEN SOARES BARBOSA 
e VIRGÍNIA AMARAL PINTO 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A resposta correta é a letra “A” e não a letra “B” como divulgado. 
 
 
 
Questão: 30 
Candidata: KAMILLA MAYESSA SANTOS SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A resposta correta é a letra “C”. Conserva-se o gabarito. O erro de digitação 
não interfere na análise da questão. 
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CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 
 
Questão: 09 
Candidato: LUCAS SILVA CAMPOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O “que”  assume a função de pronome relativo em: 
 
a- É preciso que trabalhem a favor da reforma na previdência. 
b- “... o mérito de apontar que o modelo brasileiro de aposentadorias é, além de 
insustentável, injusto”. 
c- “No INSS, que atende ao setor privado, o desequilíbrio entre a receita...” 
d- A verdade é que o tempo passa e nada é feito. 
 
Julgo IMPROCEDENTE recurso. 
 
O candidato alega que em “... o mérito de apontar que o modelo brasileiro de 
aposentadorias é, além de insustentável, injusto”, o “que” seja pronome relativo, o que 
não é verdade já que o mesmo introduz uma oração subordinada substantiva objetiva 
direta, assim, exerce função de conjunção integrante. 
 
 
Questão: 22 
Candidato: DIEGO BENÍCIO DE ARAÚJO LIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: 1-  De acordo com Prof. José de Almendra Freitas Jr. da Universidade Federal 
do Paraná, Materiais de Construção – publicado em 2013. 
A cal evita eflorescências e umidade ascensional. 
A eflorescência ocorrerá se a cal for utilizada indevidamente, fora de normas estabelecidas, 
no preparo da argamassa ou com o uso cimento de qualidade inferior. 
 
2 - De acordo com Lia Lorena Pimentel - UNICAMP 
Uso e propriedades da cal. Na construção civil, o principal uso da cal argamassas mistas de 
cimento, cal e areia. As principais propriedades da cal nas argamassas são: 
- proporciona economia por ser um aglomerante mais barato que o cimento; 
- permite maior capacidade de incorporação de areia; 
- maior plasticidade; 
- possibilita certo grau de isolação térmica devido a maior refletibilidade; 
- como aglomerante, desenvolve uma capacidade razoável de resistência à tração e 
compressão; 
- melhor as condições de resistência ao aparecimento de fissuras e trincas; 
- ausência de eflorescências; 
- detém uma pequena capacidade de reconstituição autógena das fissuras; 
- maior resistência à penetração da água; 
- detém propriedades assépticas por desenvolver um meio alcalino; 
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Utilização da cal hidratada 
A sua principal utilização na construção civil é como componente integral e fundamental no 
preparo de argamassas para as finalidades de assentamento e revestimento, visto que 
apresenta uma característica tipo cola e uma grande resistência e durabilidade. 
- A principal função  da cal é dar mais aderência às argamassas de reboco aos blocos 
cerâmicos da alvenaria, visto que esses normalmente possuem uma textura bem lisa, e de 
difícil aderência. Por apresentar características alcalinas a cal hidratada impede a oxidação 
nos materiais de ferro e atua basicamente como um fungicida e bactericida, além de evitar 
o surgimento de manchas e apodrecimentos precoces nos revestimentos, rebocos e 
assentamentos. 
 
3- No setor ambiental, as argamassas com cal contribuem para o meio ambiente devido às 
suas seguintes características (GUIMARÃES, 2002):  
- alcalinidade (pH maior que 11,5) transmitida ao meio tornando-o mais asséptico;  
- a cor branca clareia as misturas em que está presente, tornando-as de tonalidade mais 
neutra e mais refletiva aos raios solares (menor transmissão de calor);  
- os altos pontos de fusão dos óxidos de cálcio (2570°C) e de magnésio (2800°C) auxiliam a 
resistência ao fogo de paredes de argamassas com cal;  
- o pequeno teor de álcalis ocasiona sensível redução das eflorescências, que 
prejudicam o aspecto visual e danificam a estrutura das argamassas. 
 
 
Sondagem SPT 
 
1- A Sondagem a percussão com determinação de SPT, é hoje, sem sombra de dúvida, o 
processo de investigação do subsolo mais aplicado nos meios de engenharia. Seu custo, 
relativamente baixo, sua facilidade de execução, sua simplicidade de equipamento, a 
possibilidade de trabalho em locais de difícil acesso possibilitam ao engenheiro obter 
informações da sub-superfície, indispensáveis para projetar ou escolher o melhor tipo de 
fundação, bem como sua provável cota de apoio. 
As informações fornecidas pela sondagem são as seguintes: 
a- Coleta de amostras de solo, semi-deformadas de metro a metro, para uma posterior 
caracterização táctil-visual em laboratório, através do barrilete amostrador padrão; 
b- Perfil geotécnico do local investigado; 
c- Profundidade de ocorrência do lençol freático (nível d’água do subsolo); 
d- Determinação da resistência do solo através do S.P.T. (Standard Penetration Test), ou 
seja, o número de golpes necessários para a cravação dos últimos 30 cm do barrilete 
amostrador por um peso de 65 kg, solto a uma altura de 75 cm em queda livre; 
e- Fornecer informações sobre a consistência e compacidade dos solos investigados; 
f- Demais fatores pertinentes. 
Portanto, somente com a execução de sondagens a percussão é possível determinar as 
características e propriedades do subsolo dessa residência ou empreendimento. 
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Basicamente a sondagem a percussão fornece todas as informações citadas acima. Um 
engenheiro de posse dessas informações poderá tomar decisões de projeto e execução 
mais eficientes, precisas, seguras e econômicas. Pode ser feita a seguinte analogia: Um 
médico dificilmente tomará decisões importantes no diagnóstico de um paciente apenas 
baseado no contato visual, sem antes executar investigações mais detalhadas (exames 
laboratoriais, raio X, etc.). O mesmo acontece na engenharia, um engenheiro com informações 
mais detalhadas poderá projetar ou escolher o melhor tipo de fundação, bem como sua 
provável cota de apoio de uma forma mais econômica, segura, eficiente.  
Com uma fundação adequada e bem dimensionada, dificilmente uma residência apresentará 
problemas. 
2-  De acordo com informações da professora Dra. Heloisa Helena Silva Gonçalves, 
Professor Dr. Fernando A M. Marinho e Professor Dr. Marcos Massao Futai: o SPT é uma 
sondagem a percussão (Standard Penetration Test). Este ensaio tem baixo custo, pode ser 
realizado em locais de difícil acesso, pode-se coletar amostras, através dele é determinado 
um índice que permite que se estime a resistência e também é determinado o nível de 
d’água. 
A Sondagem a Percussão é o ensaio mais utilizado na construção civil da maioria dos 
países e no Brasil foi normatizado pela ABNT na NBR 6484 “Solo – Sondagens de simples 
reconhecimento com SPT – Método de ensaio” (SPT- Standard Penetration Test), que 
permite: a determinação do perfil geológico e a capacidade de carga das diferentes 
camadas do subsolo, a coleta de amostras destas camadas, a verificação do nível do 
lençol freático, a determinação da compacidade ou consistência dos solos arenosos ou 
argilosos, respectivamente e também a determinação de eventuais linhas de ruptura que 
possam ocorrer em subsuperfície. 
Os resultados destas investigações de campo possibilitam a opção pelo tipo de fundação 
mais adequado e pelas exigências de seu dimensionamento ou, até mesmo, pela 
necessidade de estudos geológicos mais aprofundados. 
As amostras extraídas recebem classificação quanto às granulometrias dominantes, cor, 
presença de minerais especiais, restos vegetais e outras informações relevantes 
encontradas. A indicação da consistência ou compacidade e da origem geológica da 
formação, complementa a caracterização do solo. 
No relatório final constará a planta do local da obra com a posição das sondagens e o perfil 
individual de cada sondagem e/ou seções do subsolo, indicando a resistência do solo a cada 
metro perfurado, o tipo e a espessura do material e as posições dos níveis d’água, quando 
encontrados durante a perfuração. 
3- De acordo com a NBR 6484: Solo - Sondagens de simples reconhecimento  
com SPT - Método de ensaio 
As principais informações obtidas com o ensaio de SPT-T são: 
- A identificação das diferentes camadas de solo que compõem o subsolo; são feitas com 
auxilio de um geólogo experiente, que através da cor, da textura. A classificação dos solos 
de cada camada; através de ensaios em laboratório de solos tal como granulométrico que 
classifica o solo em pedregulho, areia, silte e argila. 
- A existência ou não de Lençol freático e o nível inicial e após 24 horas; se a amostra de 
solo obtida estiver com grau de umidade elevada então o nível do lençol freático se encontra 
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nesta cota, ao termino do ensaio deve-se esgotar o furo e proceder a medida do nível do 
lençol freático após o período de 24 horas. 
- A capacidade de carga do solo em várias profundidades; é expresso por formulações que 
utilizam o N que é o numero de golpes obtido para cravar o amostrador 30 cm no solo. 
- Índice de torque (TR); é a relação entre o torque medido em kgf/m pelo valor N do SPT, 
descrito pela seguinte equação: 
 

 
 
Normatizada pela NBR 6484 : 2001, e conhecida também por “Sondagem SPT”, cuja sigla é 
abreviatura do nome internacional “Standard Penetration Test”, este tipo de sondagem 
aplica-se unicamente a solos. Seus objetivos são a determinação das camadas, a 
identificação do nível d’água, e o principal deles para finalidades construtivas, que é a 
determinação da resistência. 
A resistência dos solos é medida pelo índice de resistência a penetração (N), que é um 
número dado pela soma dos golpes do martelo, necessários para cravação dos dois últimos 
segmentos de 15cm do amostrador padrão. Cada golpe do martelo consiste em uma massa 
de ferro padronizada de 65kg, caindo livre e verticalmente a uma altura de 75cm. 
Neste tipo de sondagem, a profundidade é limitada aos critérios considerados impenetráveis 
pela norma, ou por especificação do cliente. 
Esta sondagem pode ser acompanhada dos Ensaios de Infiltração (EI), quando  
se deseja mensurar a permeabilidade do solo. 
 
Conclusão: tendo em vista o exposto nas informações e esclarecimentos com base em 
depoimentos e publicações de profissionais da área da Construção Civil, permanece o 
gabarito, alternativa (a). 
 
 
 
Questão: 24 
Candidato: DIEGO BENÍCIO DE ARAÚJO LIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Em função da distribuição mais condicionante, as forças verticais são 
constituídas por um veículo-tipo ou por forças uniformemente distribuídas (lineares e de 
superfície). O veículo tipo interfere na carga transversa alterando os esforços. Para a 
determinação do carregamento móvel faz-se o uso de cargas uniformemente distribuídas 
e de um trem hipotético, composto por um veículo tipo. A carga uniformemente distribuída 
faz complemento a carga do veículo tipo. Normalmente, essa carga móvel colocada junto 
à cabeceira da ponte, para efeito de cálculo, é considerada uniformemente distribuída, e 
cujo valor pode ser estimado transformando o peso do veículo-tipo em carga 
uniformemente distribuída e compondo-a com a carga distribuída. 
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Questão: 26 
Candidato: DIEGO BENÍCIO DE ARAÚJO LIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O candidato se equivocou ao ler o enunciado que afirma a régua é 
graduada de 0 a 4m, assim o tamanho da mesma é de 4m. 
O enunciado da afirmativa I: A régua graduada de 0 a 4 m, usada em nivelamento 
geométrico e que deve ser posicionada verticalmente sobre o ponto visado para leitura da 
altura entre o chão e o plano horizontal formado pela visada de nível ótico, é a mira.  
Assim o enunciado não afirma que existam miras de 0 a 4m.  
1- De acordo com Luis A. K. Veiga/Maria A. Z. Zanetti/Pedro L. Faggion,  
Fundamentos de topografia:  
A mira tem a grande vantagem de possibilitar que sejam determinadas, diretamente, do 
aparelho, com auxílio dos fios estadimétricos do retículo da luneta, as alturas de visadas 
aos pontos topográficos. As miras são construídas de peças de madeira de seção 
retangular e devidamente graduadas.  
Apresentam, geralmente, o comprimento de quatro metros e seção de 8 x 2 ou 4 
centímetros e reforçadas, nas extremidades superior e inferior, por guarnições metálicas. 
2 - De acordo com Amansleone da S. Temóteo 
As medidas de distâncias horizontais indiretas são feitas por observações em campo com 
o auxílio de teodolitos e miras estadimétricas. As miras são grandes réguas com 
comprimento que pode atingir 4 m, graduada, sendo nos tipos de encaixar e telescópica. 
Quanto ao material, as miras podem ser de madeira, fibra de vidro, alumínio e invar. 
Servem para as leituras estadimétricas na determinação dos desníveis e distâncias 
indiretas. 
3 - De acordo com os professores Ariclo Pulinho Pires de Almeida, José Carlos de Paula 
Freitas e Maria Márcia Magela Machado da UFMG: 
As réguas graduadas que são colocadas nos pontos distantes são chamadas de miras. 
Estas podem ser diretas ou invertidas, conforme a imagem que se avista nas lunetas seja 
uma imagem direta ou invertida (isto é, o sistema ótico da luneta seja terrestre ou 
astronômico, como já se aludiu). Em ambos os casos, a subdivisão das miras é a mesma, 
apenas nas miras invertidas os algarismos são pintados invertidos para a imagem ser 
vista direta. As miras mais comuns têm 4 metros de comprimento, divididas em 3 partes, 
sendo as 2 superiores escamoteáveis. 
4 - De acordo com Jucilei Cordini da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC: 
A mira é uma régua com 4 metros de comprimento, graduada em centímetros, que 
permite a leitura da intersecção do plano horizontal descrito pelo movimento da luneta 
com a régua colocada verticalmente no ponto de interesse. As leituras são compostas de 
quatro dígitos: o primeiro refere-se ao metro, o segundo ao decímetro, o terceiro ao 
centímetro e o último ao milímetro. As três primeiras leituras são exatas; apenas a leitura 
destinada ao milímetro é estimada. 
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Conclusão: tendo em vista o exposto nas informações e esclarecimentos com base 
em depoimentos e publicações de profissionais da área da Construção Civil, 
permanece o gabarito, alternativa (d). 
 

 
 
Questão: 27 
Candidatos: CAROLINE GONÇALVES CAMPOS, ELIONE VIEIRA DE FARIAS, 
PALOMA ANDRADE RIBEIRO SANTOS e WANDEL CARLOS SILVA BRITO 
Recurso(s): DEFERIDO  
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 29 
Candidatos: DIEGO BENÍCIO DE ARAÚJO LIRA e WANDEL CARLOS SILVA BRITO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Análise da afirmativa I 
 
1- Os principais agentes químicos ambientais responsáveis pela deterioração do concreto 
são: CO2, que origina a carbonatação; ácidos; cloretos; sulfatos. 
Segundo ( GENTIL ,2003), a corrosão e a deterioração que são observadas no concreto, 
podem se associadas a fatores mecânicos, físicos, biológicos, entre tais como: Mecânicos 
– Vibrações e erosão; Físicos – Variações de temperatura; Biológicos – Bactérias e 
fungos; Químicos – Produtos químicos como ácidos e sais. 
2– De acordo com o texto: Corrosão de armadura em estruturas de concreto armado dos 
autores Abílio Pinheiro Botelho e David da Silva e Silva 
O gás carbônico, rejeito respiratório e ponto de partida para a fotossíntese, quando 
borbulhado em água sofre dissolução, formando ácido carbônico e desta forma reduzindo 
o pH. Por sua vez o ácido carbônico reage com o Carbonato de cálcio provocando uma 
elevação o pH conforme pode ser observado. 
Os íons de Hidrogênio, provenientes da dissociação do ácido carbônico são, em parte, 
formam os íons de Bicarbonato (HCO3-) a partir de íons de Carbonato, derivados da 
dissociação do Carbonato de cálcio (CaCO3), resultando assim no efeito de 
tamponamento da água do mar. 
Por exemplo, o gás carbônico, ou dióxido de carbono, juntamente com o monóxido de 
carbono, são normalmente originados da queima de combustíveis, como os 
hidrocarbonetos(gasolina, óleo) e carvão. Em temperaturas normalmente encontradas em 
atmosferas ambientais, eles não costumam ser corrosivos para os materiais metálicos, 
embora o gás carbônico forme com água o ácido carbônico, H2CO3, que é um ácido 
fraco. Esse ácido, reagindo com alguns metais, como o zinco, forma carbonato básico de 
zinco, que é insolúvel, protegendo o metal. Entretanto, gás carbônico e umidade 
ocasionam a carbonatação de concreto, responsável pela deterioração desse material. 
3 – De acordo com Prevenção de corrosão em caldeiras de Johnson Pontes de Moura 
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O acido carbônico ataca o ferro em meio aerado e não aerado e o cobre em meio aerado, 
ou quando no estado oxidado. A fim de neutralizar sua acidez, utilizam-se aminas 
voláteis, que são bases relativamente fortes: um ligeiro excesso de aminas, quando 
hidrolizadas, aumentará o valor do pH do condensado. As aminas utilizadas na proteção 
das linhas de vapor podem ser as neutralizantes, ou as formadoras de filme em toda a 
superfície metálica, que ficam em contato com CO2, ou oxigênio. 
4- De acordo com Egydio Hervé Neto, Estruturas de Concreto Armado  
A Proteção do Aço pelo Concreto 
É importante abordarmos aqui o mecanismo deste ataque ao aço que resulta na corrosão 
e fim da vida útil para o concreto armado. Todo o aço no interior do concreto encontra-se 
inicialmente protegido por uma camada (filme) de óxidos aderidos ao aço – originadas 
pela dissolução de hidróxidos presentes no cimento que saturam os poros do concreto 
conferindo-lhe um pH entre 13 e 14, que o protege da corrosão. A este fenômeno dá-se a 
denominação de passivação do aço. O fenômeno contrário, a despassivação do aço é a 
ação  
responsável pelo fenômeno da corrosão das armaduras, e inicia-se com a  
presença de gás carbônico (CO2) na atmosfera circundante à estrutura. O gás  
carbônico penetra nos poros e fissuras do concreto, quando saturados de água, formando 
o ácido carbônico (H2CO3) que ocasiona a redução do pH da  
solução nos poros abaixo de 9, o que desestabiliza o filme passivante de óxidos e 
proporciona um processo de corrosão eletroquímica do aço, caracterizado pelo 
transporte, nesse meio aquoso, de íons ferro (Fe+) em sentido oposto ao transporte e 
precipitação de hidróxidos dissolvidos (CaCO3, Na2CO3, e K2CO3) formando uma pilha 
dentro da massa que com a formação de ferrugem e, por seu maior volume dentro do 
concreto, a ruptura (desplacamento) do concreto do cobrimento em diversos pontos das 
peças atacadas. 
Assim o ácido carbônico é responsável pela agressividade da água o que torna a 
afirmativa I falsa, pois afirma que o mesmo não é responsável pela agressividade.  
 
Análise da afirmativa III 
 
1 - Em “Ensaios de agregados, concreto fresco e concreto endurecido MT 6” da 
Associação Brasileira de Cimento Portland. 
Os agregados miúdos têm grande capacidade de retenção de água, portanto, na 
preparação de concretos em que o agregado é proporcionado em volume, é importante 
considerar o inchamento devido à absorção de água do agregado miúdo conforme a 
granulometria, podendo variar de 20 a 40%. O inchamento varia com a umidade e, 
conhecendo-se a curva de inchamento (inchamento em função da umidade), basta que se 
determine a umidade para que se obtenha essa característica.  
Em linhas gerais a tensão superficial da película de água aumenta a bolha, os grãos de 
areia se separam. Depois de certa umidade a água toma os esforços e os grãos descem 
por adensamento. 
O inchamento se aplica na correção do agregado miúdo do concreto dosado em volume e 
na aquisição de agregado miúdo em volume. A amostragem é tão importante quanto o 
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ensaio, por isso deve ser tomado todas as precauções para que se obtenham amostras 
representativas quanto às suas natureza e características. Para evitar segregação da 
parte pulverulenta, a extração da amostra deve ser feita com o material úmido. 
Os agregados devem estar levemente úmidos para evitar a perda de finos. Nas pilhas de 
agregados miúdos, aproximadamente 30 cm da camada exterior devem ser removidos 
para a coleta de amostra abaixo dessa camada. 
Agregados devem ser armazenados em baias separadas, para evitar contaminação e 
mistura entre si. 
- Cimentos de tipos ou procedências diferentes devem ser armazenados separadamente. 
- Os demais componentes também devem ser armazenados de maneira a evitar 
contaminação. 
- A amostragem de agregados miúdos pode ser feita com tubos de amostragem, já 
descritos anteriormente, retirando-se o número apropriado de amostras parciais. 
 
2. Segundo a NM26 
4.7 Efetuar a amostragem quando o material estiver úmido, caso essa condição não se 
verifique, umedecer levemente para evitar a segregação da parte pulverulenta. 
5.4 Depósitos comerciais e obra 
O material pode ser encontrado em pilhas, silos, ou sobre veículos de transporte ou 
correias transportadoras. Sempre que for possível, a amostra deverá ser coletada no 
lugar de origem do material, durante o carregamento dos veículos de transporte. Se não 
for possível, as amostras devem ser coletadas no lugar de destino, preferentemente antes 
do material ser descarregado dos veículos. Em cada caso, o procedimento deve 
assegurar que  
não ocorra nenhuma influência de segregação nos resultados obtidos. 
5.4.1.6 Nas pilhas de amostragem de agregado miúdo, a camada exterior que estiver 
sujeita à segregação deve ser removida (de aproximadamente 30 cm ou mais) e a 
amostra deve ser coletada abaixo dessa camada. 
5.4.2.6 No caso da amostragem de agregados miúdos em unidades de transporte, podem 
ser utilizados tubos amostradores conforme descrito em 5.4.1.7, para extrair um número 
apropriado de amostras parciais para formar uma amostra composta. 
3- A norma DNER-PRO 120/97 fixa as exigências para amostragem de agregados em 
campo. É indicado o material necessário para coleta de amostras (pá, enxada, lona, caixa 
de madeira, vassoura, etiqueta), as quantidades de amostras de agregados graúdos e 
miúdos para a realização de ensaios de caracterização e mecânicos, assim como os 
procedimentos de coleta. São abordados os procedimentos de amostragem em silos, em 
pilhas de estocagem, em material espalhado na pista e em veículos. São descritos 
também as formas de embalagem e os itens de identificação da amostra (natureza, 
procedência, qualidade, data, local de coleta, responsável, finalidade etc.). 
4- Coleta de amostras de agregados – DNER – Procedimento (PRO) 120/97 .  
Esta norma fixa o procedimento de coleta de amostras de agregados para análise em 
laboratório com emprego de agregado miúdo retirado em pilhas de estocagem. As 
amostras devem ser obtidas de vários pontos da pilha, desde a crista até a base, 
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perfazendo um total de 20 kg. As amostras devem ser retiradas com pá ou enxada 
conforme a seguinte indicação. 
5- A amostragem para as determinações de índices físicos e resistência à abrasão foi 
feita de acordo com a norma NBR NM 26 da ABNT, para amostragem em pilhas. Devido à 
dificuldade em assegurar a representatividade das amostras, devido ao processo de 
segregação do material mais grosso, que tende a se alojar na face externa da pilha, a 
norma diz que o procedimento mais adequado é fazer a coleta em diferentes partes da 
pilha: no topo, no meio e na base.  
 
Tendo em vista as abordagens apresentadas a afirmativa III se apresenta como 
verdadeira.  
 
Conclusão: tendo em vista o exposto nas informações e esclarecimentos com base 
em depoimentos e publicações de profissionais da área da Construção Civil, 
permanece o gabarito, alternativa (a). 
 
 
 
Questão: 30 
Candidatos: DIEGO BENÍCIO DE ARAÚJO LIRA, LUCAS SILVA CAMPOS e PALOMA 
ANDRADE RIBEIRO SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Estacas ou Paredes diafragma. 
 
1 - TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL I, Denise Antunes da Silva 
A execução de uma cortina de concreto armado, ou não, moldadas no solo em painéis 
sucessivos, denominada parede diafragma, com profundidades e espessuras variáveis, 
além de fundações estruturais de estacas barrete com o emprego de “calda” ou “lama” 
bentonitica, só são possíveis devido às propriedades provenientes desta, as quais 
desempenham funções essenciais ao sucesso da escavação e da substituição da “lama” 
pelo concreto na vala. A parede diafragma foi concebida por C. Veder e Marconi, em torno 
de 1938 em Milão, Itália, e sua técnica desenvolvida gerando os seus diversos tipos. As 
paredes-diafragma são cortinas verticais executadas pela escavação de trincheiras 
sucessivas ou intercaladas, de comprimento da ordem de 2 a 3 metros, e posterior 
preenchimento da trincheira com placas de concreto armado ou concreto preparado no 
local. Por produzir mínimas vibrações, mesmo em areias muito compactas ou argilas 
muito rijas, esse procedimento executivo reduz as perturbações no terreno, e 
consequentemente nos prédios vizinhos. Existem vários tipos de paredes-diafragma, 
dentre os quais se destacam: 
• paredes moldadas no local, de concreto armado ou simples; 
• paredes pré-moldadas de concreto armado; 
• paredes moldadas no local, a partir de uma mistura de cimento, bentonita e água em 
proporções convenientes conhecida como coulis; 
• paredes mistas. 
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As paredes diafragma podem ser executadas em espessuras que variam de 30cm a 1,20 
metros, e em profundidades que podem ultrapassar 50 metros.  
Apenas as paredes executadas com placas pré-moldadas apresentam limitação de 
dimensões, tendo em vista as técnicas executivas. Entretanto, já foram executadas 
paredes onde as placas pré-moldadas possuíam 15 metros de comprimento e 40 cm de 
espessura. 
Dessa forma, as paredes-diafragma permitem realizar, com relativa facilidade, segurança 
e economia, escavações profundas junto a edificações já existentes.  
Podem ser implantadas em quase todos os tipos de terreno, mesmo em areias finas 
abaixo do nível do lençol freático. Como são estanques, evitam fluxo de água para o 
interior da escavação, permitindo, na maioria das vezes, que se trabalhe dentro da vala 
apenas com esgotamento superficial de água. 
São paredes bem mais rígidas que as cortinas de estacas-pranchas podendo fazer parte 
da estrutura definitiva do edifício, recebendo não só a carga do solo, mas também cargas 
verticais do prédio. 
2- Professor Dr. George de Paula Bernardes. Universidade Estadual Paulista 
As paredes-diafragma revolucionaram a engenharia de fundações por permitir realizar 
com relativa facilidade, segurança e economia, escavações profundas mesmo junto a 
edificações já existentes. Estas representam um tipo de paramento das cortinas, podem 
ser implantadas em quase qualquer tipo de terreno, mesmo sem rebaixamento do lençol 
freático formando um paramento “estanque”, evitando assim, o fluxo de água para o 
interior da escavação, além disso, podem ser utilizadas com qualquer tipo de 
escoramento e se conformam melhor ao perímetro da contenção (SAEZ et al., 1998). 
 
Os métodos de construção da parede-diafragma podem ser: moldada “in loco”, pré-
moldada e plástica. Sua execução requer mão de obra especializada e sua técnica 
executiva é muito parecida com às das estacas escavadas. A parede diafragma é 
executada em lamelas, sua continuidade é assegurada com o auxílio de um tubo ou 
chapa-junta, colocado após a escavação do painel retirado logo após o início da pega. As 
etapas executivas consistem basicamente na execução da mureta guia, escavação, 
montagem e a concretagem do painel e a escavação da contenção. Cabe ressaltar que o 
projeto e a execução de uma parede diafragma têm que ser estudado e planejado 
cuidadosamente para evitar imprevistos durante sua execução. 
As técnicas executivas das paredes diafragma são muito parecidas às das estacas 
escavadas. A parede diafragma é executada em painéis ou lamelas, onde sua 
continuidade é assegurada com o auxílio de um tubo ou chapa-junta, colocado após a 
escavação do painel e retirado logo após o início da pega (endurecimento do concreto). O 
crescimento da construção de parede diafragma moldada “in loco” se deve principalmente 
às vantagens que proporciona como facilidade em adaptar-se à geometria do projeto; 
quase total ausência de vibração; não causar sensíveis descompressões ou modificações 
no terreno evitando danos às estruturas existentes; alcançar profundidades abaixo do 
nível da água; a possibilidade dos vários painéis fazerem parte da estrutura permanente; 
e servir como contenção de escavações profundas. 
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As paredes diafragma encontram hoje um vasto campo de atuação, podendo ser usadas 
com sucesso em variados setores da engenharia de fundação. 
3- Professor Eduardo C. S. Thomaz 
As paredes diafragmas são paredes de contenção verticais, executadas em argamassa 
ou concreto simples ou armado podendo ainda servir de suporte de cargas e como 
camada de impermeabilização. As paredes executadas com mistura de argila e cimento 
são diafragmas flexíveis e as executadas em concreto são diafragmas rígidos. Embora 
tecnicamente simples, o processo utiliza pessoal, equipamentos e materiais 
especializados. A escavação é feita por uma escavadeira de esteira equipada com 
Clamshell ou um trado batilon.  
Para impedir o desabamento das paredes da escavação é utilizada uma suspensão 
estabilizadora aquosa de argila bentonita, conhecida por lama bentonita, que ficará 
protegendo contra desabamentos até a concretagem.  
Abaixo, o esquema mostra o processo construtivo da parede diafragma, sendo que na 1ª 
etapa é feita a escavação, conforme, a seguir, e na 2ª etapa são colocados os tubos para 
as juntas das extremidades. 
Elementos estruturais de concreto armado concebidos para contenção de empuxos de 
terra, água e sobrecargas em escavações verticais profundas, as paredes diafragma são 
uma solução recorrente nos centros urbanos, onde a falta de área livre dificulta a 
execução de outros processos.  
A norma de fundações NBR-6122 / 1996 não permite que se adote fck > 20 MPa para o 
cálculo estrutural da estacas ou paredes diafragmas com concreto submerso, mesmo que 
o concreto seja executado com um fck maior. 
 
Conclusão: tendo em vista o exposto nas informações e esclarecimentos com base 
em depoimentos e publicações de profissionais da área da Construção Civil, 
permanece o gabarito, alternativa (b). 
 
 
 
Questão: 32 
Candidatos: PALOMA ANDRADE RIBEIRO SANTOS e VITOR NICCHIO ARÇARI 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: 1-  Prof. Bruno Almeida Cunha de Castro em CONSTRUÇÃO DE 
ESTRADAS E VIAS URBANAS  - UFMG 
Terraplenagem é a técnica de engenharia de escavação e movimentação de  solos e 
rochas. O termo técnico mais usualmente adotado para terraplenagem  em rocha é 
desmonte de rocha. O serviço de terraplenagem compreende  quatro etapas: escavação; 
carregamento; transporte; espalhamento. Verifica-se  assim que a operação 
descarregamento está implícita nas etapas transporte e  espalhamento. Havendo o 
transporte e o futuro espalhamento,  necessariamente deve existir o descarregamento, 
não sendo necessário mencionar este procedimento. 
Alguns autores incluem, logo após a etapa de transporte, a etapa de descarga.  
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Consideramos, porém, que a etapa de descarga não é significativa, estando incluída nas 
etapas transporte e espalhamento, visto que todo equipamento de transporte provém a 
descarga do material. Outros autores e especificações incluem, ainda, a compactação de 
aterros como uma quinta etapa do serviço de terraplenagem. Entendemos, no entanto, 
que a compactação de aterros é um serviço à pane do serviço de terraplenagem, 
existindo três fortes justificativas para apoiar este ponto de vista: todo serviço de 
terraplenagem sempre contém as quatro etapas citadas acima; nem todo material 
escavado em terraplenagem é destinado à confecção de aterro, podendo ser descartado 
como bota-fora; os equipamentos de compactação de aterros são de natureza diferente 
dos equipamentos de terraplenagem. 
2- A organização dos trabalhos de movimento de terras possui quatro operações 
fundamentais, sendo elas a execução da escavação, o carregamento do material 
escavado, o transporte e o descarregamento e o espalhamento. Pelo exposto verifica-se 
que a operação descarregamento está embutida na operação transporte – transporte 
implica em descarregamento – para efetivar a operação espalhamento. No espalhamento 
está implícito que o material foi descarregado. Assim, o aterro ocorre em função da carga 
e espalhamento. 
 
Conclusão: Com o exposto acima a afirmativa II apresenta-se correta de acordo à 
interpretação das etapas, permanecendo como correta a alternativa (d) 
 
 
 
 
Questão: 33 
Candidato: WANDEL CARLOS SILVA BRITO  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: 1- Fundamentos de análise estrutural 
Kenneth M. Leet, Chia-Ming Uang e Anne M. Gilbert 
Linha de influência é um diagrama cujas ordenadas, que são plotadas como uma função 
da distância ao longo do vão, fornecem o valor de uma força interna, uma reação ou um 
deslocamento em um ponto específico de uma estrutura quando uma carga unitária de 1 
kip ou 1 kN se move pela estrutura. 
A linha de influência de qualquer reação ou força interna (cortante, momento) 
corresponde à forma defletida da estrutura, produzida pela remoção da capacidade da 
estrutura de transmitir essa força, seguida da introdução na estrutura modificada (ou 
liberada) de uma deformação unitária correspondente à restrição removida. 
O princípio de Müller–Breslau fornece um procedimento simples para estabelecer o 
aspecto qualitativo de uma linha de influência. O princípio determina: A linha de influência 
de qualquer reação ou força interna (cortante, momento) corresponde à forma defletida da 
estrutura produzida pela retirada da capacidade da estrutura de suportar essa força, 
seguida da introdução na estrutura modificada (ou liberada) de uma deformação unitária 
correspondente à restrição retirada. 
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O traçado de uma linha de influência independe de qualquer carga aplicada na estrutura. 
Uma linha de influência representa os valores de um esforço interno na seção 
selecionada em função de uma carga unitária que percorre a estrutura. 
Uma linha de influência (li) descreve a variação de um determinado efeito (por exemplo: 
uma reação de apoio, um esforço cortante, ou um momento fletor em uma seção 
transversal) em função da posição de uma força vertical (orientada para baixo) e unitária 
(p = 1tf) que percorre a estrutura; 
Linha de influência é um diagrama, um gráfico, que permite a obtenção de um esforço, 
sempre em uma mesma seção, qualquer que seja o tipo de carga (concentrada ou 
uniforme) e a respectiva posição desse carregamento. 
 
CONCLUSÃO: Tendo em vista o exposto acima, a alternativa correta é determinada 
como sendo (a). 
 
 
Questão: 34 
Candidatos: CAROLINE GONÇALVES CAMPOS, DIEGO BENÍCIO DE ARAÚJO LIRA, 
ELIONE VIEIRA DE FARIAS, LUCAS SILVA CAMPOS, PALOMA ANDRADE RIBEIRO 
SANTOS, PRISCILA CARVALHO OLIRA CAMPOS e VITOR NICCHIO ARÇARI 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “C” e não a “B” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
 
Questão: 37 
Candidatos: DIEGO BENÍCIO DE ARAÚJO LIRA, ELIONE VIEIRA DE FARIAS e 
WANDEL CARLOS SILVA BRITO 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 38 
Candidato: LUCAS SILVA CAMPOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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CARGO: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 
 
Questão: 18 
Candidato: RENATO CARLOS DUARTE MOTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Assinale a alternativa que completa corretamente as colunas: 
 
Não diga _____ ninguém, mas acredito que faltam ___ ela predicativos necessários ____  
função ___que ela almeja. 
 
a- a, a, à, a 
b- à, à, à, a 
c- à, a, a, a  
d- a, à, à, à 

 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 
 
Não existe consistência na fundamentação do recurso e a questão não apresenta 
problema conceitual, nem mesmo de natureza estrutural. 
 
 
Questão: 21 
Candidato: RENATO CARLOS DUARTE MOTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A digitação da palavra coordenaras atividades não acarreta prejuízos 
quanto a interpretação, pois o essencial para se responder à questão está claro no 
enunciado:  Uma cadeia de suprimentos deve ter uma abordagem por meio da 
administração logística.  Coordenar as atividades dessa cadeia é apenas complemento, 
ou seja, em nada acrescenta ou diminui ao raciocínio, pois esta embutido na expressão 
administração logística. 
1- Máris de Cássia Ribeiro 
Funções da Logística de suprimentos: pesquisa do catálogo de materiais, composição dos 
itens de materiais do catálogo, análise da necessidade de compra, iniciação e 
acompanhamento do processo de compra, recebimento dos materiais, conferência e 
inspeção dos materiais, estocagem e preservação dos materiais. 
2- CHISTOFER, Martin. 
Os pontos principais da administração de materiais (estoque, planejamento, cadastro, 
transporte, armazenagem, etc.), a importância da função compras e suas particularidades 
como a negociação e a qualificação dos compradores e termina com um roteiro prático e 
objetivo sobre os trâmites que envolvem o setor de suprimentos. 
Segundo o dicionário da APICS, uma cadeia de suprimentos (Supply Chain) pode ser 
definida como: os processos que envolvem fornecedores-clientes e ligam empresas 
desde a fonte inicial de matéria prima até o ponto de consumo do produto acabado; as 
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funções dentro e fora de uma empresa que garantem que cadeia de valor possa fazer e 
providenciar produtos e serviços aos clientes. 
Uma cadeia de suprimentos pode ser definida como todas as atividades associadas com 
o movimento de bens desde estagio de matéria-prima ate o usuário final.  
3- Pires, S.R.I.  
A cadeia de suprimento é uma rede de organizações envolvidas por meio dos vínculos a 
montante e a jusante, nos diferentes processos e atividades que produzem valor na forma 
de produtos e serviços destinados ao consumidor final, ele também salienta que 
gerenciamento da cadeia de suprimento não é “integração vertical.”  A integração vertical 
normalmente se implica em ser o proprietário de fornecedores a montante e de clientes a 
jusante. O conceito de cadeia de suprimento é: “A gestão das relações a montante e a 
jusante com fornecedores e clientes, para entregar mais valores ao cliente, a um custo 
menor para a cadeia de suprimento como um todo”. 
Uma cadeia de suprimentos representa uma rede de trabalho (network) para as funções 
de busca de material, sua transformação em produtos intermediários e acabados e a 
distribuição desses produtos acabados aos clientes finais. 
4- Jüttner 
As cadeias de suprimentos são cada vez mais complexas, com ações de movimentação 
física de materiais e gestão do fluxo de informação ocorrendo simultaneamente. Tudo isto 
com o objetivo principal de assegurar que o produto chegue ao destino final na 
quantidade e momento solicitado pelo cliente, a um custo viável. 
Assim, pode-se perceber que independente da variedade e até certa disparidade nas 
definições, a Cadeia de Suprimentos representa um conjunto de atividades que envolvem 
as atividades de compra, armazenamento, transformação embalagem, transporte, 
movimentação interna distribuição e todo o suporte necessário para que tudo possa 
acontecer.  
 
A afirmativa diz respeito ao setor de suprimento ou administração de materiais. 
Desta forma, pelo exposto em informações de profissionais do setor somos de 
opinião pela manutenção do gabarito como alternativa (a). 
 

 
 
Questão: 23 
Candidato: RENATO CARLOS DUARTE MOTA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “B” e não a “D” conforme divulgado 
anteriormente. 
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Questão: 26 
Candidato: RENATO CARLOS DUARTE MOTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Análise da afirmativa I: 
Sabemos que uma atividade é crítica quando seu tempo otimista (TO) e igual ao seu tempo 
pessimista (TP) possível sem se alterar o prazo final do projeto.  
Inicialmente, desenhamos o diagrama das atividades de projeto, segundo as atividades 
predecessoras imediatas apresentadas na tabela.  
 

 

 
 

Constata-se que, para esta questão, há apenas duas opções de caminho possíveis a analisar: 
Primeira opção: o caminho A, C e E. 
Segunda opção: o caminho A, B, D e E. 
Então, calculamos a diferença entre TP e TO para cada uma das atividades: 
 
A: (TP = 3; TO = 1). Diferença = 2. 
B: (TP = 4; TO = 2). Diferença = 2. 
C: (TP = 9; TO = 1). Diferença = 8. 
D: (TP = 5; TO = 1). Diferença = 4. 
E: (TP = 3; TO = 1). Diferença  = 2. 
 
Somando-se a diferença encontrada entre TP e TO para as duas opções possíveis, tem-se que: 
Primeira opção: 2(A) + 8(C) + 2(E) = 12; 
Segunda opção: 2(A) + 2(B) + 4(D) + 2(E) = 10. 
Em função do somatório das diferenças ter sido menor (total = 10) para o caminho A-B-D-E, 
esse é o caminho crítico para a rede. Logo a afirmativa I se apresenta verdadeira. 
 

Análise da afirmativa II: 
Resolução: 
Fazendo os cálculos para cada uma das atividades, tem-se: 
 
Atividade A: µ = (1 + (4 x 2) + 3) / 6 = 2. 
Atividade B: µ = (2 + (4 x 3) + 4) / 6 = 3. 
Atividade C: µ = (1 + (4 x 2) + 9) / 6 = 3. 
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Atividade D: µ = (1 + (4 x 3) + 5) / 6 = 3. 
Atividade E: µ = (1 + (4 x 2) + 3) / 6 = 2. 
 
Logo a afirmativa II se apresenta verdadeira. 
Consequentemente as afirmativas III e IV se apresentam falsas. 
 
Conclusão: Tendo em vista os cálculos apresentados permanece como gabarito a 
alternativa (a), ou seja, se apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
 
 
Questão: 33 
Candidato: RODRIGO ELISEU LIMA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: 1- CLÍMACO, R. R. Tecnologia de grupo e manufatura.  
Os arranjos físicos buscam minimizar custos de movimentação, diminuir o 
congestionamento de materiais e pessoas, incrementar a segurança, o moral e a 
comunicação, aumentando a eficiência de maquinas e mão de obra e apoiando a 
flexibilidade. A escolha do arranjo físico de uma organização é uma decisão delicada e de 
central importância. Esta decisão envolve o posicionamento dos recursos produtivos, 
pessoal, máquinas e materiais, depende principalmente de duas variáveis: volume e 
variedade. A escolha mais adequada conduz ao aumento da produtividade e redução de 
custos gerando diferenciais competitivos para a organização. Além disso, pode reduzir a 
movimentação, riscos e esforços dos colaboradores. 
A necessidade de escolher um arranjo físico pode ser gerada por uma nova planta de 
produção, por modificações na demanda e nos produtos ou também por detectarem-se 
oportunidades de incrementar a eficiência das instalações. 
Os diferentes tipos de arranjos físicos guardam uma coerência da relação existente entre 
as exigências de um determinado tipo de produto e a natureza do processo produtivo 
presente na linha. 
2- Administração das Operações Produtivas – Prof. Rodolpho A M Wilmers 
Uma vez definido o tipo de processo, em função da relação volume-variedade,e dos 
objetivos de desempenho estratégico proposto para a operação, pode-se passar para a 
etapa de escolha do tipo básico de arranjo físico: 
• Arranjo físico posicional 
• Arranjo físico por processo 
• Arranjo físico celular 
• Arranjo físico por produto 
Dependendo do grau de complexidade das operações, pode acontecer que a utilização de 
um único modelo de arranjo físico não resolva completamente o problema, e assim nasce 
à necessidade do uso de mais de um modelo. Tais casos recebem a denominação de 
arranjos físicos mistos. 
A escolha do arranjo físico passa pela análise da relação volume – variedade.  
A movimentação dos materiais, informações ou clientes ao longo do processo depende 
diretamente do tipo de arranjo físico selecionado. Operações com baixo volume e alta 
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variedade não tem no fluxo dos recursos a serem transformados o real foco da atenção, 
mas sim no fluxo dos equipamentos e pessoal produtivo. Em contrapartida, operações 
que apresentam alto volume e baixa variedade de produtos, precisam ser bem estudadas 
de forma a garantir o melhor fluxo possível aos recursos a serem transformados – 
materiais, informações ou clientes. 
Assim sendo, fazer uma inter-relação entre a ideia de variação do volume e variedade e 
comparar os diferentes tipos de arranjo físico, auxilia no momento de se tomar a decisão 
sobre o melhor arranjo a implantar. 
A seleção através da relação volume – variedade, não limita a seleção de tipos de arranjo 
físico a serem aplicados. 
A definição final sobre qual arranjo aplicar depende da correta interpretação  
das vantagens e desvantagens de cada tipo de arranjo físico. 
 
3- ARAUJO, L. C. G. Organização, Sistemas e Métodos. MARTINS, P. G. e LAUGENI, 
F. P. Administração da Produção. ROCHA, D. Fundamentos Técnicos da Produção. 
 
Há muitas razões pela qual um arranjo físico é essencial para uma empresa, mas 
escolher um deles é de grande responsabilidade. E para que a escolha seja correta, é 
necessário coletar informações sobre todo o processo desde a entrada dos materiais até 
seu acabamento e também o seu transporte, pois não havendo uma elaboração inicial 
afetará todo o seu fluxo, tornando assim processo demorado, tendo um acúmulo 
excessivo de trabalho, perda de tempo, entre outros. Para isso, são apontados fatores 
favoráveis e desfavoráveis em todos os arranjos físicos, para que cada empresa tenha a 
opção de escolher o seu layout e de se comprometer com suas desvantagens, tendo em 
vista que escolher o arranjo assume-se obrigatoriamente um compromisso com o custo e 
seus pontos negativos, e ainda conseguir o objetivo que é utilizar racionalmente o espaço 
físico disponível, reduzir as movimentações de materiais, produtos e pessoas padronizar 
fluxos, estoques, evitar filas, inconveniências para clientes entre outras coisas.  
Conhecendo somente as vantagens e desvantagens de cada arranjo físico, não é a forma 
mais acertada de se escolher um layout adequado para cada empresa, e também não 
basta saber como se funciona de cada um deles. Para que cada empresa possa fazer a 
melhor escolha é necessário conhecer os meios internos e externos que influenciam a 
empresa, para em seguida fazer um planejamento do todo, depois as partes, planejar o 
ideal e depois o prático.  
Dessa forma inicia-se o layout com uma visão global, que posteriormente será detalhada 
e trabalhada.  
4-  Augusto Aloísio Benevenuto Júnior 
Logo após a definição dos produtos que a fábrica irá produzir a primeira decisão a ser 
tomada é a da escolha do tipo de processo básico. Em termos mais amplos é a 
característica de volume-variedade que dita o tipo de processo. Há, entretanto, 
frequentemente, alguma superposição entre tipos de processos que podem ser utilizados 
para determinada posição do binômio volume-variedade. Em casos em que mais de um 
tipo de processo é possível, a importância relativa dos objetivos de desempenho da 
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operação pode influenciar na decisão. Depois que o tipo de processo foi selecionado, o 
tipo básico de arranjo físico deve ser definido. 
Há muitas maneiras diferentes de se arranjarem recursos produtivos de transformação. 
Além disso a variedade de arranjos físicos parecerá ainda mais ampla do que na verdade 
é, porque alguns dos recursos individuais de transformação parecerão muito 
dessemelhantes. Sob estas condições é difícil detectar as similaridades que se escondem 
sob estes aparentemente diversos arranjos físicos. A natureza do layout varia de empresa 
para empresa de acordo com as suas características, que incluem: volume de produção, 
espaço físico, número de funcionários, ambiente de mercado em que ela se insere, dentre 
outros. Todos esses fatores influenciam na escolha do tipo de arranjo físico a ser adotado 
em uma operação produtiva. 
A relação volume – variedade, analisada anteriormente, afeta diretamente a decisão 
sobre o tipo de arranjo físico para determinada operação. O aumento do volume de 
produção aumenta a importância do gerenciamento dos fluxos e, com a redução da 
variedade, aumenta a viabilidade de um arranjo físico baseado em um fluxo evidente e 
regular.  
O conceito do tipo de processo é, muitas vezes, confundido com o arranjo físico. Os tipos 
de processos são abordagens gerais para a organização das atividades e processos de 
produção. Arranjo físico é um conceito mais restrito, mas é a manifestação física de um 
tipo de processo. 
A posição de uma operação no continuum volume-variedade determina a abordagem 
geral para gerenciar os processos. Há, entretanto, frequentemente, alguma superposição 
entre tipos de processo que podem ser utilizados para uma determinada posição do 
binômio volume-variedade (SLACK, CHAMBERS & JOHNSTON, 2007). 
 
Conclusão: Pelo exposto acima, na visão de especialistas da área, a banca 
examinadora entende que a resposta correta para a questão permanece como 
sendo a alternativa (a): Com volumes maiores e variedade menor, o fluxo dos 
recursos transformados torna-se uma questão mais importante, que deve ser objeto 
de decisão referente a arranjo físico. 
 
 
 
Questão: 36 
Candidato: RENATO CARLOS DUARTE MOTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Texto extraído do recurso: “Alternativa do candidato C. Alternativa do 
gabarito B Justificativa: o gabarito da questão deve ser alterado uma vez que apenas  
A segunda afirmativa é única correta, como define o autor. [...]” 
 
PARECER: 
A alternativa (c) assinalada pelo candidato informa que a mesma deverá ser 
escolhida se as afirmativas I e II são verdadeiras. 



 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - MG 
EDITAL 001/2015 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

A alternativa (b) do gabarito informa que a mesma deverá ser escolhida se apenas a 
afirmativa II é verdadeira. 
Assim o candidato confirma o gabarito desta banca examinadora, uma vez que o 
mesmo afirma que a única alternativa correta é a aquela de número II. 
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CARGO: FARMACÊUTICO (NASF) 
 
 
 
Questão: 21 
Candidata: PAULA LIMA MOREIRA PINTO 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - MG 
EDITAL 001/2015 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 
 
Questão: 20 
Candidatos: FLÁVIO ANTONIO LIMA LISBOA e KEILER LOPES MARQUES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
 
Questão: 25 
Candidato: FERNANDO KARL SAMBUC LIEBERENZ 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O Candidato está correto ao afirmar que o Art. 78 do CTM - Lei 
Complementar Nº 21/2000 passou a vigorar com a nova redação dada pela Lei 
Complementar Nº 32/2002. 
 
A questão nº 25 da prova está amparada pelo Art. 79 do Código Tributário do Município e 
não foi revogado nem alterado pela Lei Complementar Nº 32/2002, portanto, em vigor. 
O Art. 79 do CTM determina que “tratando-se de imóvel cuja área não edificada seja 
superior a 20(vinte) vezes a área edificada, aplicar-se-á, sobre o valor venal, a alíquota de 
1% (um por cento)”. 
 
Vejamos: 
Questão 25 – a área edificada é de 130,00 m² e a área do terreno é de 3.600,00m². 
3.600-130= 3.470 
3.470:130= 26 
 
A área não edificada é 26 (vinte e seis) vezes maior que a área edificada e aplica-se 
sobre o valor venal, a alíquota de 1%. 
 
Portanto, fica corroborado o gabarito letra “C”. 
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CARGO: FISCAL SANITÁRIO 
 
 
Questão: 03 
Candidato: MÁRCIO AURÉLIO GALHARDO JUNIOR 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Veja o significado de simultânea: adj. Que se realiza ao mesmo tempo, ou 
aproximadamente ao mesmo tempo, que outra coisa; concomitante: procedimentos 
simultâneos. 
(Etm. do latim: simultaneitas.atis) 
O texto conta uma história passada dentro de outra também passada. A história da moça 
já havia ocorrido quando aconteceu a ida do narrador ao castelo. 
 
 
 
Questão: 13 
Candidato: EDILSON RODRIGUES DE MATOS 
Recurso(s): DEFERIDA 
Justificativa: NULA 
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CARGO: FONOAUDIOLOGO (NASF) 
 
Questão: 15 
Candidata: DANIANE BERNADETE MARTINS NOVAIS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Sobre a charge acima, pode-se afirmar: 
a. É um gênero desvinculado do jornal, não apresentando, na maioria das vezes, o 
compromisso com a verdade. 
b. É um texto de cunho humorístico que se caracteriza por levar dados da realidade para 
o mundo fictício. 
c. É um texto de natureza jornalística que articula o humor à crítica, seja ela esportiva, 
política ou econômica. 
d. É um texto que não depende do contexto de produção para que o leitor o compreenda. 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 
 
Não se pode afirmar que a charge seja desvinculada do jornal, nem muito menos que ela 
tenha compromisso com a verdade.  
Veja o conceito: substantivo feminino 
Desenho humorístico, com ou sem legenda ou balão, ger. veiculado pela imprensa e 
tendo por tema algum acontecimento atual, que comporta crítica e focaliza, por meio de 
caricatura, uma ou mais personagens envolvidas; caricatura, cartum.  
 
https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#q=o+que+%C3%A9+charge+  
 
A charge é um tipo de ilustração que geralmente apresenta um discurso humorístico e 
está presente em revistas e principalmente jornais. Trata-se de desenhos elaborados por 
cartunistas que captam de maneira perspicaz as diversas situações do cotidiano, 
transpondo para o desenho algum tipo de crítica, geralmente permeada por fina ironia. 
 
Mas o que tem a charge a ver com a linguagem? A resposta para essa pergunta é: Tudo! 
A charge não se resume a uma imagem, engana-se quem acha que ela nada mais é do 
que uma piada gráfica. Não é por acaso que elas são normalmente publicadas em meio a 
artigos de opinião e cartas de leitores.  
 
A charge constitui um gênero textual interessante, que combina a linguagem verbal e a 
não verbal, e pode indicar opiniões e juízos de valores por parte de quem enuncia (o 
chargista). Também não é por acaso que cada vez mais as charges estejam presentes 
nos diversos vestibulares como objeto de análise. 
Ao analisarmos uma charge, podemos perceber que nela estão inscritas diversas 
informações construídas a partir de um interessante processo intertextual que obriga o 
interlocutor a fazer inferências e a construir analogias, elementos sem os quais a 
compreensão textual ficaria comprometida.  
http://brasilescola.uol.com.br/redacao/charges.htm  
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Questão: 16 
Candidata: DANIANE BERNADETE MARTINS NOVAIS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Sobre a charge, NÃO é correto o que se afirma em: 
 
a- O humor da charge centra-se na crítica às imposições da previdência ao contribuinte  
afastado ou licenciado. 
b- Pode-se pressupor a partir da charge que a previdência tem sido mais rigorosa para 
conceder aposentadoria. 
c- A charge sugere uma crítica à figura do perito do INSS. 
d- Não se pode afirmar que haja articulação entre o objeto de crítica da charge e o 
contexto atual da previdência social brasileira. 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 
 
Considerando a fundamentação apresentada no recurso dessa questão, faz-se 
necessário destacar que o enunciado solicita a alternativa NÃO correta.  
 
Além disso, cabe destacar que existe uma relação entre o que se afirma em a, b e c, ou 
seja, ambas as assertivas apresentam leituras pressupostas, ou seja, existe indícios no 
texto e contexto que nos permitem afirmá-las. Por outro lado, não se pode afirmar o que 
está apresentado em “D”, até porque existe sim uma articulação entre o objeto de crítica 
da charge e o contexto atual da previdência social brasileira. 

 
 
Questão: 21 
Candidata: RENATA MAIA VITOR CHALUB LIMA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O item I - é falso porque são estruturas estáticas ou passivas; II- é falso 
porque é estrutura dinâmica ou ativa; o item III e IV são verdadeiros. 
Conserva-se o gabarito letra “C”.  
 
Referência Bibliográfica: Fundamentos em Fonoaudiologia 
“Aspectos Clínicos da Motricidade Oral” 
Autora: Irene Queiroz Marchesan            pág. 1 
 
 
Questão: 24 
Candidata: DANIANE BERNADETE MARTINS NOVAIS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Realiza-se a avaliação com dedo enluvado e/ou chupeta ortodôntica 
embebido em leite (materno) onde iremos observar quanto ao sistema motor oral: 
integridade, aspecto, postura dos órgãos fonoarticulatórios, reflexos orais, força e ritmo da 
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sucção, vedamento labial, pressão intra-oral, frequência das sucções e ritmo respiratório; 
coordenação, sucção, respiração, deglutição. 
Portanto, não temos como saber a pressão da deglutição. 
Conserva-se o gabarito letra “C”. 
Referência Bibliográfica: Fundamentos em Fonoaudiologia 
“Aspectos Clínicos da Motricidade Oral” 
Autora: Irene Queiroz Marchesan            pag. 8  
 
 
Questão: 29 
Candidatas: DANIANE BERNADETE MARTINS NOVAIS e RENATA MAIA VITOR 
CHALUB LIMA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 
 
Questão: 30 
Candidata: RENATA MAIA VITOR CHALUB LIMA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A alternativa II é falsa, pois a sucção não nutritiva favorece o ganho de 
peso e as outras alternativas estão corretas como se podem comprovar no livro 
Fonoaudiologia Hospitalar. Autora “Silvia Tavares de Oliveira”. 
Na pag. 135 estão escritas às consequências da sucção não nutritiva. 
 
Conserva-se o gabarito letra “D”. 
 

 
Questão: 32 
Candidata: RENATA MAIA VITOR CHALUB LIMA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Na pág. 143 do livro Fonoaudiologia Hospitalar, da autora Silvia Tavares de 
Oliveira está escrito que em 1994, o Joint  Committee On Infant Hearing, em conjunto com 
o NIH, fez novas recomendações e sugeriu alguns indicadores de risco para identificação 
e diagnóstico precoces das deficiências auditivas.  
- do nascimento até 28 dias 
Meningite bacteriana, anoxia severa ao nascimento, ventilação mecânica por 5 ou mais 
dias  e peso ao nascimento inferior a 1500 gr. e não 2000 gr. 
 
Conserva-se o gabarito letra “A”. 
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Questão: 33 
Candidata: RENATA MAIA VITOR CHALUB LIMA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 39 
Candidata: RENATA MAIA VITOR CHALUB LIMA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Favor verificar Portaria 2.488/11 “O Processo de trabalho das Equipes de 
Atenção Básica”. 
São características do Processo de Trabalho das Equipes de Atenção Básica 
Verificar item V 
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CARGO: INSPETOR DE ALUNOS 
 
Questão: 02 
Candidatos: JOBSON JOSÉ DA SILVA e STEFÂNYA SALDANHA SHINKAW 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A resposta correta é a letra “B” e não a letra “A” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
 
 
Questão: 03 
Candidato: JOBSON JOSÉ DA SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 20.2 letra “b”, o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
 
Questão: 04 
Candidatos: JOBSON JOSÉ DA SILVA  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 20.2 letra “b”, o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
 
Questão: 04 
Candidatos: STEFÂNYA SALDANHA SHINKAW 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “B” e não a letra “A” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
 
 
Questão: 05 
Candidato: JOBSON JOSÉ DA SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 20.2 letra “b”, o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
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Questão: 06 
Candidatos: GEALICE SILVA, JOANDERSON DE ALMEIDA REIS, MILENY REGINA 
DOS SANTOS, STEFÂNYA SALDANHA SHINKAW, UÉDIO SILVA MATOS e WESLEY 
FERREIRA DE OLIVEIRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: Gabarito alterado. 
 
 
 
Questão: 07 
Candidatos: GEALICE SILVA, JOANDERSON DE ALMEIDA REIS, LUCIMAR DE 
ALMEIDA NEUMANN, MILENY REGINA DOS SANTOS, STEFÂNYA SALDANHA 
SHINKAW, UÉDIO SILVA MATOS e WESLEY FERREIRA DE OLIVEIRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: Gabarito alterado. 
 
 
Questão: 08 
Candidatos: EMILLY OLIVEIRA SANDER, GEALICE SILVA, JOANDERSON DE 
ALMEIDA REIS, LUCIMAR DE ALMEIDA NEUMANN, MARIA CLÁUDIA GOMES 
DUARTE, MILENY REGINA DOS SANTOS, UÉDIO SILVA MATOS e WESLEY 
FERREIRA DE OLIVEIRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 
 
Questão: 09 
Candidatos: GEALICE SILVA, JOANDERSON DE ALMEIDA REIS, LUCIMAR DE 
ALMEIDA NEUMANN, MARIA CLÁUDIA GOMES DUARTE, MILENY REGINA DOS 
SANTOS, UÉDIO SILVA MATOS e WESLEY FERREIRA DE OLIVEIRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 10 
Candidatos: GEALICE SILVA, JOANDERSON DE ALMEIDA REIS, JOBSON JOSÉ DA 
SILVA, LUCIMAR DE ALMEIDA NEUMANN, MARIA CLÁUDIA GOMES DUARTE, 
MILENY REGINA DOS SANTOS, UÉDIO SILVA MATOS e WESLEY FERREIRA DE 
OLIVEIRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: Gabarito alterado. 
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Questão: 12 
Candidatos: EMILLY OLIVEIRA SANDER, GEALICE SILVA, JOANDERSON DE 
ALMEIDA REIS, MILENY REGINA DOS SANTOS, STEFÂNYA SALDANHA SHINKAW, 
UÉDIO SILVA MATOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: Gabarito alterado. 
 
 
Questão: 13 
Candidatos: EMILLY OLIVEIRA SANDER, GEALICE SILVA, JOANDERSON DE 
ALMEIDA REIS, JOBSON JOSÉ DA SILVA, LUCIMAR DE ALMEIDA NEUMANN, 
MILENY REGINA DOS SANTOS, STEFÂNYA SALDANHA SHINKAW e UÉDIO SILVA 
MATOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: Gabarito alterado. 
 
 
Questão: 15 
Candidatos: GEALICE SILVA, JOANDERSON DE ALMEIDA REIS, LUCIMAR DE 
ALMEIDA NEUMANN, MARIA CLÁUDIA GOMES DUARTE, MILENY REGINA DOS 
SANTOS e UÉDIO SILVA MATOS 
 Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão está correta mantem-se o gabarito. 

 
 
Questão: 16 
Candidatos: EMILLY OLIVEIRA SANDER, GEALICE SILVA, JOANDERSON DE 
ALMEIDA REIS, JOBSON JOSÉ DA SILVA, LUCIMAR DE ALMEIDA NEUMANN, 
MARIA CLÁUDIA GOMES DUARTE, MILENY REGINA DOS SANTOS e UÉDIO SILVA 
MATOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 17 
Candidatos: EMILLY OLIVEIRA SANDER, GEALICE SILVA, JOANDERSON DE 
ALMEIDA REIS, LUCIMAR DE ALMEIDA NEUMANN, MARIA CLÁUDIA GOMES 
DUARTE, MILENY REGINA DOS SANTOS e UÉDIO SILVA MATOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: Gabarito alterado. 
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Questão: 18 
Candidatos: EMILLY OLIVEIRA SANDER 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão está correta mantem-se o gabarito. O erro de digitação não 
interferiu no entendimento da questão. 
 
 
Questão: 18 
Candidatos: JOBSON JOSÉ DA SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 20.2 letra “b”, o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
Questão: 20 
Candidato: JOBSON JOSÉ DA SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 20.2 letra “b”, o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
Questão: 33 
Candidatos: JOBSON JOSÉ DA SILVA e MARIA CLÁUDIA GOMES DUARTE 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 20.2 letra “b”, o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
Questão: 40 
Candidata: LUCIMAR DE ALMEIDA NEUMANN 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 20.2 letra “b”, o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
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CARGO: MÉDICO GENERALISTA ESF 
 

 
Questão: 25 
Candidata: BRENA GONÇALVES HEILBUTH 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 
 
 
Questão: 34 
Candidata: BRENA GONÇALVES HEILBUTH 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 
 
 
Questão: 40 
Candidata: BRENA GONÇALVES HEILBUTH 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS 
 
Questão: 02 
Candidato: KEITH WESLEY BISPO BARBOSA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão está correta. O CONTRANDIFE faz parte do SNT, entretanto não 
compõe o rol dos órgãos executivos. 
 
 
Questão: 11 
Candidatos: DENILSON LOPES PEREIRA DE OLIVEIRA e LUCAS APARECIDO 
RAMOS BARROSO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão está correta. De acordo a legislação vigente cruzamento e 
interseção de vias são sinônimas. 
 

 
Questão: 21 
Candidato: KEITH WESLEY BISPO BARBOSA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão está correta. O termo utilizado na definição está correto. 
 
 
 
Questão: 34 
Candidato: LUCAS APARECIDO RAMOS BARROSO  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão está correta. Componentes fixo do motor são peças que 
mantêm-se imóveis durante o funcionamento do sistema. 
 
 
 
Questão: 39 
Candidato: KEITH WESLEY BISPO BARBOSA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão está correta. Diz o enunciado que "se utiliza principalmente 
quando se pretende estacionar", pois existem outras possibilidades de seu uso. 
Seu uso regular são nas rodas traseiras. 
 
 
Questão:  
Candidato: MARCIO LOPES DE OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A prova estava dentro do Programa citado no Edital. 
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CARGO: ODONTÓLOGO 
 

Questão: 06 
Candidato: HELDER PANATIERI QUARESMA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Acerca das estruturas linguísticas, assinale a opção CORRETA. 
 
a- Em “ Não muito menos se consome...” (4º parágrafo) o “se” assume a função de índice 
de indeterminação do sujeito. 
b- A forma verbal “direcione” (4º parágrafo) está flexionada no imperativo. 
c- Em “ Assusta, porém, ...” (4º parágrafo) a conjunção estabelece uma relação de 
concessão. 
d- Em “ Assusta, porém, ...” (4º parágrafo) o uso da vírgula é obrigatório. 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 
 
O candidato alega que a forma verbal “direcione” está flexionada no modo imperativo, 
sendo assim, seria a alternativa correta. No contexto em uso, a forma verbal não assume 
sentido de comando ou ordem, mas de sugestão, probabilidade, sendo, portanto, uma 
flexão verbal no presente do subjuntivo. 
 
 
Questão: 07 
Candidato: HELDER PANATIERI QUARESMA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: As distorções foram atenuadas... (6º parágrafo) 
Transpondo-se a forma verbal destaca acima para a voz ativa, obtém-se: 
 
a- Atenuaram-se 
b- Atenuaram 
c- Tem sido atenuadas 
d- Atenua-se 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 
 
O candidato não fundamenta o recurso, trazendo conceitos equivocados que não 
tematizam o foco da questão – transposição de vozes verbais. 
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Questão: 16 
Candidata: ANDRESSA EMANUELA DUARTE 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Sobre a charge, NÃO é correto o que se afirma em: 
 
a- O humor da charge centra-se na crítica às imposições da previdência ao contribuinte 
afastado ou licenciado. 
b- Pode-se pressupor a partir da charge que a previdência tem sido mais rigorosa para 
conceder aposentadoria. 
c- A charge sugere uma crítica à figura do perito do INSS. 
d- Não se pode afirmar que haja articulação entre o objeto de crítica da charge e o 
contexto atual da previdência social brasileira. 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 
 
Considerando a fundamentação apresentada no recurso dessa questão, faz-se 
necessário destacar que o enunciado solicita a alternativa NÃO correta.  
 
Além disso, cabe destacar que existe uma relação entre o que se afirma em a, b e c, ou 
seja, ambas as assertivas apresentam leituras pressupostas, ou seja, existe indícios no 
texto e contexto que nos permitem afirmá-las. Por outro lado, não se pode afirmar o que 
está apresentado em “D”, até porque existe sim uma articulação entre o objeto de crítica 
da charge e o contexto atual da previdência social brasileira. 

 
 
Questão: 25 
Candidata: ANDRESSA EMANUELA DUARTE 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com a bibliografia sugerida pela candidata a resposta está 
correta, conforme se segue abaixo. 
 
http://periodicos.unitau.br/ojs2.2/index.php/clipeodonto/article/viewFile/1261/1017 (pags. 
27 e 28) 
 
A fenitoína é a droga de primeira linha para o tratamento de epilepsia e outras doenças 
convulsivas, tanto pela boa eficácia quanto pelo custo acessível [5]. Seu uso, no entanto, 
não é isento de efeitos adversos, sendo a hiperplasia gengival um dos mais comuns que 
acometem a cavidade bucal. Pode ainda ocorrer aumento da taxa de glicose no sangue, 
confusão mental, crescimento de pêlos no corpo e rosto, insônia, náusea e queda de 
pressão arterial [6]. Esta droga pode afetar os tecidos periodontais, modificando a 
resposta imuno-inflamatória dos mesmos, principalmente da gengiva [10, 11, 14]... 
 
... A cor da gengiva varia entre normal e hiperemiada [5]. Na ausência de inflamação, a 
gengiva aumentada apresenta-se firme e com coloração semelhante à mucosa normal, a 
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superfície pode ser plana, pontilhada ou graNULAr. Com a inflamação, a gengiva afetada 
torna-se vermelho-escura e edematosa, com superfície friável, sangra com facilidade e 
fica, ocasionalmente, ulcerada.  
 
A questão encontra-se então devidamente corroborada e pode ainda ser ratificada na 
bibliografia utilizada para a elaboração da questão, qual seja: 
 
SILVA, L.C.P., CRUZ, R.A. – Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, 
Livraria Santos Editora, 2009. Pag 47 
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CARGO: PEDAGOGO 
 

Questão: 04 
Candidatas: ANA CLÁUDIA DE VASCONCELOS PIMENTA COLEN e THAYSE 
RAMOS CARDOSO PINTO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A Resolução nº 2, de 28 de abril de 2008, que estabelece diretrizes 
complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de 
atendimento da Educação Básica do Campo dispõe que: 
“...- A Educação do Campo será desenvolvida, preferentemente, pelo ensino regular. 
A Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental serão sempre oferecidos 
nas próprias comunidades rurais, evitando-se os processos de nucleação de escolas e 
de deslocamento das crianças. 
Os cincos anos iniciais do Ensino Fundamental, excepcionalmente, poderão ser 
oferecidos em escolas nucleadas, com deslocamento intracampo dos alunos, cabendo 
aos sistemas estaduais e municipais estabelecer o tempo máximo dos alunos em 
deslocamento a partir de suas realidades. 
A organização e o funcionamento das escolas do campo respeitarão as diferenças entre 
as populações atendidas quanto à sua atividade econômica, seu estilo de vida, sua 
cultura e suas tradições.” 
 
Portanto, fica corroborado o gabarito letra B. 
 
 
Questão: 09, 27, 28 e 37 
Candidata: MARILENE TAMEIRÃO CONGUSSU 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 20.2 letra “b”, o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
Questão: 09 
Candidatos: ALEX PEREIRA DA SILVA, ANA CLÁUDIA DE VASCONCELOS 
PIMENTA COLEN, EMANUELLE LOPES LISBOA, LUANA MARTINS FARIAS 
COLARES, LUCIVANE DA SILVA, ROBERTA JARDIM SANTOS e THAYSE RAMOS 
CARDOSO PINTO 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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Questão: 28 
Candidatas: DUCILENE APARECIDA DA SILVA, LUANA MARTINS FARIAS 
COLARES, LUCIVANE DA SILVA, ROBERTA JARDIM SANTOS e THAYSE RAMOS 
CARDOSO PINTO 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 
 
Questão: 31 
Candidato: ALEX PEREIRA DA SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: “...Para a pessoa com deficiência mental, a acessibilidade não depende de 
suportes externos ao sujeito, mas tem a ver com a saída de uma posição passiva e 
automatizada diante da aprendizagem para o acesso e apropriação ativa do próprio 
saber.” 
 
Portanto, fica corroborado o gabarito letra C. 
 
 
Questão: 37 
Candidatas: DUCILENE APARECIDA DA SILVA, EMANUELLE LOPES LISBOA, 
LUANA MARTINS FARIAS COLARES, ROBERTA JARDIM SANTOS e THAYSE 
RAMOS CARDOSO PINTO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: “... são objetivos do planejamento educacional, segundo Joanna 
Coroacy: - Relacionar o desenvolvimento do sistema educacional com o 
desenvolvimento econômico, social, político e cultural do País, em geral, e de cada 
comunidade, em particular.” 
“... surge, em nível mais específico, o planejamento de ensino. Este é a tradução, em 
termos mais próximos e concretos, da ação que ficou configurada a nível de escola. 
Indica a atividade direcional, metódica e sistematizada que será empreendida pelo 
professor junto a seus alunos, em busca de propósitos definidos. São objetivos do 
planejamento de ensino: 
- racionalizar as atividades educativas; 
- assegurar um ensino efetivo e econômico; 
- conduzir os alunos ao alcance dos objetivos; 
- verificar a marcha do processo educativo. 
 
Portanto, fica corroborado o gabarito letra C. 
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CARGO: PROFESSOR I 
 
Questões: 18, 31 e 37 
Candidata: RUTE LEITE BATISTA AFONSO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 20.2 letra “b”, o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
Questão: 20 
Candidata: ARTEMISA DIAS COSTA ALMEIDA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O §6º Art.26 da Lei nº 9394/1996 dispõe que: “A música deverá ser 
conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que trata o § 2o 
deste artigo”, portanto a letra C está incorreta ao afirmar que a música constituirá 
componente curricular. 
Portanto, fica corroborado gabarito letra C. 
 
 
Questão: 21 
Candidata: MARIA ROMILDA ALVES LIMA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 20.2 letra “b”, o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
Questão: 25  
Candidata: TATIANE PIMENTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Julgue as assertivas como VERDADEIRAS ou FALSAS. 
I- Em “Debruçando-se sobre o estudo do exercício da política, Maquiavel dissecou a 
anatomia do poder de sua época(...)” o termo destacado é objeto direto do verbo dissecar. 
II- “Ele se mostra preocupado com o fato de que na política não existem regras fixas”. Se 
a forma verbal destacada for substituída por “deve haver”, mantém-se a correção 
gramatical. 
III- “Governar, isto é, tomar atitudes políticas, é um trabalho extremamente criativo e, por 
isso mesmo, sem parâmetros anteriores”. As palavras sublinhadas possuem a mesma 
classificação morfológica. 
IV- Em “Como indivíduos sociais, precisamos entender que, por melhores que sejam 
nossos  objetivos na vida, os meios para alcançá-los não podem entrar em contradição 
com a nobreza dos fins” tem-se uma forma verbal no modo subjuntivo. 
 



 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - MG 
EDITAL 001/2015 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

São corretas: 
 
a- I,  e IV 
b- II e III 
c- I , II e IV 
d- II e IV 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso uma vez que a candidata não apresentou qualquer 
contestação, muito menos fundamentação para o recurso. 
 
Questão: 29 
Candidatas: JUCIMARA APARECIDA SILVA SOUZA, TATIANE PIMENTA e WISY 
CRISTY GUSMÃO RODRIGUES LAUAR 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Bioma é cada um dos grandes tipos de ecossistemas da biosfera. 
 
Conclusão: Bioma é assunto de ecossistema, portanto está incluído no programa de 
Ciências de Edital do concurso. 
 
Assunto: Biomas brasileiros 
Edital do concurso – item Ecossistemas 
 
Questão: 29 
Candidata: MARISTELA RIBEIRO FERNANDES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Localização da caatinga – típica do nordeste brasileiro. Abrange partes dos 
estados: Piauí – Ceará – Rio Grande do Norte – Paraíba – Pernambuco – Alagoas – 
Sergipe – Bahia – Minas Gerais. 
Embora típica do nordeste a caatinga se faz presente em algumas regiões mineiras; 
assim como o cerrado típico do planalto central aparece no Paraná e São Paulo. 
A caatinga pode estar presente em regiões de planaltos e chapadas conforme bibliografia: 

a) Biologia – Sérgio Linhares e Fernando G. páginas 506 - 507 
Volume único Editora Ática 
 

b) Biologia César – Sezar – Caldini Volume 1 páginas 142, 143 e 151. 
c) Educação Ambiental – Sariego página 121. 

Volume único 
 

Conclusão: A questão está correta e é de fácil entendimento. Tendo o gavião carcará 
como seu representante não deixa dúvidas é a caatinga, que pode estar em planaltos, 
chapadas e depressões de algum dos Estados citados na justificativa. Portanto, a questão 
está correta. 
Assunto: Biomas brasileiros 
Edital do concurso – Ecossistemas 
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Questão: 30 
Candidata: HELENA VALERIA DE SOUZA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: a) Não se pede na questão o significado e a formação da palavra lixiviação. 
b) Não se questiona na questão: formas, tipos e aplicações da lixiviação. 
c) O questionamento é a respeito do nome de um processo em que certos elementos 
minerais superficiais de solo são... 
d) O termo irrigação artificial aparece no processo de lixiviação no texto do livro de 
Biologia César, Sezar e Caldini Volume I páginas 376 e 141 Editora Saraiva. 
e) A irrigação artificial é uma forma de extrair a substância de um meio sólido por um 
líquido. 
 
Conclusão: Não há motivo para aNULAção da questão ou alteração do gabarito. O 
assunto consta no Edital do concurso e a questão é clara e de bom entendimento.  
 
Assunto: Solo – Preservação do meio ambiente – Lixiviação. 
Edital do concurso – Solo – Preservação do meio ambiente. 
 
 
Questão: 30 
Candidatas: TATIANE PIMENTA e WISY CRISTY GUSMÃO RODRIGUES LAUAR 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: a referida questão diz respeito ao solo, preservação do meio ambiente. 
 
Assunto: Solo - Preservação do meio ambiente - Lixiviação  
Edital do concurso – itens: solo, água e preservação do meio ambiente. 
 
Conclusão: Lixiviação é um assunto tratado nos itens solo e preservação do meio 
ambiente e aparecem no conteúdo de Ciências, conforme Edital do concurso. Portanto a 
questão está correta. 
 
Questão: 34 
Candidata: WANILZA PEREIRA CABRAL 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
Questão: 35 
Candidatas: CLÁUDIA APARECIDA PEDROSA DA COSTA, ELAINE CRISTINA 
COLEN RAINER, JOELMA APARECIDA LUIZ DOS SANTOS, JUCIMARA APARECIDA 
SILVA SOUZA e PAULA ALMEIDA SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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CARGO: PROFESSOR III CIÊNCIAS 
 

Questão: 14 
Candidato: GUILHERME ALVES BARROSO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: “... Partindo do pressuposto de que a Educação Ambiental se localiza na 
relação humano e ambiente, podem existir três vertentes: 
• Perspectiva ambiental: está centrada no ambiente biofísico; parte do ponto de vista de 
que a qualidade ambiental está se degradando, ameaçando a qualidade de vida humana. 
A preocupação dessa vertente está na ideia do engajamento para prevenir e resolver os 
problemas ambientais. A expressão definidora dessa postura é: “Que planeta deixaremos 
às nossas crianças?”; 
• Perspectiva educativa: está centrada no indivíduo ou grupo social; parte da constatação 
de que o ser humano desenvolveu uma relação de alienação a respeito de seu entorno. A 
preocupação dessa vertente é a educação integral do indivíduo, com o desenvolvimento 
da autonomia, do senso crítico e de valores éticos. A expressão definidora dessa postura 
é: “Que crianças deixaremos ao nosso planeta?”. 
• Perspectiva pedagógica: está centrada no processo educativo, diferentemente das 
abordagens anteriores que centram num ou noutro pólo. Por considerar os métodos 
pedagógicos tradicionais demais dogmáticos e impositivos, essa vertente inclina-se sobre 
o desenvolvimento de uma pedagogia específica para a Educação Ambiental, através da 
perspectiva global e sistêmica da realidade, da abertura da escola ao seu entorno, ao 
recurso da metodologia da resolução de problemas ambientais locais concretos. A 
expressão definidora dessa postura é: “Que educação deixaremos para nossas crianças 
nesse planeta?”.” 
 
Portanto, fica corroborado gabarito letra D. 
 
Questão: 22 
Candidato: GUILHERME ALVES BARROSO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Quando se trabalha Funções (óxido – ácido – base e sal) no ensino 
fundamental, é importante e fundamental que se trabalhe a Química, no caso Funções, no 
nosso cotidiano, assim, como nossa relação com os elementos químicos. 
Assim, ocorre em livros do ensino fundamental. 
Exemplos: a) Livro de Ciências - Fernando Gewandsznajder 

9º ano - Editora Ática 
b) Livro de Ciências, Física e Química 
    Carlos Barros - 9º ano - Editora Ática 

 
Livro de Química   Tito e Canto – Volume único 
                               Editora Moderna 
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Conclusão: O foco não estava estabelecido em nenhum item do programa. Não houve 
aprofundamento do assunto uma vez que ele é cobrado aos alunos de nível fundamental 
e está contido em livros de Ciências, conforme citado acima. Portanto, a questão está 
correta. Conserva-se o gabarito. 
 
 
Questão: 28 
Candidato: GUILHERME ALVES BARROSO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O estudo das Ciências Biológicas é por si diverso e profundo. 
Ofidismo – Répteis – Coral (classificação). Diversidades são assuntos tratados em livros 
de ciências do ensino fundamental e consta no programa de ciências do 7º ano do ensino 
fundamental. 
Questão coerente ao programa do edital. Questão baseada no livro de ciências 7º ano – 
Ensino Fundamental de Fernando Gewandsznajder – Editora Ática. 
Conclusão: Não houve aprofundamento do assunto uma vez que ele é tratado (como 
cobrado na prova) em livros de Ciências para alunos de escolaridade fundamental. 

No programa o assunto é claro quando diz – Seres Vivos – Classificação e 
diversidade. 

A questão está elaborada de acordo com o programa do Edital. 
 

 
Questão: 37 
Candidato: GUILHERME ALVES BARROSO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Peixes, diversidade, classificação, ecologia são assuntos que constam no 
edital do concurso, não foi tratado como profundo, uma vez que consta em livros de 
ciências do 7º ano do Ensino Fundamental. 
A questão foi baseada e fundamentada em textos contidos em livros adotados em escolas  
de Ensino Fundamental. 
Conclusão: questão contida em conteúdo do Edital. Formulada a partir de livros adotados 
em escolas de Ensino Fundamental. Autores: Alice Costa, Carlos Barros, Fernando G., 
entre outros. 
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CARGO: PROFESSOR III EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Questão: 15 
Candidato: MARCONE OLIVEIRA SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Lei nº 9394/1996, Capítulo II, Art. 24, Inciso I: 
A carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de 
duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, 
quando houver; 
 
Portanto, fica corroborado gabarito letra B. 
 
Questão: 21 
Candidato: ELIÉZER FINNEY LINHARES NASCIMENTO 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 23 
Candidata: RAQUEL DE FIGUEIREDO COSTA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
Questão: 36 
Candidato: ELIÉZER FINNEY LINHARES NASCIMENTO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Na alternativa um jogador não poderá tocar as bolas de forma consecutiva, 
fala da ação do jogador tocar na bola, os outros itens citados pelo candidato referem-se 
ao contato sem a intenção do jogador, portanto a alternativa é verdadeira. 
 
Questão: 38 
Candidata: RAQUEL DE FIGUEIREDO COSTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Apesar do enunciado da referida alternativa citada pela candidata está 
faltando o acento na letra “E” não interfere na interpretação da mesma, pois todo 
professor de educação física deve saber que quando a bola toca no goleiro e sai pela 
linha de fundo é definido o tiro de meta, como está previsto no livro de regra oficial de 
Handebol na regra 12 O TIRO DE META 
12:1 Um tiro de meta será concedido quando: 
IV) a bola cruzou a linha de fundo, depois de ter sido tocada por último pelo goleiro ou 
pelo jogador da equipe adversária. 

Portanto a alternativa correta é a letra “A”. 
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CARGO: PROFESSOR III GEOGRAFIA 
 

Questão: 22 
Candidato: WILSON ROCHA SILVA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 25 
Candidata: CRISTINA DOS SANTOS SÁ 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não procede o recurso, pois o texto não leva a entender que nos dias de 
hoje a rede fluvial está sendo reduzida... tornando assim improcedente o argumento da 
candidata, pois no próprio texto diz que “esse modal pode ser ampliado”.   
 
Também torna-se improcedente o equívoco da questão onde leva a subentender sobre a 
diminuição da rede fluvial, pois tem-se ampliado o transporte de passageiros juntamente 
com o de cargas. 
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CARGO: PROFESSOR III HISTÓRIA 
 
 
Questão: 26 
Candidata: JOELMA APARECIDA DO NASCIMENTO 
Recurso(s):  INDEFERIDO 
Justificativa: O recurso não procede, pois o contexto refere-se que Hong Kong é 
considerado um país com dois sistemas políticos. 
Fato este retirado no mesmo site que a candidata deu como bibliografia. 
Permanece a resposta “B”; também justificada onde a expansão das empresas se dá por 
empresas transnacionais (que têm sede em um país e atuam em vários outros).   
 
FRAGMENTO DO TEXTO RETIRADO DO LIVRO:  
GILBERTO COTRIM, História Global – Brasil e Geral- volume único – 8.ed – São Paulo : 
Saraiva, 2005. PÁGINA 532 
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CARGO: PROFESSOR III INGLÊS 
 
 
Questão: 31 
Candidato: CLEBER NAZARENO MENDES BORGES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “C” e não a letra “B” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
Questão: 37 
Candidatos: JOSIANE DELFINO SOARES DO NASCIMENTO e SÉRGIO LÚCIO 
GONÇALVES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Para completar a frase dando sentido lógico e coerente, a opção correta 
é a letra a) relieve, que significa aliviar, amenizar, atenuar. 

  
A alternativa da letra d) rest, significa descanso, repouso. 
O que não a torna possível de ser usada na frase. (descansar a tensão, repousar a 
tensão). 
O sentido seria de fazer a tensão descansar, fazer a tensão repousar.   
Quando na verdade, o conselho da frase é para passar uns dias em um lugar calmo com 
o objetivo de aliviar a tensão e não de fazer a tensão descansar ou repousar. 

  
Completando a frase, Se você deseja aliviar sua tensão você deve passar alguns dias em 
um lugar tranquilo. 
 
Questão: 40 
Candidatos: CLEBER NAZARENO MENDES BORGES e SÉRGIO LÚCIO 
GONÇALVES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Para dar sentido de sair da garagem e tomar cuidado com a árvore, a 
opção da letra b) to get off que significa to exit, to get out, to leave , to remove ( deixar, 
sair, remover) completa a frase. Enquanto a opção da letra c) to get on, tem sentido de 
ter sucesso, subir, avançar. Não sendo possível de ser usada a fim de dar sentido 
coerente á frase. 
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CARGO: PROFESSOR III MATEMÁTICA 
 

Questões: 22, 27 e 32 
Candidato: LUCAS CHARLES PEREIRA SIMÕES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 20.2 letra “b”, o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
Questão: 27 
Candidatos: GLEYBER CONCEIÇÃO MARTUCHELE DO AMARAL, HELANE LEITE 
RIBEIRO e NASSER ALMEIDA OURIVES FILHO 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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CARGO: PROFESSOR III PORTUGUÊS 
 
 
Questão: 25 
Candidato: DANIEL MACEDO PARAGUASSU 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: a) Simples, delicada, com suas inúmeras variedades de espécie, a rosa se 
tornou a preferida entre as flores. 
(As vírgulas foram usadas para separar predicativo e adjunto adverbial anteposto) 
 
b) Céu, mar, terra, rios, sol, plantas, animais, tudo é constituído dos mesmos elementos. 
(As vírgulas separam palavras que pertencem à mesma classe gramatical) 
 
c) O sinimbu ou camaleão tem a propriedade do mimetismo, ou seja, a capacidade de se 
confundir com o meio ambiente, pela mudança da cor. 
(As vírgulas separam expressões explicativas e adjunto adverbial). 
 
d) A situação do magistério no Brasil é preocupante. Temos, hoje, cerca de 1,3 milhões 
de professores no Ensino Fundamental, dos quais, aproximadamente,  
41% com formação em nível de 2º grau e 39% em nível de Licenciatura. Os demais não 
têm habilitação necessária para o desempenho da função educativa.  
(No último período do texto, deveria haver uma vírgula depois de “Os demais”, pois 
ocorre a omissão de termos citados anteriormente (zeugma)) e vírgula após “dos 
quais”. 
 
Fica corroborado gabarito letra “D”. 
 
 
Questão: 27 
Candidatos: ARTEMISA DIAS COSTA ALMEIDA, DANIEL MACEDO PARAGUASSU e 
SCHIRLEY VANI FABRI BARREIROS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: No enunciado foi pedido que tenha um hiato e um ditongo respectivamente.      
a única que a ordem condiz com o enunciado está na opção A. 
 
a) Constroem.= cons-tro-em ( o-e= hiato / em = ditongo) 
b) Jaguar .Ja-guar  ( ua = ditongo) 
c) Passagem. Pas-sa-gem (em = ditongo) 
d) Ituiutaba. = I-tui-u-ta-ba (ui = ditongo e i-u = hiato); ou considerar apenas como 
ditongo sendo: (iu=ditongo, iu =ditongo com glide). 
 
Fica corroborado gabarito letra “A”. 
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Questão: 28 
Candidato: DANIEL MACEDO PARAGUASSU 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: As frases abaixo apresentam locução verbal, EXCETO em: 
a) As crianças começaram a gritar. Ninguém soube explicar por quê. 
b) Hei de encontrar um amor eterno. 
c) Nada é difícil neste mundo; basta ter força de vontade. (basta funciona como interjeição 
ou  substantivo de dois gêneros) 
d) Os políticos devem viver entre o povo, como o peixe na água. 
 
Conserva-se gabarito letra “C” 
 
 
Questão: 31 
Candidatos: ARTEMISA DIAS COSTA ALMEIDA e DANIEL MACEDO PARAGUASSU 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  

• a que me referi = o verbo referir-se exige a preposição a ; 
• pôr termo à indulgência e à criação =  verbo pôr exige a preposição a e os nomes 

(indulgência e inovação ) aceitam o artigo a: 
• assistido à escalada = verbo assistir (neste sentido) exige a preposição a e o nome 

escalada aceita o artigo a (à escalada = objeto indireto) 
 
Conserva-se gabarito letra “B” 
 
 
 
Questão: 38 
Candidato: DANIEL MACEDO PARAGUASSU 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: No enunciado diz que a carta de Pero Vaz de Caminha é uma espécie de 
“certidão de nascimento” do Brasil daí a justificativa de que ela foi o primeiro texto escrito 
especificamente sobre a terra brasileira e seus habitantes. 
Segue um trecho da Carta: 
Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra! Primeiramente dum grande 
monte, mui alto e redondo; e doutras serras mais baixas ao sul dele; e de terra chã, com 
grandes arvoredos: ao monte alto o capitão pôs nome – o Monte Pascoal e à terra – a 
Terra da Vera Cruz. Mandou lançar o prumo. Acharam vinte e cinco braças; e ao sol 
posto, obra de seis léguas da terra, surgimos âncoras, em dezenove braças — 
ancoragem limpa. Ali permanecemos toda aquela noite. E à quinta-feira, pela manhã, 
fizemos vela e seguimos em direitos à terra, indo os navios pequenos diante, por 
dezessete, dezesseis, quinze, catorze, treze, doze, dez e nove braças, até meia légua da 
terra, onde todos lançamos âncoras em frente à boca de um rio. E chegaríamos a esta 
ancoragem às dez horas pouco mais ou menos.  
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Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de sete ou oito, segundo disseram 
os navios pequenos, por chegarem primeiro. Então lançamos fora os batéis e esquifes, e 
vieram logo todos os capitães das naus a esta nau do Capitão-mor, onde falaram entre si. 
E o Capitão-mor mandou em terra no batel a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto 
que ele começou de ir para lá, acudiram pela praia homens, quando aos dois, quando aos 
três, de maneira que, ao chegar o batel à boca do rio, já ali havia dezoito ou vinte 
homens. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. 
Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel; e Nicolau 
Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles os pousaram. Ali não pôde deles 
haver fala, nem entendimento de proveito, por o mar quebrar na costa. Somente deu-lhes 
um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça e um sombreiro 
preto. Um deles deu-lhe um sombreiro de penas de ave, compridas, com uma copazinha 
de penas vermelhas e pardas como de papagaio; e outro deu-lhe um ramal grande de 
continhas brancas, miúdas, que querem parecer de aljaveira, as quais peças creio que o 
Capitão manda a Vossa Alteza, e com isto se volveu às naus por ser tarde e não poder 
haver deles mais fala, por causa do mar. 
 
Conserva-se gabarito letra “C” 
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CARGO: PROFESSOR III RELIGIÃO 
 
Questão: 24 
Candidatas: JACILDA FERREIRA XAVIER e WALDIRENE GOMES VEIGA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O engano de digitação do número da questão não interferiu no 
entendimento da mesma. 
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CARGO: PSICÓLOGO 
 
Questão: 22 
Candidata: AMANDA AVELAR LIMA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: No enunciado se pede que seja identificada apenas a exceção relativa à 
correlação incorreta estabelecida quanto às alterações quantitativas da percepção 
humana, e a alternativa que deve ser assinalada é a de letra D, PORQUE a “alucinose é 
um estado patológico caracterizado por múltiplas perturbações alucinatórias perante as 
quais o indivíduo mantém o juízo crítico da realidade. Quadro observado em 
consequência da ingestão de alucinogéneos (morfina, marijuana, LSD, cocaína, etc.) ou 
por autointoxicação, como pode acontecer na uremia”; não se trata, portanto, de uma 
simples alteração quantitativa da percepção humana, mas sim de um quadro patológico 
completo com sintomatologia própria e definida, com classificação inclusa no DSM V. 
Portanto, as alternativas de letras A, B e C estão CORRETAS e a única INCORRETA é a 
letra D. 
 
 
Questão: 31 
Candidata: AMANDA AVELAR LIMA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Na referida questão se pede no enunciado que seja assinalada a alternativa 
que está incorreta quanto aos fatores que combinam elementos intrapsíquicos com os 
sociais, identificáveis na origem do comportamento delitivo na adolescência. E a 
alternativa da letra C é a única que apresenta uma associação contraditória; vejamos: “C” 
elementos presentes no campo de forças vivenciais, relativos os desestímulo desse 
comportamento”. Uma leitura atenta verificaria que a segunda parte dessa frase está 
incorreta, teria que ser “relativos ao estímulo desse comportamento” quanto às forças 
vivenciais do sujeito.  
 
Portanto, deve-se assinalar a alternativa C como única resposta viável para esta questão. 
 
Questão: 40 
Candidata: ADRIENNE LOPES SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Como característica do planejamento estratégico numa organização, 
Idalberto Chiavenato considera que o planejamento estratégico é projetado em longo 
prazo e está voltado para as relações da empresa e seu ambiente, estando sujeito a 
incertezas devido aos efeitos ambientais. “Envolve a empresa como um todo, criando um 
efeito de sinergia que contribui para o desenvolvimento de todas as capacidades e 
potencialidades da organização, num processo contínuo de busca da excelência”. 
 
Segundo Matos (apud CHIAVENATO), o planejamento estratégico apresenta cinco 
características fundamentais: 
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1. O planejamento estratégico está relacionado com a adaptação da organização a um 
ambiente mutável. Ou seja, sujeito à incerteza a respeito dos eventos ambientais.  
2. O planejamento estratégico é orientado para o futuro. Seu horizonte de tempo é o 
longo prazo.  
3. O planejamento estratégico é compreensivo. Envolve a organização como um todo no 
sentido de obter efeitos sinergísticos de todas as capacidades e potencialidades da 
organização. A participação das pessoas é fundamental, pois o planejamento estratégico 
não deve ficar apenas no papel, mas na cabeça e no coração de todos os envolvidos. São 
eles que o realizam e o fazem acontecer.  
4. O planejamento estratégico é um processo de construção de consenso. O 
planejamento deve oferecer um meio de atender a todos na direção futura que melhor 
convenha para que a organização possa alcançar seus objetivos. Para isso, é preciso 
aceitação ampla e irrestrita. 
5. O planejamento estratégico é uma forma de aprendizagem organizacional. Por estar 
orientado para a adaptação da organização ao contexto ambiental, o planejamento 
constitui uma tentativa constante de aprender a ajustar-se a um ambiente complexo, 
competitivo e suscetível a mudanças. 
 
Portanto, quando se afirma que “o planejamento é de alta complexidade, média 
qualidade, confidencial, formal e econômico”, O que se dispõe na letra B está correto, 
PORQUE: Os principais elementos que compõem um planejamento são: missão, visão 
de futuro, valores, cenários, objetivos estratégicos, indicadores e metas; o que está 
contido ou descrito nesta alternativa. As características consideram a dinâmica ou forma/ 
qualidade de como o planejamento está sendo desenvolvido, como foi explicado no 
parágrafo anterior, acima. 
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
 
Questões: 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37 
Candidata: TEREZINHA DE JESUS DANTAS COLEN 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 20.2 letra “b”, o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
Questões: 01,03,05,06,07,09 e 16 
Candidata: JULIENE VIEIRA DE MEIRELES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 20.2 letra “b”, o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
Questão: 36 
Candidata: ROSEANE VANESKA COSTA ALECRIM DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Em relação à palavra cefaléia que foi escrita como celaféia, ao 
consultarmos o dicionário eletrônico naturalmente somos direcionados a palavra 
“cefaléia”, portanto aos candidatos que estudaram  e tem o  conhecimento sobre o 
assunto da questão, não foram induzidos ao erro, uma vez que a resposta correta é febre 
alta conforme o gabarito. Assim a palavra não aNULA a questão.  
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CARGO: TÉCNICO EM RAIO X 
 
Questão: 06 
Candidatos: FABRÍCIO RODRIGUES DOS SANTOS e HERBERT JEAN DE MENEZES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “B” e não a letra “A” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
Questão: 07 
Candidato: HERBERT JEAN DE MENEZES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “C” e não a letra “A” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
 
Questão: 09 
Candidato: FABRÍCIO RODRIGUES DOS SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “D” e não a letra “C” conforme divulgado 
anteriormente. 
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CARGO: TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA 
 
Questão: 04 
Candidato: GUILHERME DE FARIA BORBOREMA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Sobre o texto, pode-se afirmar, EXCETO: 
 
a- Não existe no Brasil qualquer movimento que vise à equiparação entre os 
trabalhadores celetistas e os funcionários públicos. 
b- A igualdade de condições entre trabalhadores públicos e privados, rurais e urbanos e 
homens e mulheres pode diminuir as injustiças nas aposentadorias dos brasileiros. 
c- O desequilíbrio entre receita e contribuições constitui-se um dos maiores problemas da 
Previdência social brasileira. 
d- As mudanças já implantadas apontam para necessidade de novas alterações. 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 
 
O candidato alega que a alternativa “C” não pode ser afirmada com base no texto, o que 
não é verdade. Na letra “C” afirma-se o que está pressuposto no terceiro e quarto 
parágrafos, além disso, o conteúdo de “C” está pressuposto no texto, de outro modo, 
“está contido”, ao passo que a assertiva presente na alternativa “A” nega o que se afirma 
no texto, assim, não há o que contestar na questão. 
 
 
Questão: 15 
Candidato: GUILHERME DE FARIA BORBOREMA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Sobre a charge acima, pode-se afirmar: 
 
a. É um gênero desvinculado do jornal, não apresentando, na maioria das vezes, o 
compromisso com a verdade. 
b. É um texto de cunho humorístico que se caracteriza por levar dados da realidade para 
o mundo fictício. 
c. É um texto de natureza jornalística que articula o humor à crítica, seja ela esportiva, 
política ou econômica. 
d. É um texto que não depende do contexto de produção para que o leitor o compreenda. 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso.  
 
Não se pode afirmar que a charge seja desvinculada do jornal, nem muito menos que ela 
tenha compromisso com a verdade.  
 
Veja o conceito: substantivo feminino 
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Desenho humorístico, com ou sem legenda ou balão, ger. veiculado pela imprensa e 
tendo por tema algum acontecimento atual, que comporta crítica e focaliza, por meio de 
caricatura, uma ou mais personagens envolvidas; caricatura, cartum.  
https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#q=o+que+%C3%A9+charge+  
 
A charge é um tipo de ilustração que geralmente apresenta um discurso humorístico e 
está presente em revistas e principalmente jornais. Trata-se de desenhos elaborados por 
cartunistas que captam de maneira perspicaz as diversas situações do cotidiano, 
transpondo para o desenho algum tipo de crítica, geralmente permeada por fina ironia. 
 
Mas o que tem a charge a ver com a linguagem? A resposta para essa pergunta é: Tudo! 
A charge não se resume a uma imagem, engana-se quem acha que ela nada mais é do 
que uma piada gráfica. Não é por acaso que elas são normalmente publicadas em meio 
a artigos de opinião e cartas de leitores. A charge constitui um gênero textual 
interessante, que combina a linguagem verbal e a não verbal, e pode indicar opiniões e 
juízos de valores por parte de quem enuncia (o chargista). Também não é por acaso que 
cada vez mais as charges estejam presentes nos diversos vestibulares como objeto de 
análise. 
 
Ao analisarmos uma charge, podemos perceber que nela estão inscritas diversas 
informações construídas a partir de um interessante processo intertextual que obriga o 
interlocutor a fazer inferências e a construir analogias, elementos sem os quais a 
compreensão textual ficaria comprometida. 
 
http://brasilescola.uol.com.br/redacao/charges.htm 
 
 
Questão: 16 
Candidato: GUILHERME DE FARIA BORBOREMA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Sobre a charge, NÃO é correto o que se afirma em: 
 
a- O humor da charge centra-se na crítica às imposições da previdência ao contribuinte 
afastado ou licenciado. 
b- Pode-se pressupor a partir da charge que a previdência tem sido mais rigorosa para 
conceder aposentadoria. 
c- A charge sugere uma crítica à figura do perito do INSS. 
d- Não se pode afirmar que haja articulação entre o objeto de crítica da charge e o 
contexto atual da previdência social brasileira. 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 
 
Considerando a fundamentação apresentada no recurso dessa questão, faz-se 
necessário destacar que o enunciado solicita a alternativa NÃO correta.  
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Além disso, cabe destacar que existe uma relação entre o que se afirma em a, b e c, ou 
seja, ambas as assertivas apresentam leituras pressupostas, ou seja, existe indícios no 
texto e contexto que nos permitem afirmá-las. Por outro lado, não se pode afirmar o que 
está apresentado em “D”, até porque existe sim uma articulação entre o objeto de crítica 
da charge e o contexto atual da previdência social brasileira. 
 
 
 
Questão: 33 
Candidato: GUILHERME DE FARIA BORBOREMA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Preliminarmente, é de bom tom destacar, que os critérios de 
admissibilidade e processamento dos recursos administrativos encontram‐se devidamente 
estabelecidos pelo edital do certame, mais especificamente no item 20. 
Dentre outros requisitos, o item 20, alínea “b” determina que “o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão”. 
Tratando especificamente das razões de recurso aviadas pelo candidato, há de se notar 
que ele não apresentou a bibliografia pesquisada para fins de elaboração da peça 
recursal, apenas se insurgiu contra a questão, alegando erro e má elaboração, o que não 
preenche os requisitos editalícios. 
Desta forma, vez que não restaram preenchidos os requisitos formais, NÃO CONHEÇO 
do recurso apresentado. 
Contudo, passo a análise de mérito da questão 33, com base no recurso apresentado, 
para fins de aclarar a situação questionada e manutenção da transparência na condução 
do certame. 
Vejamos: 
O candidato alega que “a questão contempla mais de uma resposta, sendo as assertivas 
A e a D”. Tal afirmação não merece respaldo pelos seguintes fundamentos: 
O título da questão, ora em debate, assim estabelece: O chamado “limite prudencial” no 
tocante as despesas com pessoal, traça que:” 
Está claro que o cerne da questão envolvia o conhecimento acerca do conceito do 
chamado “limite prudencial”. Tal conceito encontra‐se delineado no art. 22, parágrafo 
único da LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e assim dispõe: 

Art. 22 – (...) 
 
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% 
(noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou 
órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: 
 

Na verdade a Lei de Responsabilidade Fiscal, no tocante ao gasto com pessoal, 
estabeleceu o limite global e o limite prudencial. O percentual a que se refere a assertiva 
“A” da questão 33, diz respeito ao limite GLOBAL de gastos com pessoal dos municípios. 
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A única assertiva que reproduz fielmente os ditames do limite prudencial, estabelecido no 
art. 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal é a “D”, que praticamente 
repete o texto legal. 
Ademais, o limite prudencial nada mais é que um alerta estabelecido pela lei para que o 
gestor não alcance o limite global, é na verdade um freio prudencial. Incorrendo no limite 
prudencial várias vedações serão impostas ao ente, visando ao restabelecimento das 
contas e evitando‐se assim o extrapolamento do limite global. 
 
Portanto, fica corroborado gabarito letra D. 
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CARGO: VETERINÁRIO 
 
 
Questão: 28 
Candidata: MARLA OLIVEIRA DESQUIVEL 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Independentemente do local da INCISÃO, na linha média, nas fêmeas 
caninas é realizada no terço cranial, pois a dificuldade de exteriorização dos ovários é 
maior, quando comparada ao útero. Nas fêmeas felinas, a incisão, pelo acesso da linha 
média, é realizada no terço médio, uma vez que a exteriorização do útero é mais difícil do 
que dos ovários. Em outra abordagem, pode-se dizer que em cadelas, a incisão deve ser 
realizada imediatamente caudal ao umbigo, facilitando a ligadura dos pedículos ovarianos. 
Em gatas, a incisão deve ser feita mais caudalmente facilitando a ligadura do corpo 
uterino. Nas duas situações, o local de incisão para a OVH em cadelas é cranial ao de 
gatas, pela dificuldade de acesso às estruturas que serão exteriorizadas.  Considerando 
também o enunciado da questão, que pede a alternativa INCORRETA, seria a alternativa 
B é de maneira inquestionável a resposta certa, já que a vasectomia em cães não é uma 
técnica muito utilizada no controle populacional de cães de rua.   
 
Portanto, a resposta correta é a letra B conforme gabarito. 
 
 
 
Questão: 32 
Candidata: MARLA OLIVEIRA DESQUIVEL 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Considero redundante o destaque da RAIVA para a cobertura vacinal, no 
entanto, a questão pede a alternativa incorreta e a alternativa D é inaceitável: “Permitir 
recolhimento total dos animais em situação  de rua.” Uma vez que, de acordo com o 8º 
Relatório do Comitê de Especialistas em Raiva da OMS, o método da captura e 
extermínio não é mais considerado eficiente, porque não atua na raiz do problema que é a 
questão do excesso de nascimentos. 
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CARGO: VIGILANTE  
 
Questão: 04 
Candidato: JUDINEI MELLO COSTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A referida questão como as demais continuam quatro alternativas, ou seja 
“a”, “b”, “c”, “d”. 
 
Questão: 07 
Candidatos: JONATHAS RIBEIRO TAVARES e WARLEY SANTOS CAJAZEIRO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Para se interpretar um texto devemos levar em consideração nosso 
conhecimento de mundo. Conhecer os adágios nos dá uma compreensão maior das 
questões. 
No final do 4º parágrafo o papagaio declarou que o homem “é um boca de siri”. Este 
termo é usado quando a pessoa não fala absolutamente nada, ou que não deve falar 
nada. 
 
Questão: 18 
Candidato: WARLEY SANTOS CAJAZEIRO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Na 1ª frase usa-se Por que em início de frase interrogativa (Equivale a por 
que razão) 
Na 2ª frase usa-se por que indicando por que motivo. 
A 3ª frase usa-se porquê pois tem valor de substantivo, ou melhor, foi substantivado pelo 
artigo “o”. 
Na 4ª frase usamos por quê, pois se trata de final de frase interrogativa. 
 
Questão: 19 
Candidato: MÁRCIO COUY J. JÚNIOR 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão pediu para assinalar a alternativa que apresenta barbarismo 
ortográfico, ou seja, erro de ortografia. De acordo com o Novo Acordo ortográfico não se 
acentua os ditongos tônicos oi em palavras paroxítonas. A palavra androide não recebe 
acento gráfico. 
 
Questão: 30 
Candidato: MÁRCIO COUY J. JÚNIOR 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A propriedade da multiplicação é um conteúdo básico da matéria de 
Operações com Números Naturais, uma vez que a multiplicação é uma das operações. 
Portanto, a matéria está de acordo com Edital. 
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Questão: 32 
Candidato: JONATHAS RIBEIRO TAVARES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A expressão numérica é igual a: 
Resolução: 
 
Primeiro resolvemos a divisão que está dentro dos parênteses. 
Depois resolvemos a subtração que está dentro dos parênteses. 
Agora a multiplicação. 
E por fim, a soma. 
33 (resultado final). 
 
Portanto, a resposta correta é a alternativa A. 
 
 
 
 
 
 

Teófilo Otoni, 26 de Abril de 2016. 


