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ATA DE JULGAMENTO DE RECURSOS 

CONTRA O GABARITO PARCIAL DE TODOS OS CARGOS 
  

O setor de provas e avaliação da SEPROD reuniu-se junto com a equipe de professores, para 

analisar os recursos administrativos dos candidatos, opostos tempestivamente contra a publicação 

do gabarito parcial, proferindo os seguintes julgamentos e esclarecimentos de questões: 

 

Banca Examinadora do Concurso Publico. 
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RESPOSTA AOS RECURSOS DO CONCURSO PÚBLICO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÍCERO DANTAS 

 
 
A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
QUESTÃO 01 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A metáfora apresentada não reitera a lógica capitalista, pois, fazendo uso da ironia, o autor demostra uma 
relação com os fatos que leva o leitor a discordar da posição da empresa, evidenciando o caráter de 
denúncia do texto. 

 
QUESTÃO 03 
Resposta: INDEFERIDO 
 

Na lógica da empresa, que objetiva o lucro, a comoção não gerou mudança na rotina para fazer um funeral, 
mas para investigar as possibilidades de produção de um aço de melhor qualidade. 

 
QUESTÃO 04 
Resposta: INDEFERIDO 
 

No contexto, “esplanada” e “explanada” (ambas presentes na variação padrão da língua portuguesa) não 
interferem na interpretação, pois ambas podem ser lidas como “clareza”, uma vez que o primeiro elemento 
refere-se a lugar “livre” sem obstruções. O contexto deve ser considerado para a leitura do texto.  

 
QUESTÃO 05 
Resposta: INDEFERIDO 
 

O questionamento do recusante não interfere ou tem relação com o objeto de análise da questão. 

 
QUESTÃO 08 
Resposta: DEFERIDO 
GABARITO ALTERADO PARA “B” 

 
QUESTÃO 09 
Resposta: INDEFERIDO 
 

O verbo “querer” não exige dois complementos, apenas um “a moça”. A oração destacada portanto refere-se 
a esse substantivo, restringido-o. 

 
QUESTÃO 10 
Resposta: INDEFERIDO 
 

Os primeiros versos não mostram a existência de conflito, pois as ideias eram simples e claras, por isso 
“limpinhas”. Esse termo não se refere ao “eu poético” nem à relação entre os tempos históricos 
apresentados, mas ao tempo das primeiras ideias apresentadas: Marx e Freud.  
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QUESTÃO 11 
Resposta: INDEFERIDO 
 

O recusante deve observar que o objeto de análise é o “eu poético” não as ideias dos teóricos em questão. 
“Precisar nascer todos os dias” não tem relação com o fato de “não ter crença” como afirma o recusante, 
assim como a conclusão de que “quem não tem crença” passa a crer em todas as coisas e por isso é 
confiante não tem fundamentação no texto. Além disso, o texto não trata da psicanálise, que pode e foi 
utilizada pela sociologia como fonte para esse campo disciplinar, mas da sociologia, o que reitera a validade 
da questão e do gabarito apresentado. 

 
QUESTÃO 12 
Resposta: INDEFERIDO 
 

O questionamento em relação ao uso do plural na elaboração da questão não interfere no gabarito uma vez 
que as alternativas são claras em relação ao que estão ou não correto. O recusante deve considerar os 
elementos expostos pelo autor, objetos de análise, que aponta três momentos: Marx, Freud e seu próprio 
momento.  Datar o nascimento do autor não se faz necessário para compreender o que o mesmo diz: que é 
um “terceiro” tempo: o hoje. A expressão “como era bom” deve ser analisa a partir do uso da ironia presente 
no texto, o que reitera o gabarito apresentado.  

 
QUESTÃO 13 
Resposta: INDEFERIDO 
[ 

A alternativa “A” fala da “predominância” o que considera a existência de termos coloquiais, o que não 
predomina no restante do texto. 

 
QUESTÃO 14 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A questão refere-se a interpretação de textos. O termo híbrido não é sinônimo do “dual” nem de “mistura” 
uma vez que híbrido é homogêneo. 

 
QUESTÃO 16 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A digitação em questão não interfere na interpretação do texto. O termo “permanente” deve ser observado no 
contexto, referindo-se ao que é igual, cotidiano. 

  



SEPROD 
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
 

4 

 
CARGO: PROFESSOR PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 17 
Resposta: INDEFERIDO 
 
O ANEXO I – DOS CARGOS E DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, reza: 
 

1.1 As sugestões de matérias constantes dos programas deste Edital, não constituem a única 
fonte para a formulação das questões da prova objetiva de múltipla escolha; as quais 
poderão basear-se em outras, observando-se, no entanto, a escolaridade e a especialização 
exigida para o cargo.  

 

Além disso, a questão não faz referência à literatura portuguesa, mas à interpretação do seu conteúdo.  

 
QUESTÃO 18 
Resposta: INDEFERIDO 
 

O ANEXO I – DOS CARGOS E DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, reza: 
 

1.1 As sugestões de matérias constantes dos programas deste Edital, não constituem a única 
fonte para a formulação das questões da prova objetiva de múltipla escolha; as quais 
poderão basear-se em outras, observando-se, no entanto, a escolaridade e a especialização 
exigida para o cargo.  

 

Além disso, a questão não faz referência à literatura portuguesa, mas à interpretação do seu conteúdo.  

 
QUESTÃO 19 
Resposta: INDEFERIDO 
 

O ANEXO I – DOS CARGOS E DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, reza: 
 

1.1 As sugestões de matérias constantes dos programas deste Edital, não constituem a única 
fonte para a formulação das questões da prova objetiva de múltipla escolha; as quais 
poderão basear-se em outras, observando-se, no entanto, a escolaridade e a especialização 
exigida para o cargo.  

 

Além disso, a questão não faz referência à literatura portuguesa, mas à interpretação do seu conteúdo.  

 
QUESTÃO 20 
Resposta: INDEFERIDO 
 

O ANEXO I – DOS CARGOS E DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, reza: 
 

1.1 As sugestões de matérias constantes dos programas deste Edital, não constituem a única 
fonte para a formulação das questões da prova objetiva de múltipla escolha; as quais 
poderão basear-se em outras, observando-se, no entanto, a escolaridade e a especialização 
exigida para o cargo.  

 

Além disso, a questão não faz referência à literatura portuguesa, mas à interpretação do seu conteúdo.  

 
QUESTÃO 29 
Resposta: INDEFERIDO 

A questão não solicita conhecimento a respeito das LIBRAS, mas de interpretação de textos. 

QUESTÃO 30 
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Resposta: INDEFERIDO 

A questão não solicita conhecimento a respeito das LIBRAS, mas de interpretação de textos. 

 
QUESTÃO 31 
Resposta: INDEFERIDO 

A questão não solicita conhecimento a respeito das LIBRAS, mas de interpretação de textos. 

QUESTÃO 32 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A alternativa “D” afirma que a dúvida leva a discussão para o campo da legalidade, o que não é evidenciado 
pela charge. A alternativa “E” afirma que a “inutilidade” da lei é evidenciada pela dúvida, o que não é 
apresentado na charge. 
 
  



SEPROD 
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
 

6 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 
Questão 17 
Resposta: DEFERIDO 
GABARITO ALTERADO PARA ALTERNATIVA “A” 

 
QUESTÃO 26 
Resposta: DEFERIDO 
GABARITO ALTERADO PARA ALTERNATIVA “B” 
 

A alternativa “C” está correta pois quando se refere a intersetorialidade e articulação com as demais politicas 
e órgãos setoriais conforme explicitado no artigo 3º da NOB SUAS 2012, significa que são financiadas com 
entes federativos. 
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CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO 
 
QUESTÃO 20 
Resposta: INDEFERIDO 

Segundo a Constituição Federal vigente cabe à União intervir nos Estados e no Distrito Federal, em hipótese 
de não aplicação, na educação, do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, na 
forma do art. 34, VII, “e”, organizar o seu sistema de ensino e o dos territórios (art. 211, § 1o), financiar as 
instituições de ensino público federais; autorizar e avaliar os estabelecimentos de ensino de seu sistema (art. 
206, VII), inclusive os particulares (art. 209, II). 

QUESTÃO 23 
Resposta: INDEFERIDO 
 
Desencadear o processo de formação continuada, com o coordenador assumindo as funções de formador, 
além de possibilitar o professor a percepção de que a proposta transformadora faz parte do projeto da 
escola, propiciará condições para que ele faça de sua prática objeto de reflexão e pesquisa, habituando-se a 
problematizar seu cotidiano, a interroga-lo e a transformá-lo, transformando a própria escola e a si próprio. 
(PLACO,Vera e ALMEIDA,Laurindo. ( 2005) O Coordenador Pedagógico e o espaço de mudança)  Como já foi citado, 
pelo próprio recusante, VEIGA,1995, também afirma que constitui uma estratégia para o coordenador 
pedagógico atuar como agente produtor de mudanças nas práticas dos professores, os processos de 
formação continuada, razão  pelas quais indeferido o recurso apresentado.  

 

 
QUESTÃO 28 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A referida questão está respaldada, conforme seu enunciado explícito, em VEIGA, 2002. Recomendo ao 
candidato uma leitura da referida obra, pois, CASTRO, 2003, neste caso, não valida a questão. 

 
 
QUESTÃO 32 
Resposta: INDEFERIDO 
 
De acordo com os Parâmetros e Diretrizes curriculares nacionais para: Ensino Fundamental, Ensino Médio, 
(vide edital do concurso) e na perspectiva da nova Lei, o Ensino Médio, como parte da educação escolar, 
“deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social” (Art.1º § 2º da Lei nº 9.394/96).  
Consultar Parâmetros e Diretrizes Curriculares nacionais para o Ensino Médio e LDB/96 – portal.mec.gov.br 
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CARGO: SUPERVISOR PEDAGÓGICO 
 
QUESTÃO 20 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A questão pede para considerar certo ou errado as proposições. Então vejamos: 
1. Devemos considerar o projeto político-pedagógico como um processo permanente de reflexão e discussão 
dos problemas da escola, na busca de alternativas viáveis à efetivação de sua intencionalidade, que não é 
descritiva ou constatativa, mas é constitutiva.  CERTO 
 2. O Projeto Político Pedagógico é um documento único, elaborado pelo sistema de ensino. Sendo 
abrangente, dá unidade às propostas de trabalho administrativo e pedagógico que devem ser desenvolvidas 
num tempo determinado pelas unidades escolares. ERRADO, QUEM ELABORA O PPP NÃO É O SISTEMA 
DE ENSINO E SIM, DE ACORDO COM O ARTIGO 12 da LDB CABE AOS ESTABELECIMENTOS DE 
ENSINO, RESPEITADAS AS NORMAS COMUNS E AS DO SEU SISTEMA DE ENSINO A ELABORAÇÃO 
E EXECUÇÃO DA SUA PROPOSTA PEDAGÓGICA 
3. A elaboração do Projeto Político-Pedagógico se dá por meio de um processo de construção coletiva, 
envolvendo alunos, pais, professores, funcionários e representantes da comunidade. CERTO 
4. Para a escola concretizar a construção do seu projeto precisa antes ter clareza    do aluno, do ser cidadão 
que deseja alicerçar-se; estar organizada em princípios democráticos; valorizar o interativo e por fim, contar 
com profissionais que priorizam as orientações teórico-metodológicas de construção coletiva de projeto. 
CERTO 
Portanto, apenas a alternativa 2 está errada, as demais estão certas, ou seja 1, 3, e 4 estão corretas. 

 
QUESTÃO 26 
Resposta: INDEFERIDO 
 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais volume10 – Pluralidade Cultural e Orientação 
Sexual, página 133, o recusante encontrará a veracidade da informação. 
  



SEPROD 
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
 

9 

 

CARGO: PSICOPEDAGOGO 
 
QUESTÃO 19 
Resposta: INDEFERIDO 

 

O recuso não apresentou fundamentação teórica, argumentação lógica e consistente   suficiente para 
justificar o pedido de recurso.  
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CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 
 
Questão 21 

Resposta: DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 23 
Resposta: INDEFERIDO 
 

Cuba foi descoberta em 1492. O que hoje entendemos como um país, o Panamá, foi descoberto em 1501 e 
no século XVIII tornou-se parte do vice-reinado de Nova Granada. Ou seja, não era o país em questão. A 
independência do Panamá foi proclamada em 1821. A independência de Cuba foi em 1898, todavia não foi 
assim que se deu: a emenda Platt de 1901 não havia sido revogada e negou ao país sua condição jurídica de 
nação soberana. 

QUESTÃO 25 
Resposta: INDEFERIDO 
 

Os historiadores costumam classificar de maneiras por vezes parecidas, porém, com sutis diferenças quanto 
à nomenclatura. O fato é que a fase moderada se deu a partir de 1789, segundo WWW. cfnp.com.br e os 
livros “História da Revolução Francesa” (Companhia das Letras) e “A Revolução Francesa” (Editora LPM)    

 
QUESTÃO 29 
Resposta: INDEFERIDO 
 

Independentemente de qualquer discussão historiográfica, burocrática ou protocolar, o fato é que Nilo 
Peçanha presidiu o Brasil, dirigiu os destinos do país pelo tempo que durou sua gestão que sucedeu a de 
Afonso Pena.  
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CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 19 
Resposta: INDEFERIDO 

 

Dependendo da localidade (não especificada no enunciado), superpovoamento pode, sim, ser sinônimo 
de Alta Densidade demográfica, segundo o IBGE. A única alternativa incontestavelmente incorreta sob 
qualquer aspecto verificado é a apontada pelo gabarito. 

 
QUESTÃO 20 
Resposta: INDEFERIDO 
 

O enunciado não trata de “relevância”. O enunciado trata de definições e de o que está correto ou incorreto. 
O IBGE pode utilizar tento conceitos demográficos quanto indicadores auxiliares, no entanto, ambas as 
informações presentes nos itens I e II estão corretas. E mesmo que o I não fosse um “conceito” (e isso 
tivesse alguma importância), permaneceria sem apresentar conceito demográfico invalido. 

 
QUESTÃO 27 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A alternativa “A” apresenta, entre outras informações incorretas: “o turismo é fenômeno unifacetado” 
A alternativa “C” apresenta, entre outras informações incorretas: “O espaço geográfico não é o lócus do 
homem” 
A alternativa “D” apresenta, entre outras informações incorretas: “O turismo (...) surge como opção de lazer 
incondicionando as relações sociais e a organização espacial onde a atividade se desenvolve” 
A alternativa “E” apresenta, entre outras informações incorretas: “O turismo (...) surge como opção de lazer 
onde a atividade se desenvolve não por meio dos equipamentos” 
A única que não apresenta incorreções e vícios é a apontada pelo gabarito.  

 
QUESTÃO 28 
Resposta: INDEFERIDO 
 

O dicionário Aurélio estabelece que a palavra “definir” significa “explicar o significado”. Presume-se que o 
candidato esteja apto a explicar o significado completo. O enunciado solicita que se aponte a alternativa que 
defina a representação cartográfica, que é a indicada pelo gabarito. Todas as demais ou apresentam dados 
incorretos ou incompletos.   

QUESTÃO 32 
Resposta: INDEFERIDO 
 

Como a questão apresenta 5 alternativas é necessário optar entre a que melhor responde ao enunciado. O 
uso do “não” não torna o texto todo incorreto. Torna errado apenas a primeira parte. Após a primeira 
sentença a outra (“O espaço é, então, a materialização das relações existentes entre os homens na 
sociedade”) que não está incorreta. Portanto, a opção que melhor interpreta o texto é a apontada pelo 
gabarito.  
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CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 
 
QUESTÃO 18 
Resposta: INDEFERIDO 
 
“[...] no texto em questão não deixa evidente que ele apenas tentou tranquilizar os consumidores, pois o 
mesmo também oferece voucher (dinheiro) para ser trocado por qualquer produto, apresentando assim 
ambiguidade [...]”  
O recusante afirma que há ambiguidade no texto, pois não deixa claro qual foi o único procedimento que a 
empresa tomou; entretanto, o enunciado não solicita ao candidato que verifique qual foi o único 
procedimento que a empresa tomou, mas sim qual das seguintes opções está correta: 

a) Se a empresa ofereceu reembolso ao cliente 

b) Tentou tranquilizar os clientes 

c) Pediu que os clientes retornassem o produto 

d) Afirmou que haviam identificado a causa do mofo 

e) Informou aos clientes que não seriam reembolsados 

De acordo com as definições dos dicionários Merriam-Webster e Cambridge, respectivamente, a palavra 
“refund” significa: 
“to return (money) in restitution, repayment, or balancing of accounts” 
“an amount of money that is given back to you, especially because you are not happy with a product or 
service that you have bought” 
Ou seja, a palavra refere-se exclusivamente a restituição em dinheiro. 
Conforme o texto, a empresa ofereceu um cupom para troca por outro produto, e não dinheiro, como 
afirmado pelo recusante. A empresa passou informações quanto ao problema, informou que não causaria 
danos graves à saúde e que poderiam jogar fora o produto que compraram. Desta forma, a empresa tentou, 
sim, tranquilizar os clientes quanto ao problema. Em momento algum a empresa informa que irá devolver o 
dinheiro ao consumidor.  
O objetivo da questão de interpretação de texto é que o candidato não somente analise os elementos 
estruturais do texto, mas também obtenha uma compreensão geral da informação apresentada. 
Em conclusão informamos que as questões foram desenvolvidas com base no sistema de avaliação da 
Cambridge University, renomada universidade britânica, utilizado mundialmente para a emissão de 
certificados de qualificação na língua inglesa.  

 
QUESTÃO 19 
Resposta: INDEFERIDO 
 

 “[...] requer a ponderação de que o termo destacado no texto “sell-by date” significa a data em que o produto 
foi vendido [...]”  
O recusante afirma que a expressão “sell-by date” significa “data em que o produto foi vendido”. A questão 
pedia que o candidato identificasse qual dos significados apresentados nas alternativas estava correto: 

a) A data na qual o produto foi vendido 

b) A data de fabricação do produto 

c) A data de validade do produto 

d) A data na qual o produto foi despachado 

e) A data na qual o produto estragou 

Primeiramente, tomaremos a definição do The Free Dictionary by Farlex: 
sell-by date 
n 
1. (Business / Commerce) a date printed on the packaging of perishable goods, indicating the date after which 
the goods should not be offered for sale 
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Em tradução livre: “data impressa na embalagem de produtos perecíveis, indicando a data limite a qual o 
produto não poderá ser oferecido para venda”. 
A definição deixa claro de que a expressão se trata da data de validade do produto, ou seja, a data limite de 
venda de um produto, por tratar-se de um item perecível. 
Em segunda instância, verificaremos o uso da expressão no texto: 
“Consumers were told to dispose of the contents and forward the lid displaying the batch number and 
sell-by date”  
Em tradução livre: “Foi solicitado que os consumidores jogassem fora o conteúdo e encaminhassem a 
tampa, que possui o número do lote e a data de validade”. 
Além de a expressão possuir o significado apontado pela alternativa correta (C), podemos verificar, também, 
a informação passada pelo texto.  
Se a empresa pede que seja enviada a tampa do produto, para que sejam verificados o número do lote e a 
“sell-by date”, como a tampa do produto poderia ter a data de venda e número do lote, se tais informações 
são impressas durante o processo de produção do produto? Desta forma, é impossível que a expressão 
signifique “data em que o produto foi vendido”, pois o produto pode ser comprado em datas diferentes, 
tornando, assim, impossível que o significado apresentado pelo recusante.  
O objetivo da questão de interpretação de texto é que o candidato não somente analise os elementos 
estruturais do texto, mas também obtenha uma compreensão geral da informação apresentada. 
Em conclusão, gostaríamos de informar que as questões foram desenvolvidas com base no sistema de 
avaliação da Cambridge University, renomada universidade britânica, utilizado mundialmente para a emissão 
de certificados de qualificação na língua inglesa.  

 
QUESTÃO 25 
Resposta: INDEFERIDO 
 
O Recorrente aponta um erro material (digitação) existente no enunciado da questão. Ocorre que tal vício, ao 

contrário do que alega, não prejudica o entendimento, muito mesmo à resolução da questão.  

O enunciado da questão deixa claro que era o “phrasal verb” (em tradução livre, verbo idiomático) contido na 
frase, e não o verbo, que deveria ser analisado. Na questão “E”, há somente um verbo idiomático na frase, 
sendo assim facilmente identificável. 
Espera-se que o candidato faça uma análise de cada alternativa apresentada. Mesmo o verbo em questão 
não estando sublinhado, é evidente que é a ele que se refere, não compondo, assim, um motivo justificável 
para que a questão seja anulada.  
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CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
QUESTÃO 19 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A questão defende a visão de vários pensadores da área. O jogo competitivo e o jogo cooperativo 
diferenciam-se pela relação social que se estabelece entre os participantes. Como educadores, no jogo 
competitivo se deveria evitar: 
 
-a competição sistemática como única motivação 
-propor repetidamente o mesmo tipo de jogos 
-a discriminação do sexo, do físico… 
-a valorização excessiva dos vencedores e dos perdedores 
-premiar os vencedores 
-a eliminação 
 

Pode se consultar entre outros o livro: Um Vôo Possível: O Sucesso Escolar Nas Asas Da Auto-estima / 
autor: Simão De Miranda / editora Papirus. 

 
Questão 28 

Resposta: DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA 

  



SEPROD 
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
 

15 

 

CARGO: PROFESSOR DE BIOLOGIA 
 
Questão 22 

Resposta: DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 23 
Resposta: INDEFERIDO 
 

É possível a identificação no desenho a região pilífera, basta analisar com atenção, e o conhecimento na 
área, já direciona o olhar para ela. 

 
QUESTÃO 24 
Resposta: INDEFERIDO 
 

Raízes suportes, comum nos manguezais, partem do caule, melhorando as condições de fixação nesse tipo 
de solo lodoso e instável, por partirem do caule, as raízes suporte recebem o nome de adventícias; exemplo 
o milho.  (fonte: pág. 150 do livro “minimanual compacto de biologia – teoria e prática” / editora Rideel). 
Todas as referências apresentadas não possui argumentação lógica e consistente, mencionam lista de sites 
não científicos. 

QUESTÃO 28 
Resposta: INDEFERIDO  
 

A imagem apresentada no recurso é idêntica a impressa na prova. 

 
QUESTÃO 30 
Resposta: DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA 
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CARGO: ENFERMEIRO PSF 
 
Questão 21 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A argumentação da recusante não altera o sentido da resposta proposta em nossa questão. O enunciado da 
questão esta escrito no inciso V do Art. 17 da Lei 8080/90 que trata das atribuições da esfera Estadual. 

 
Questão 30 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A questão trata de marca passo transcutâneo e não subcutâneo como o recusante faz referencia. E segundo 
o protocolo da Sociedade Brasileira de Cardiologia e do American Heart o marca-passo deve ser aplicado 
precedido de analgesia. 
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CARGO: ENFERMEIRO  

 
Questão 25 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A questão trata de marca passo transcutâneo e não subcutâneo como o recusante faz referencia. E segundo 
o protocolo da Sociedade Brasileira de Cardiologia e do American Heart o marca-passo deve ser aplicado 
precedido de analgesia. 

 
Questão 30 
Resposta: INDEFERIDO 
 
ANEXO I – DOS CARGOS E DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1.1 As sugestões de matérias constantes dos programas deste Edital, não constituem a única fonte para 
a formulação das questões da prova objetiva de múltipla escolha; as quais poderão basear-se em 
outras, observando-se, no entanto, a escolaridade e a especialização exigida para o cargo.  

 

CARGO 16: ENFERMEIRO  
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Princípios éticos e legais da prática 

profissional. Código de Ética e o processo ético de transgressões e Penalidades. Competências do 
Enfermeiro segundo a Lei de Exercício Profissional; Sistematização da Assistência de Enfermagem; Controle 
de Infecção Hospitalar e Metodologia de Desinfecção/Esterilização; Semiologia e Semiotécnica; Saúde 
Coletiva e Epidemiologia; Enfermagem Médica-Cirúrgica e Materno-Infantil; Enfermagem no Programa de 
Assistência ao Adulto; Assistência de Enfermagem ao Paciente Psiquiátrico; Farmacologia para enfermagem; 
Assistência de Enfermagem na Terapia Intensiva e nas Emergências; Programas de Saúde; Políticas de 
Saúde Pública; SUS: princípios e diretrizes, estrutura e gestão; Legislação: Lei 8.080/90; Lei 8.142/90; 
NOAS - SUS 01 /02; Pacto pela Saúde. 

 
Questão 32 
Resposta: INDEFERIDO 
A argumentação da recusante não altera o sentido da resposta proposta em nossa questão. O enunciado da 
questão esta escrito no inciso V do Art. 17 da Lei 8080/90 que trata das atribuições da esfera Estadual. 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 
 
Questão 19 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A Termoterapia é a aplicação terapêutica de qualquer substância ao corpo que resulta no aumento ou 

diminuição da temperatura dos tecidos corporais estimulando a termorregulação corporal.  

A questão tem como objetivo analisar e identificar a veracidade de cada alternativa, as quais trazem os 

conceitos relacionados às vertentes da Termoterapia.   

Seguem os conceitos corretos de cada uma delas: 

Termogênese (produção de calor) - Em relação à Termogênese, o homem mantém a despeito das variações 

de temperatura ambiente, a sua temperatura interna entre 36,7 e 37ºC, quando medida da boca, ou entre 

37,3 e 37,6ºC para medições retais. Isso se deve a controladores que regulam eficientemente a produção e 

eliminação do calor corporal. Em ambientes frios, o calor gerado no interior do corpo deve ser conservado, 

enquanto em ambientes quentes, deve ser dissipado. 

Na Termogênese Química, a produção de calor em situação de metabolismo basal é de aproximadamente 

1,5 kal/min para um homem adulto com 70kg e com 1,80 m de superfície corporal. O calor é gerado 

principalmente pelo fígado, cérebro, coração e músculos esqueléticos. 

Termólise é a perda de calor que se produz por radiação, evaporação, condução e convecção. 

A Termogênese Mecânica está baseada na produção de calor que ocorre durante o calafrio. O calafrio é uma 

resposta muscular apresentada por muitos animais, entre os quais o homem, quando são subitamente 

expostos ao frio. 

 

Questão 21 
Resposta: INDEFERIDO 
 
O ANEXO I – DOS CARGOS E DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, reza: 
 

1.1 As sugestões de matérias constantes dos programas deste Edital, não constituem a única fonte 
para a formulação das questões da prova objetiva de múltipla escolha; as quais poderão basear-
se em outras, observando-se, no entanto, a escolaridade e a especialização exigida para o 
cargo.  

 

Além disso, os Fisioterapeutas não estão limitados apenas a desordens cinesiológicas, biomecânicas e 

funcionais, afinal, a grade curricular aborda matérias que ensinam noção clínica. No caso clínico desta 

questão referida, segue abaixo desordens que competem ao Fisioterapeuta: 

“... relatou estar sofrendo de fortes dores nas articulações (mãos e pés) e rigidez matinal...”                                                                                  

 “As articulações afetadas (IFP,IFD,MTF e joelho) estavam edemaciadas, brilhantes e quentes.”   

 “Relatou ainda extrema dificuldade na execução dos cuidados pessoais (pentear-se, escovar os dentes, etc.) 

e das tarefas cotidianas do lar, sobretudo no período da manhã e mesmo após o desaparecimento da rigidez. 

O edema das articulações e a duração da rigidez eram mais pronunciados no lado esquerdo do corpo.” 

“A dor nas articulações se irradiava para os membros, joelhos e região cervical.”  

 
Questão 22 
Resposta: DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA 

 

Questão 23 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A Recorrente aponta um erro material (digitação) existente no enunciado da questão. Ocorre que tal vício, ao 

contrário do que alega, não prejudica o entendimento, muito mesmo à resolução da questão.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Subst%C3%A2ncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecidos_animais
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O enunciado da questão diz: é uma das formas de disrafismo...” ou seja, Uma determinada doença, é uma 

das formas de Espinha Bífida. Sabemos que disrafismo é um termo utilizado para designar todas as formas 

de Espinha Bífida. Portanto, a alternativa correta é MENINGOMIELOCELE, pois a mesma,  trata-se de uma 

malformação proveniente  do disrafismo. 

Assim sendo, à unanimidade, conhece do recurso administrativo e no mérito, indefere-se. 

Cientifique-se e Publique-se. 

 
Questão 29 
Resposta: INDEFERIDO 
 

Favor consultar: 

Site do COFFITO http://www.coffito.org.br/publicacoes/pub_view.asp?cod=1341&psecao=9 

Encontrará as atribuições do fisioterapeuta que presta assistência à saúde do trabalhador. 

 
 
 
 
Questão 30 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A Constituição de 1988 incorporou mudanças no papel do estado e alterou o arcabouço jurídico-institucional 

do sistema público de saúde, criando novas relações entre as diferentes esferas de governo, novos papéis 

entre os atores do setor. Originou assim o Sistema Único de Saúde (SUS) 

A alternativa B está errada pois as ações de saúde do trabalhador são também ATRIBUIÇÕES do SUS, não 

cabendo ai o termo COLABORAR. 

 

  

http://www.coffito.org.br/publicacoes/pub_view.asp?cod=1341&psecao=9
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CARGO: PROFESSOR MATEMÁTICA 
 
Questão 19 
Resposta: INDEFERIDO 
 

Em nenhum momento foi dado na questão um ângulo de 45°, portanto a resposta correta é a seguinte: 
Utilizando as relações métricas no triângulo retângulo temos: 
   
h

2
 = x.(5 – x ) 

 
(2,4)

2
 = –x

2
  + 5x  

 
–x

2
 + 5x – 5,76 = 0          a = -1    b = -5    c =– 5,76 

 

           
 

   (  )    (  ) (     )  
 

     25 – 23,04 

  

   1,96 

 
   √ 

  
 = 
 (  ) √    

  (  )
 = 

     

  
 =  

 

X
1 

= 
      

  
 = 
    

  
 = 1,8                  x

2 
 = 
      

  
 = 

    

  
 = 3,2   Como foi pedido o maior  

 

valor que x pode assumir logo a resposta é 3,2cm.    
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CARGO: FARMACÊUTICO 
 
Questão 17 
Resposta: INDEFERIDO 
 
O ANEXO I – DOS CARGOS E DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, reza: 
 

1.1 As sugestões de matérias constantes dos programas deste Edital, não constituem a única 
fonte para a formulação das questões da prova objetiva de múltipla escolha; as quais 
poderão basear-se em outras, observando-se, no entanto, a escolaridade e a especialização 
exigida para o cargo.  

 

Além disso, o SUS está amparado por uma vasta legislação e que todas as leis devem ter como suporte a 
Constituição Federal; algumas das leis mencionadas no conteúdo programático, inclusive a lei 8.080/90, faz 
menção da Constituição federal; 
Portanto a questão não trata de nenhum aspecto específico, mas  trata da saúde de um modo geral com 
expressões facilmente percebidas pelas leis mencionadas no conteúdo programático, as quais são 
amparadas pela Constituição. 

 
Questão 18 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A questão faz referência a INCLUSÃO da FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE MEDICAMENTOS e não da 
aprovação da Política de Medicamentos. Primeiro a lei 8.080/90 incluiu no campo de atuação do SUS a 
formulação da Política de Medicamento, que só foi aprovada pela Portaria GM/MS n°. 3916/1998. Na própria 
introdução da Portaria GM/MS n°. 3916/1998 está escrito o seguinte: 
A Política Nacional de Medicamentos, como parte essencial da Política Nacional de Saúde, constitui um dos 
elementos fundamentais para a efetiva implementação de ações capazes de promover a melhoria das 
condições da assistência à saúde da população. A Lei n.º 8.080/90, em seu artigo 6º, estabelece como 
campo de atuação do Sistema Único de Saúde - SUS - a “formulação da política de medicamentos (...) de 
interesse para a saúde (...)”.  
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PORTUGUÊS NÍVEL MÉDIO PARA OS CARGOS: TÉCNICO AGRÍCOLA, 

AUXILIAR / TÉCNICO DE ENFERMAGEM, TÉCNICO DE HIGIÊNE BUCAL E 
PROFESSOR NÍVEL I 
 
Questão 03 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A citação não mostra dualidade, mas três momentos históricos diferentes que coexistem no mesmo país. O 
que torna a alternativa II incorreta, conforme o gabarito apresentado. 

 
Questão 04 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A alternativa A não diz as razões da sociedade brasileira ser injusta e desigual, mas refere-se à visão 
superficial a respeito dessa realidade. A alternativa C coloca a injustiça como consequência dos problemas 
sociais, quando o texto afirma ser essa a causa dos problemas, o que invalida a alternativa C. 

 
Questão 10 
Resposta: INDEFERIDO 
 

Observar a forma “Que você seja aprovado é a minha vontade” ou “essa é minha vontade”. Observa-se que o 
pronome “essa” exerce a função de sujeito. Outra possibilidade é colocar o sujeito no plural. Deve-se 
observar que só ocorre alteração no verbo quando o sujeito está no plural, o que não é possível com a 
expressão “minha vontade”, validando o gabarito apresentado. 

 
Questão 11 
Resposta: DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 12 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A charge deixa evidente que o grupo em questão sente-se derrotado pelo fato de um homem negro ser 
presidente da América. Fato este que contraria os interesses da maioria branca e historicamente racista 
organizada através de instituições como a representada na imagem. O conteúdo da charge é de 
conhecimentos gerais, inclusive por ser fonte de pesquisas e estudos de autores de relevância para os 
estudos da língua portuguesa como Monteiro Lobato. 

 
Questão 15 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A alternativa D inviabiliza a existência, pois está apenas no campo do imaginário, ao passo que a alternativa 
A considera essa existência, mesmo que numa relação de dependência. 
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CARGO: PROFESSOR NÍVEL I 
 
Questão 17 
Resposta: DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 18 
Resposta: INDEFERIDO 

 

A referida questão menciona que a gestão democrática valoriza e estimula as iniciativas das UNIDADES 
ESCOLARES no que se refere à democratização do espaço. Das alternativas apresentadas, 

APENAS, a criação e a implementação do Conselho Municipal de Educação não constitui atribuição das 
unidades escolares.  
 

Questão 19 
Resposta: DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA 

De acordo com a nova redação dada pela Lei nº 12.013, de 2009, a proposição II  está errada, fato que 

nos leva a considerar o recurso do candidato pertinente. Anular a questão por não ter alternativa de resposta 
que valide a questão. 

 
Questão 20 
Resposta: INDEFERIDO 
 

Segundo Perrenoud [1991 apud Hadji 2001], “é formativa toda avaliação que auxilia o aluno a aprender e a 
se desenvolver, ou seja, que colabora para a regulação das aprendizagens e do desenvolvimento no sentido 
de um projeto educativo”.  A avaliação formativa tem características informativa e reguladora [Hadji 2001], ou 
seja, fornece informações aos dois atores do processo de ensino-aprendizagem: Ao professor, que será 
informado dos efeitos reais de suas ações, podendo repensar e regular sua ação pedagógica e ao aprendiz, 
que terá oportunidade de tomar consciência de suas dificuldades e, possivelmente, reconhecer e corrigir 
seus próprios erros [Ferreira, Otsuka e Rocha 2003]. (VELLOSO - Avaliação Formativa: revendo decisões e 

ações educativas) A avalição diagnóstica é a responsável a averiguar a posição do aluno 
diante as aprendizagens anteriores que servem de base àquelas em certos casos, de 
resolver situações presentes.  
 
Questão 23 
Resposta: INDEFERIDO  
 

Os recursos apontam um erro material (digitação) existente na questão. Ocorre que tal vício, ao contrário do 

que alega, não prejudica o entendimento, muito mesmo à resolução da questão.  

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica representa a iniciativa do Governo Federal em reunir num 
só indicador dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxos escolares e médias 
de desempenho nas avaliações. Consultar portal IDEB. 
Não há comprometimento no entendimento da questão. 

Questão 24 
Resposta: INDEFERIDO 
 

No material disponibilizado pelos recusantes, fica bem evidenciado o desenvolvimento da linguagem e da 
comunicação nesta etapa do desenvolvimento infantil o que reforça o pensamento de CHAMAT, 2008 – O 
desenvolvimento infantil segundo Piaget, pagina 35  sobre o fortalecimento da linguagem e da comunicação 
responsável pela evolução das estruturas cognitivas da criança que se manifestam em raciocínio dentro de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12013.htm#art1
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um plano concreto. Há um grande aumento no seu repertório verbal, em decorrência da maturidade 
neurofisiológica e progressivo aumento da gnosia digital.  
Gnosia é a faculdade da percepção e reconhecimento de objetos e sensações. 
 
 

Questão 26 
Resposta: DEFERIDO 
GABARITO ALTERADO PARA “E” 
 
Segundo a Constituição Federal/88 no seu artigo 208, inciso VII, § 1, determina que é “direito publico 
subjetivo” o acesso da população ao “ensino obrigatório e gratuito”.  
Ensino fundamental a  LDB/96 art. 4º deixa claro que  é obrigatório e gratuito.  
 

Questão 30 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A elaboração da referida questão tem como base o edital do concurso em evidencia e as legislações que 
fazem parte do seu conteúdo programático. O estudo, compreensão e a interpretação de tais conteúdos são 
fundamentais para que o candidato possa elaborar seu pensamento e escolher a alternativa que melhor 
responda, de forma correta, o que se pede na prova.  De acordo com o artigo 4º do  ECA e a Escola que 
Protege: enfrentando a violência contra crianças e adolescentes – MEC 2008). 
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CARGO: TÉCNICO / AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
 
Questão 25 
Resposta: INDEFERIDO 
 
 

A alternativa que a recusante cita como verdadeira poderá ser correta quando o paciente ainda não estiver 
entubado, porém não é o caso, pois a situação descrita é de um paciente que já foi entubado. Baseado no 
protocolo da Sociedade Brasileira de Cardiologia e do American Heart. 
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CARGO: AUXILIAR / ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

 
QUESTÃO 03 
Resposta: INDEFERIDO 
 

Os problemas da sociedade apontados no texto são criados pela própria mídia. Portanto os problemas da 
sociedade que a mídia pode resolver e os problemas criados pela mídia são os mesmos. 

 

QUESTÃO 04 
Resposta: INDEFERIDO 
 

O recuso não apresentou fundamentação teórica, argumentação lógica e consistente suficiente para justificar 
o pedido de recurso.  

 
QUESTÃO 05 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A questão se refere à classificação (sem especificar se sintática ou morfológica, uma vez que o candidato 
deve dominar todas as classificações), o que não inviabiliza a sua compreensão uma vez que o termo 
destacado funciona como um adjunto adnominal no contexto em que está inserido. 

 

QUESTÃO 08 
Resposta: INDEFERIDO 
 

Para responder a questão deve-se levar em conta apenas o trecho destacado, uma vez que o conhecimento 
da obra não é objeto de avaliação. No trecho em questão Fabiano demonstra orgulho de ser diferente dos 
outros. O fato de resmungar demonstra sua insatisfação em oferecer préstimos, que não é expressa da 
maneira mais adequada reiterando o gabarito apresentado. 

 

QUESTÃO 09 
Resposta: INDEFERIDO 
 

O verbo “Olhar” possui sujeito elíptico e não indeterminado, pois para isso teria, estando na terceira pessoa 
do singular, estar acompanhado a partícula “se”. Quando assume o sentido de “fitar”, “mirar” é transitivo, pois 
precisa de complemento, caso que ocorre na alternativa A, o que valida o gabarito apresentado. Para ser 
intransitivo deve ter o mesmo sentido de “estar voltado”. 

 

QUESTÃO 10 
Resposta: INDEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA 

 

QUESTÃO 11 
Resposta: INDEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA 

 

QUESTÃO 12 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A charge não faz referência à transformação de políticos em desenho animado. A hipocrisia é apresentado 
no vocativo “Pinóquio” referência à figura do mentiroso, reiterada pela placa “Ficha suja” associada à figura 
masculina. 
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QUESTÃO 14 
Resposta: DEFERIDO 
GABARITO ALTERADO PARA “B” 

 
QUESTÃO 16 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A narração não é sucinta, pois não possui a objetividade e a concretude apresentada na alternativa “E”. O 
sentimento nutrido pelo autor em relação à Margarida, por ser dual, é ambíguo, o que reitera o gabarito 
apresentado. 

 
Questão 20 
Resposta: DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA 

 
 
QUESTÃO 22 
Resposta: INDEFERIDO 
 
O ANEXO I – DOS CARGOS E DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, reza: 
 

1.1 As sugestões de matérias constantes dos programas deste Edital, não constituem a 
única fonte para a formulação das questões da prova objetiva de múltipla escolha; as 
quais poderão basear-se em outras, observando-se, no entanto, a escolaridade e a 
especialização exigida para o cargo.  

Além disso, a questão contempla o item “Comunicação” do programa de estudos.  

 
 
QUESTÃO 24 
Resposta: INDEFERIDO 
 
O ANEXO I – DOS CARGOS E DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, reza: 
 

1.1 As sugestões de matérias constantes dos programas deste Edital, não constituem a única 
fonte para a formulação das questões da prova objetiva de múltipla escolha; as quais 
poderão basear-se em outras, observando-se, no entanto, a escolaridade e a especialização 
exigida para o cargo.  

 
Além disso, a questão contempla o item “Princípios de Arquivologia” do programa de estudos. Livros, artigos, 
leis e normas que norteiam esse item podem ser utilizadas como fonte bibliográficas na elaboração da 
mesma. 

 
 
QUESTÃO 26 
Resposta: INDEFERIDO 
 
O ANEXO I – DOS CARGOS E DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, reza: 
 

1.1 As sugestões de matérias constantes dos programas deste Edital, não constituem a única 
fonte para a formulação das questões da prova objetiva de múltipla escolha; as quais 
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poderão basear-se em outras, observando-se, no entanto, a escolaridade e a especialização 
exigida para o cargo.  

 
Além disso, a questão contempla o item “Princípios de Arquivologia” do programa de estudos. Livros, artigos, 
leis e normas que norteiam esse item podem ser utilizadas como fonte bibliográficas na elaboração da 
mesma. 

 
 
 
 
Questão 29 
Resposta: DEFERIDO 
GABARITO ALTERADO PARA “D” 
 
 

Questão 31 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A eficiência significa fazer as coisas bem e corretamente. Relaciona-se com os meios, é uma medida da 

proporção dos recursos utilizados para alcançar os objetivos, ou seja, uma medida de saídas ou resultados 
comparados com os recursos consumidos. 
Já a eficácia significa atingir objetivos e resultados, relaciona-se com os fins e propósitos. É o grau em que 
a administração consegue atingir seus objetivos. É a medida do resultado da tarefa ou alcance do objetivo 
estabelecido. 

 
Diferenças entre eficiência e eficácia. 
 
Eficiência: 

 Fazer corretamente as coisas. 

 Preocupar-se com os meios. 

 Enfatizar métodos e procedimentos. 

 Cumprir regulamentos internos. 

 Treinar e aprender. 

 
Eficácia: 

 Fazer as coisas necessárias. 

 Preocupar-se com os fins. 

 Enfatizar objetivos e resultados. 

 Atingir os alvos e objetivos. 

 Saber e conhecer. 

 
Questão 32 
Resposta: INDEFERIDO 
 
Comunicar significa tornar algo comum. Esse algo pode ser uma mensagem, uma notícia, uma informação, 
um significado qualquer. Assim, a comunicação é uma ponte que transporta esse algo de uma pessoa a 
outra ou de uma organização a outra. De modo que comunicação não significa apenas enviar uma 
informação, mas torna-la comum entre as pessoas envolvidas. Essa diferença apenas enviar ou compartilhar 
é crucial para a comunicação eficaz. Um administrador que não escuta os funcionários ou outras pessoas 
atua como o vendedor de autos usados que diz “eu vendo carros”, mas ninguém compra. Falar nem sempre 
corresponde a ser ouvido. Escrever nem sempre corresponde a ser lido. A comunicação é uma estrada de 
duas mãos que inclui a ida - enviar a mensagem – e a volta – ouvir e obter retroação para chegar a um 
entendimento comum. Portanto é correto afirmar que a comunicação é o processo pelo qual a informação é 
intercambiada, compreendida e compartilhada por duas ou mais pessoas, geralmente com a intenção de 
influenciar o comportamento. 
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CARGO: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 
 
Questão 17 
Resposta: INDEFERIDO 
 
O recusante não apresentou nenhum argumento para que o item II esteja incorreto. O mesmo está correto 

como podemos verificar no conceito previstos na LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007: 

Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações 

necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e 

respectivos instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de 

coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações 

prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; 

 
 
QUESTÃO 21 
Resposta: INDEFERIDO 
 

 Os argumentos não condizem com a questão. Deve se consultar a Lei nº 8.080/90 

 

CAPÍTULO VI 

DO SUBSISTEMA DE ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO DOMICILIAR 

(Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002) 

 

Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a 

internação domiciliar. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002) 

§ 1º Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, 

os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre 

outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002) 

§ 2º O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que 

atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002) 

§ 3º O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, 

com expressa concordância do paciente e de sua família. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002) (grifo 

nosso). 

 

 
QUESTÃO 22 
Resposta: INDEFERIDO 
 

O recusante não apresentou argumentação lógica e consistente. 

 A poluição sonora não está ligada diretamente a poluição ambiental, ela causa danos secundários que 

somados outros tipos de poluições, atingem diretamente o ambiente. 
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CARGO: MOTORISTA “B” / “C” / “D” 
 

Questão 01 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A palavra “deus” pode ser grafada sem uso da inicial maiúscula desde que se trate de um substantivo 
comum, isso não caracteriza desvio na ortografia oficial, o que invalida a alternativa B. O texto, apesar de 
entrecortado, possui sentido lógico o que invalida a possibilidade da alternativa E estar correta. 

 
Questão 03 
Resposta: INDEFERIDO 
 

O vocábulo “deus”, relativo a divindade, pode ser grafado com letra minúscula porque se trata de um 
substantivo comum não próprio. Em outras palavras, tal vocábulo pode ser utilizado por qualquer cultura para 
designar seus “deuses” sem com isso ferir as normas gramaticais, o que invalida a alternativa D. O verbo 
“muitos outros quintais” complementam o sentido do verbo “ter”, não podendo ser considerado seu sujeito. O 
que invalida a alternativa B.  

 
Questão 05 
Resposta: INDEFERIDO 
 

O fato de possuir versos entrecortados reitera que as falas não podem ser associadas, pois não há 
ligação/relação entre elas, o que torna a afirmação II incorreta. Também o fato das falas estarem 
entrecortadas reforça que não há uma relação clara, muito menos contínua entre seus elementos, o que 
invalida a alternativa III. A questão é clara ao solicitar do candidato que no primeiro momento “identifique as 
alternativas falsas e verdadeiras” e no segundo momento assine a alternativa correspondente ao que foi 
identificado no primeiro momento, o que valida a questão. 

 
Questão 11 
Resposta: INDEFERIDO 
 

Consoante o mais recente acordo ortográfico da língua portuguesa, o acento diferencial do vocábulo em 
questão não é mais necessário. 

 
 
Questão 14 
Resposta: INDEFERIDO 
 

Não foi identificado nenhum erro na alternativa E uma vez que “sua” refere-se ao verbo “suar”. 

 
Questão 16 
Resposta: DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA 

 

QUESTÃO 19 
Resposta: INDEFERIDO 
 
Segundo o Código de Transito Brasileiro, em seu artigo Art. 237. Transitar com o veículo em desacordo com 
as especificações, e com falta de inscrição e simbologia necessárias à sua identificação, quando exigidas 
pela legislação. Infração: Grave - 05 (cinco) pontos Penalidade: Multa - R$ 127,69 Medida Administrativa: 
Retenção do veículo para regularização  

 
QUESTÃO 28 
INDEFERIDO 
 

Segundo o Código de Transito Brasileiro, em seu artigo Art. 247, é uma infração média. 
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Questão 32 
Resposta: DEFERIDO 
GABARITO ALTERADO PARA “D” 
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / GUARDA MUNICIPAL 

 
Questão 01 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A palavra “deus” pode ser grafada sem uso da inicial maiúscula desde que se trate de um substantivo 
comum, isso não caracteriza desvio na ortografia oficial, o que invalida a alternativa B. O texto, apesar de 
entrecortado, possui sentido lógico o que invalida a possibilidade da alternativa E estar correta. 

 
Questão 03 
Resposta: INDEFERIDO 
 

O vocábulo “deus”, relativo a divindade, pode ser grafado com letra minúscula porque se trata de um 
substantivo comum não próprio. Em outras palavras, tal vocábulo pode ser utilizado por qualquer cultura para 
designar seus “deuses” sem com isso ferir as normas gramaticais, o que invalida a alternativa D. O verbo 
“muitos outros quintais” complementam o sentido do verbo “ter”, não podendo ser considerado seu sujeito. O 
que invalida a alternativa B.  

 
Questão 05 
Resposta: INDEFERIDO 
 

O fato de possuir versos entrecortados reitera que as falas não podem ser associadas, pois não há 
ligação/relação entre elas, o que torna a afirmação II incorreta. Também o fato das falas estarem 
entrecortadas reforça que não há uma relação clara, muito menos contínua entre seus elementos, o que 
invalida a alternativa III. A questão é clara ao solicitar do candidato que no primeiro momento “identifique as 
alternativas falsas e verdadeiras” e no segundo momento assine a alternativa correspondente ao que foi 
identificado no primeiro momento, o que valida a questão. 

 
 
 
Questão 11 
Resposta: INDEFERIDO 
 

Consoante o mais recente acordo ortográfico da língua portuguesa, o acento diferencial do vocábulo em 
questão não é mais necessário. 

 
Questão 14 
Resposta: INDEFERIDO 
 

Não foi identificado nenhum erro na alternativa E uma vez que “sua” refere-se ao verbo “suar”. 

 
Questão 16 
Resposta: DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 20 
Resposta: INDEFERIDO 

 
Resolução 
 

  {      [(          )          ]} 
       {      [(   )          ]} 

 
{      [(  )          ]}  
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{      [       ]}  
 
{      [      ]}  
 
{      [     ]}  
 
{      [   ]}  
 
{      } = 2.        Logo a solução é a letra C 

 
Questão 23 
Resposta: INDEFERIDO 
 

Resolução 
Resto = 145=110 = 35 
Quociente + resto = 145 + 35 = 180 
Divisor = 180 : 5 = 36 
Dividendo = quociente x divisor + resto = 145 x 36 +  35 = 5.220 + 35 = 5.255. Portanto a resposta é a letra 
“c”. 

 
Questão 30 
Resposta: INDEFERIDO 
 
O ANEXO I – DOS CARGOS E DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, reza: 
 

1.1 As sugestões de matérias constantes dos programas deste Edital, não constituem a única 
fonte para a formulação das questões da prova objetiva de múltipla escolha; as quais 
poderão basear-se em outras, observando-se, no entanto, a escolaridade e a 
especialização exigida para o cargo.  

 
 
 
Questão 31 
Resposta: INDEFERIDO 
 
O ANEXO I – DOS CARGOS E DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, reza: 
 

1.1 As sugestões de matérias constantes dos programas deste Edital, não constituem a única 
fonte para a formulação das questões da prova objetiva de múltipla escolha; as quais 
poderão basear-se em outras, observando-se, no entanto, a escolaridade e a especialização 
exigida para o cargo.  

 
Resolução 

João deu ao irmão  
  

 
 = 12 brinquedos 

João deu ao seu amigo               
    

 
 = 18 

48-12 = 36 
36 – 18 = 18 Logo João ficou com 18 brinquedos. 

 


