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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 

Público. 

 

Alagoinhas, 15 de junho de 2016. 
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A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

QUESTÃO: 01 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – A recusante está equivocada, revelando não ter compreendido o texto. 

2 – A narradora observa os fatos que advêm do comportamento do vizinho e intercede 
em alguns momentos. Saliente-se o uso da pessoa predominante no texto. 

3 - O texto exemplifica narração com narrador observador e trechos que comprovas 

interferências da voz do texto. 

4 – Vamos reler o texto: 

(1º§) O vizinho do andar superior, e que nunca cheguei a ver, fazia, às vezes, ruídos esquisitíssimos, não 
conseguia decifrá-los nas minhas noites acesas, eram ruídos noturnos: coisas esponjosas que se 
arrastavam pelo chão, pensei em panos úmidos, mas os ruídos passaram por variações, criaram vida e se 
puseram deslizantes como cobras indo e vindo num ritmo comandado. Muitas cobras – seria um amestrador 
de circo? Cessaram de repente e começou um barulho trepidante, ágil como o movimento circular de uma 
máquina de rodinhas, rodinhas de borracha, talvez um carrinho de boneca, embora certa noite as rodas do 
carrinho tomassem inesperadamente dimensões adultas, ficaram rodas mais responsáveis, difíceis – uma 
cadeira de paralítico? 

(2º§) Os novos inquilinos que chegaram são silenciosos. Tão silenciosos que ouço no silêncio o som de 
uma pena raspando no papel uma letra caprichada – um velho escritor? Quando cessa o ruído rascante da 
pena que já deve estar muito usada, começa o ruído delicado de alfinetes caindo no chão, dezenas de 
alfinetes que depois são recolhidos numa caixinha de papelão. Quando a caixa transborda, são espetados 
numa almofadinha – um alfaiate? Fiquei adiando a pergunta que ia fazer ao porteiro sobre os meus vizinhos, 
mas eles se mudaram, chegaram inquilinos novos e até agora não ouvi nada. Absolutamente nada. Continuo 
esperando. (adaptado) 

(TELLES, Lygia Fagundes. “24 de outubro”. In: A disciplina do amor.2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. p. 82-3.)   

 
QUESTÃO: 02 
Resposta: INDEFERIDO 

1 – A questão é de compreensão de texto. O(a) recusante(a) está equivocado(a)x 
revelando leitura superficial, o que pode justificar não ter entendido o que leu, o que 
está muito óbvio no texto. 

2 – Estamos transcrevendo os fragmentos que justificam a resposta correta. 

(1º§) O vizinho do andar superior, e que nunca cheguei a ver, fazia, às vezes, ruídos esquisitíssimos, não 
conseguia decifrá-los nas minhas noites acesas, eram ruídos noturnos: coisas esponjosas que se 
arrastavam pelo chão, pensei em panos úmidos, mas os ruídos passaram por variações, criaram vida e se 
puseram deslizantes como cobras indo e vindo num ritmo comandado. Muitas cobras – seria um amestrador 
de circo? Cessaram de repente e começou um barulho trepidante, ágil como o movimento circular de uma 
máquina de rodinhas, rodinhas de borracha, talvez um carrinho de boneca, embora certa noite as rodas do 
carrinho tomassem inesperadamente dimensões adultas, ficaram rodas mais responsáveis, difíceis – uma 
cadeira de paralítico? 

No primeiro (1º§) ela conta o que está ocorrendo (ruidos esquisitíssimos, não conseguia decifrá-los nas 
minhas noites acesas, eram ruídos noturnos:  
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Se ela não consegue decifrar os ruidos, como vai saber a forma de resolvê-los? Como pode resolvê-los?  

No primeiro (2º§) ela conta como são os novos vizinhos, mostrando a oposião entre os vizinhos que tinha e 
os novos vizinhos. 

 (2º§) Os novos inquilinos que chegaram são silenciosos. Tão silenciosos que ouço no silêncio o som de 
uma pena raspando no papel uma letra caprichada – um velho escritor? Quando cessa o ruído rascante da 
pena que já deve estar muito usada, começa o ruído delicado de alfinetes caindo no chão, dezenas de 
alfinetes que depois são recolhidos numa caixinha de papelão. Quando a caixa transborda, são espetados 
numa almofadinha – um alfaiate? Fiquei adiando a pergunta que ia fazer ao porteiro sobre os meus vizinhos, 
mas eles se mudaram, chegaram inquilinos novos e até agora não ouvi nada. Absolutamente nada. Continuo 
esperando. (adaptado) 

(TELLES, Lygia Fagundes. “24 de outubro”. In: A disciplina do amor.2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. p. 82-3.)   

3 - O reciocínio é fácil, porque há, no texto, bem explicitos, elementos que apontam para a resposta correta. 
É uma questão de ler com atenção. 

4 – Gabarito oficial mantido. 

 
QUESTÃO: 03 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – A recusante procurou, mais do que entender o texto, podendo a ele relacionar ideias 
pertinentes, buscar o significado literal do termo “estigma”? 
2 – No instrumento recursal, ele escreve o que está em sites (com a devida clareza),  
sem, contudo, relacionar o conceito ao conteúdo do texto em análise. 
3 – A recusante não conseguiu perceber que, quando a enunciadora diz: “(1º§) O vizinho 

do andar superior, e que nunca cheguei a ver, fazia, às vezes, ruídos esquisitíssimos, não 

conseguia decifrá-los nas minhas noites acesas, eram ruídos noturnos” – ela está contrariando 

fazendo o oposto ao que é normal na convivência humana: as pessoas se apresentam, se 

conhecem pessoalmente e passam a, no mínimo se cumprimentar.  No momento em que ela 

diz: e que nunca cheguei a ver, fica bem evidente que ela não dá a devida 

importância ao vizinho, porque, na pior das hipóteses, ela poderia ir até ele e procurar 

saber o motivo dos ruídos esquisitíssimos, que ela não não conseguia decifrar nas suas 

noites acesas, uma vez que eram ruídos noturnos e que a incomodavam, a ponto de não conseguir dormir 
“noites acesas”: 

4 - Estigma social - Nos estudos da sociologia, o conceito de 

estigma social está relacionado com as características 

particulares de um grupo ou indivíduo que seguem o oposto das 

normais culturais tradicionais de uma sociedade. 

Ou seja, tudo o que não é considerado um padrão cultural social é tido como um 

estigma para aquela sociedade. 

5 – Sugerimos que a recusante tenha mais cuidado para ler um texto, sem se limitar 
à superficialidade da leitura. 
6 - NÍVEIS DE LEITURA DE UM TEXTO – extraído do livro: “Para entender o texto. 
Platão & Fiorin. Ática. Lição 4. P.35/43”. 
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NÍVEIS DE LEITURA DE UM TEXTO  

_____________________________________________________ 

PLATÃO, Francisco e FIORIN, José Luís. Para entender o texto. São Paulo: Ática. 

O GALO QUE LOGROU A RAPOSA 
Um velho galo matreiro, percebendo a aproximação da raposa, empoleirou-se numa 

árvore. A raposa, desapontada, murmurou consigo: “Deixe estar, seu malandro, que já te 

curo!...” E em voz alta: 

― Amigo, venho contar uma grande novidade: acabou-se a guerra entre os animais. Lobo 

e cordeiro, gavião e pinto, onça e veado, raposa e galinhas, todos os bichos andam agora 

aos beijos, como namorados. Desça desse poleiro e venha receber o meu abraço de paz e 

amor  

― Muito bem! ― exclama o galo. Não imagina como tal notícia me alegra! Que beleza 

vai ficar o mundo, limpo de guerras, crueldades e traições! Vou já descer para abraçar a 

amiga raposa, mas... Como lá vêm vindo três cachorros, acho bom esperá-los, para que 

também eles tomem parte na confraternização. 

Ao ouvir falar em cachorro, Dona Raposa não quis saber de histórias, e tratou de pôr-se 

ao fresco, dizendo: 

― Infelizmente, amigo Co-ri-có-có, tenho pressa e não posso esperar pelos amigos 

cães. Fica para outra vez a festa, sim? Até logo. 

E rapou-se. 

Contra esperteza, esperteza e meia. 

(LOBATO, Monteiro, Fábulas, 19. ed. São Paulo. Brasiliense, s. d. p. 47)  

______________________________________________ 

1º NÍVEL DE LEITURA 

 

• Um galo espertalhão, consciente de que a raposa é inimiga, coloca-se sob proteção, fora 

do alcance das suas garras; 

•a raposa tenta convencer o galo de que não há mais guerras entre os animais e que se 

instaurou a paz; 

•o galo acredita na fala da raposa, mostra-se alegre e convida-a a esperar três cães para 

que também eles participem da confraternização; 

• a raposa, sem negar o que dissera ao galo, alega ter pressa e vai embora. 

2º NÍVEL DE LEITURA  

 

•O galo dá mostras de ter consciência de que os animais estão em estado de guerra; 

•A raposa dá mostras de que os animais estão em estado de paz; 

• No nível do fingimento, isto é, da aparência, ambos percebem ter entrado em acordo, 

mas, no nível da realidade, isto é, da essência, os dois continuam em desacordo. 

3º NÍVEL DE LEITURA (leitura mais 

abstrata que resume o texto todo) 

 

• Afirmação da belicosidade (da guerra) ― negação da belicosidade 
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•Afirmação da pacificação 

•Tudo isso, como se viu, no nível apenas do fingimento, ou seja, do faz-de-conta. 

•A esperteza do galo manifestou-se exatamente no fato de ter dado a impressão de estar de acordo 

com a raposa, quando na realidade continuou em desacordo e com isso preservou sua vida. 

O texto admite três planos distintos na sua 

estrutura: 

1) Uma estrutura superficial, onde afloram os significados mais concretos e diversificados. É 

nesse nível que se instalam no texto o narrador, os personagens, os cenários, o tempo e as ações 

concretas; 

2) Uma estrutura intermediária, onde se definem basicamente os valores com que os diferentes 

sujeitos entram em acordo ou desacordo; 

3) Uma estrutura profunda, onde ocorrem os significados mais abstratos e mais simples. É 

nesse nível que se podem postular dois significados abstratos que se opõem entre si e garantem 

a unidade do texto inteiro.  

Postado por Meus Registros no Tecendo Saberes às 04:28  

 (http://gestaranajuralice.blogspot.com.br/2009/08/niveis-de-leitura-de-um-texto.html) 

7 – No site (http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfrtUAD/entender-texto-leitura-redacao-

jose-luiz-fiorin?part=8) – temos o capítulos todo, com a análise do texto “Recado ao senhor 

903” 

8 – Gabarito oficial mantido. 

 
 
QUESTÃO: 04 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – As quatro frases exemplificam percepção sensorial (pelos sentidos) 

1. 1 –  “e que nunca cheguei a ver” – esta frase explora a percepção visual - visão. 

1. 2 – “fazia às vezes ruído”. - esta frase explora a percepção auditiva – audição. 
1. 3 – “coisas esponjosas que se arrastavam pelo chão” - esta frase explora a percepção auditiva – 

audição. / Explora também a percepção tátil – “coisas esponjosas” e “se arrastavam pelo 
chão”. 

1. 4 - “e se puseram deslizantes como cobras”. – esta frase explora a percepção tátil – “deslizantes”. 

2. Sinestesia é a figura de linguagem que consiste na aproximação de sentidos: visão, audição, 
paladar (gustação), olfação, tato. 

3. Gabarito oficial mantido. 

QUESTÃO: 05 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – A recusante está equivocada, porque: 
Letra A – A frase enuncia algo já acontecido – não existe incerteza alguma. 

https://www.blogger.com/profile/10551872340180590099
http://gestaranajuralice.blogspot.com.br/2009/08/niveis-de-leitura-de-um-texto.html
http://gestaranajuralice.blogspot.com.br/2009/08/niveis-de-leitura-de-um-texto.html
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfrtUAD/entender-texto-leitura-redacao-jose-luiz-fiorin?part=8
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfrtUAD/entender-texto-leitura-redacao-jose-luiz-fiorin?part=8
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Letra B – A frase está construída com um tempo verbal “Futuro do Pretérito do Modo 
Indicativo” que indica hipótese. Além do tempo verbal, existe o ponto de interrogação 
que atesta a incerteza da enunciadora. 
Letra C – A frase faz referência a ações sucessivas: cessa um ruído e começa outro 
ruído delicado de alfinetes. – descartando, portanto, qualquer possibilidade de 
incerteza. 
Letra C – A frase é nominal e taxativa: “Absolutamente nada”  
Letra C – A frase: “Continuo esperando” evidencia que a enunciadora está na 
expectativa dos acontecimentos – LOGO, não existe incerteza alguma. 
2 – Gabarito oficial mantido. 
 
QUESTÃO: 09 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – O recusante não percebeu que o período cobrado no item 1 está dissociado 

do contexto. 
2 – Vejamos como se inicia o trecho de onde se extraiu o período: 
 
“Cessaram de repente e começou um barulho trepidante”, ágil como o 
movimento circular de uma máquina de rodinhas, rodinhas de borracha, talvez um carrinho de 
boneca, embora certa noite as rodas do carrinho tomassem inesperadamente dimensões adultas, 
ficaram rodas mais responsáveis, difíceis – uma cadeira de paralítico?” 

3 - O que é sujeito indeterminado? 

- Sujeito Indeterminado: é aquele que, embora existindo, não se pode determinar nem 

pelo contexto, nem pela terminação do verbo. Na língua portuguesa, há três maneiras 

diferentes de indeterminar o sujeito de uma oração: 

a) Com verbo na 3ª pessoa do plural: 

O verbo é colocado na terceira pessoa do plural, sem que se refira a nenhum 

termo identificado anteriormente (nem em outra oração):  

Por Exemplo:  

Procuraram você por todos os lugares. 

Estão pedindo seu documento na entrada da festa. 

b) Com verbo ativo  na 3ª  pessoa do singular, seguido do pronome se:  

O verbo vem acompanhado do pronome se, que atua como índice de 

indeterminação do sujeito. Essa construção ocorre com verbos que não 

apresentam complemento direto (verbos intransitivos, transitivos indiretos e de 

ligação). O verbo obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular. 

Exemplos: 
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Vive-se melhor no campo. (Verbo Intransitivo) 

Precisa-se de técnicos em informática. (Verbo Transitivo Indireto) 

No casamento, sempre se fica nervoso. (Verbo de Ligação)  

Entendendo a Partícula Se 

As construções em que ocorre a partícula se podem apresentar algumas dificuldades 

quanto à classificação do sujeito. 

Veja: 

a) Aprovou-se o novo candidato.  

                                     Sujeito 

    Aprovaram-se os novos candidatos. 

                                         Sujeito 

b) Precisa-se de professor. (Sujeito Indeterminado) 

    Precisa-se de professores. (Sujeito Indeterminado) 

No caso a, o se é uma partícula apassivadora e o verbo está na voz passiva sintética, 

concordando com o sujeito. Observe a transformação das frases para a voz passiva 

analítica: 

O novo candidato foi aprovado.  

         Sujeito 

Os novos candidatos foram aprovados. 

           Sujeito 

No caso b, se é índice de indeterminação do sujeito e o verbo está na voz ativa. Nessas 

construções, o sujeito é indeterminado e o verbo fica sempre na 3ª pessoa do singular. 

c) Com o verbo no infinitivo impessoal: 

Por Exemplo:  

Era penoso estudar todo aquele conteúdo. 

É triste assistir a estas cenas tão trágicas. 

Obs.: quando o verbo está na 3ª pessoa do plural, fazendo referência a elementos 

explícitos em orações anteriores ou posteriores, o sujeito é determinado.  
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(http://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint8.php) 

(http://www.infoescola.com/portugues/sujeito-indeterminado/) 

4 – Gabarito oficial mantido. 

 

 
QUESTÃO: 11 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – O enunciado está bem claro, bem elucidativo, praticamente, ele traz  a resposta 

correta da questão. 
2 – O que é função apelativa ou conativa da linguagem? 

Função apelativa ou conativa  

A função conativa ou apelativa é um recurso amplamente utilizado em textos que têm 

como intenção convencer o destinatário da mensagem.  

Quando escrevemos um texto, nossas intenções ficam evidentes. Para que isso aconteça, 

adequamos nossa linguagem para atender a um objetivo específico na comunicação. Por 

meio dela, podemos transmitir informações de maneiras diversas. As funções da 

linguagem estão centradas nos elementos da comunicação. Dentre elas, destacaremos a 

função conativa da linguagem, também conhecida como função apelativa. 

A função conativa é facilmente identificada, pois sua linguagem é organizada para 

influenciar e persuadir o destinatário, fazendo uso de verbos no imperativo, pronomes na 

segunda pessoa e vocativos. Essa linguagem é comumente empregada na publicidade, já 

que sua principal intenção é vender determinado produto ou ideia para um grupo social 

específico. Observe os exemplos da função conativa: 

A função conativa é caracterizada pelo emprego de verbos no imperativo, assim como o uso de pronomes na segunda pessoa e 
vocativos 
(http://portugues.uol.com.br/redacao/funcao-conativa.html) 

 
 
QUESTÃO: 12 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – A questão é de leitura, compreensão e interpretação do texto. 
2 - A única alternativa incorreta é letra C – porque não se pode comprovar  esta 

informação textual. 
3 – Gabarito oficial mantido. 
 
QUESTÃO: 14 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – O(a) recusante(a) não se ateve à sequência discursiva textual, portanto, não 
percebeu que a única alternativa que responde à questão é a letra E. 

http://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint8.php
http://www.infoescola.com/portugues/sujeito-indeterminado/
http://portugues.uol.com.br/redacao/funcao-conativa.html
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2 – O sonho é abstração – o enunciador quer se dar de presente a possibilidade de 
sonhar com a vida do jeito dele e não com as imposições sociais, legais, com a 
coercitividade. 
3 – Vamos analisar o que dizem dois autores nacionais consagrados, sobre o texto e 
seus níveis de leitura. 
Recado ao senhor 903 

Vizinho — 

Quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador, que me 

mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi de- 

5 pois a sua própria visita pessoal — devia ser meia-noite — e a sua veemente reclamação verbal. 

Devo dizer que estou desolado com tudo isso, e lhe dou inteira razão. O regulamento do prédio 

é explícito e, se não o fosse, o senhor ainda teria ao seu lado a Lei e a Polícia. Quem trabalha o 

dia inteiro tem direito ao repouso noturno e 

10 é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. Ou melhor: é 

impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita; pois como não sei o seu nome nem o senhor 

sabe o meu, ficamos reduzidos a ser dois números, dois números empilhados entre dezenas de 

outros. Eu, 1003, me limito, a Leste pelo 1005, a Oeste 

15 pelo 1001, ao Sul pelo Oceano Atlântico, ao Norte pelo 1004, ao alto pelo 1103 e embaixo 

pelo 903 — que é o senhor. Todos esses números são comportados e silenciosos; apenas eu e o 

Oceano Atlântico fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis; nós dois apenas 

nos agitamos e bramimos ao sabor da maré, dos ven tos e da lua. Prometo sinceramente adotar, 

depois das 2 horas, de hoje em diante, um comportamento de manso lago azul. Prometo. Quem 

vier à minha casa (perdão; ao meu número) será convidado a se retirar às 21:45, e explicarei: o 

903 precisa repousar das 2 às 7 pois às 8:15 deve deixar o 783 para tomar o 109 que o levará 

até o 527 de outra rua, onde ele trabalha na sala 305. Nossa vida, vizinho, está toda numerada; e 

reconheço que ela só pode ser tolerável quando um número não incomoda outro número, mas o 

respeita, ficando dentro dos limites de seus algarismos. Peço-lhe desculpas — e prometo silêncio. 

 Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro  

mundo, em que um homem batesse à porta do outro e dissesse: "Vizinho, são três horas da manhã 

e ouvi música em tua casa. Aqui estou". E o outro respondesse: "Entra, vizinho, e come de meu 

pão e bebe de meu vinho. Aqui estamos todos a bailar e cantar, pois descobrimos que a vida é 

curta e a lua é bela". 

E o homem trouxesse sua mulher, e os dois ficassem entre os amigos e amigas do vizinho 

entoando canções para agradecer a Deus o brilho das estrelas e o murmúrio da brisa nas árvores, 

e o dom da vida, e a amizade entre os humanos, e o amor e a paz. 

BRAGA, Rubem. As melhores crônicas.Para gostar de ler;crônicas. São Paulo, Ática, 1975. v. 

1, p. 74-5. 

No nível da estrutura superficial, depreendem-se os seguintes dados: 
1) há dois vizinhos que não se conhecem pelo nome e por isso se chamam pelos números dos 

respectivos apartamentos: 1003 e 903; 

2) o 1003 responde uma carta ao 903, reconhecendo as reclamações deste contra o barulho que 

o 1003 faz em seu apartamento no horário em que todos deveriam estar dormindo. Sinceramente, 

promete atender às reclamações do 903; 

3) apesar de dar razão ao seu vizinho, o 1003 se dá o direito de sonhar com um mundo onde não 

existam as imposições do mundo em que vive e seja possível uma vida mais livre e mais humana. 

No nível da estrutura narrativa, pode-se construir a seguinte organização: 
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— o 1003 está em desacordo com o regulamento do prédio e com as leis da sociedade em que 

vive; está em acordo com a espontaneidade dos próprios impulsos; 

— o 903, por estar em acordo com o regulamento e as leis, exige que o 1003 também aja da 

mesma forma; 

— o 1003 passa, no nível do comportamento prático, a estar em acordo com as leis da sociedade, 

mas, no nível da sua visão de mundo, continua em desacordo com essas leis e em acordo com a 

liberdade e autonomia. 

No nível da estrutura profunda, podemos organizar todo o texto em torno de uma oposição 

básica: submissão x autonomia. 

Assim, 

— num primeiro momento existe a afirmação da autonomia caracterizada pelo desacato às 

leis da sociedade; 

— num segundo momento, a negação da autonomia, caracterizada pela repressão do vizinho, 

do zelador, das leis e da polícia; 

— num terceiro momento, a afirmação da submissão, caracterizada pela promessa sincera de 

acatar a reclamação do vizinho. 

Deve-se notar, entretanto, que, apesar de submeter-se às determinações impostas pela 

organização social, o narrador preserva a sua visão crítica, ironizando o mundo em que vive 

e imaginando uma sociedade em que se possa viver liberto de imposições. 

(http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfrtUAD/entender-texto-leitura-redacao-jose-

luiz-fiorin?part=8) – temos o capítulos todo, com a análise do texto “Recado ao senhor 

903” – devidamente analisado. 
4 – Gabarito oficial mantido. 

 
QUESTÃO: 17 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – O recusante não analisou corretamente o período. 
2 – O período, escrito na ordem direta, fica assim: 
O regulamento do prédio é explícito e, se não o fosse, o senhor ainda teria a Lei e a 
Polícia ao seu lado” – teria o quê? – a Lei e a Polícia – objeto direto. 
A expressão: “ao seu lado” é adjunto adverbial de lugar. 
3 - A preposição é imposta pela regência nominal e não pela concordância nominal.  
4 - O assunto da gramática que impõe uso de preposição é Regência Nominal ou 
Verbal. 
5 – Gabarito oficial mantido. 
 
 
QUESTÃO: 18 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – O recusante novamente está equivocado – os dois textos referem-se á relação entre 

vizinhos. 

2 – É preciso mais atenção para a leitura, interpretação e compreensão do texto. 

3 – Gabarito oficial mantido. 

 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfrtUAD/entender-texto-leitura-redacao-jose-luiz-fiorin?part=8
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfrtUAD/entender-texto-leitura-redacao-jose-luiz-fiorin?part=8
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QUESTÃO: 19 
Resposta: INDEFERIDO 
 

1 - O(a) recusante(a) não analisou as frases à luz da gramática normativa. 

2 – As únicas frases corretas são: 1 – 2 e 3. 

3 – A frase 4 está errada – porque quem chega – CHEGA A ALGUM LUGAR – portanto 

o correto seria: AONDE VOCÊ QUER CHEGAR? 

4 – A frase 5 está errada – porque a regência do verbo preferir não admite esta 

construção frasal. 

O correte seria assim:  

PREFERI FICAR EM CASA A SAIR DE MINHA CASA ACOMPANHADO DE CERTAS 

PESSOAS. 

5 – Gabarito oficial mantido. 
 
 
QUESTÃO: 20 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – O erro da frase está na expressão “às custas”: - o correto é “à custa”. 

Na linguagem falada, ouvem-se muitas pessoas dizerem assim, mas na escrita 

não se admite como correto. 

2 – Se houvesse um pouco de atenção, não precisaria interposição de recurso, 

porque a frase da letra A tem a expressão correta. 

Patrícia cursou faculdade à custa de muito sacrifício. 

3 – Gabarito oficial mantido. 
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CARGO: PSIQUIATRA 
 
 
QUESTÃO: 30 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – A recusante, equivocadamente, discorda do que se encontra correto e devidamente 

comprovado com a bibliografia que está registrada no texto que antecede à questão. 

(GELDER, Michael; MAYON, Richard; COWEN, Philip. Tratado de Psiquiatria. 4ª ed.Guanabara 

Koogan. Rio de Janeiro. Cap. 26.) 

2 – A recusante não atinou para o enunciado da questão, opor conseguinte, não percebeu que os 4 itens 

citam a importância do Psiquiatra Forense – com a devida intervenção profissional – o que somente este 

profissional pode fazer. 

3 – Gabarito oficial mantido – letra C. 

 
 
QUESTÃO: 32 
Resposta: DEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA 
 
 
 
QUESTÃO: 33 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – A recusante, equivocadamente, reclama do que está correto. 

2 – Estamos transcrevendo o enunciado da questão, para a recusante reler o que nele está escrito, 

constando no referido enunciado a fonte bibliográfica. 

33.O Estupor tanto pode ter uma causa orgânica quanto psicogênica. Estupor está relacionado com 

paralisia súbita; pessoa sem iniciativa; entorpecimento da inteligência e da sensibilidade. 
(Por: Dr: Jairo F. Bernardes & Dr:José Carlos Câmara. Emergências Psiquiátricas. In: LÓPEZ, Mário. Emergências Médicas. Editora Guanabara 

Koogan. Rio de Janeiro. Cap. 25.) 

 

3 – Quem avalia a causa é o Médico Psiquiatra, portanto, ele é o profissional capacitado para 

estabelecer se a causa é orgânica ou psicogênica. Daí, então, o Médico Psiquiatra estabelecerá o 

que será feito (prescreverá as condutas / procedimentos a serem tomado(a)s) 
4 – Gabarito oficial mantido – letra E. 
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CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

 
 
QUESTÃO:30 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – O recusante está equivocado, não soube analisar o que pede o enunciado e se perdeu na marcação 
do gabarito.  

2 – Vejamos o que pede a questão:  “O primeiro período do (1º§) apresenta elementos linguísticos 

que identificam e justificam a ideia”: 

3 – Vejamos o que está escrito no (1º§) do texto. 

(1º§) Certos casos da política, de tão inacreditáveis, acabam virando parte do 

anedotário  Nacional, ou vice-versa. Algumas piadas traduzem tão bem determinadas características 

da  cultura política que assumem ares de verdade.  

4 – Estamos enviando farta bibliografia de Gramáticas da língua portuguesa para o candidata pesquisar 
e esclarecer a dúvida elementar sobre as ideias das conjunções subordinativas. 

4. 1 – Gramática Pedagógica – Roberto Melo Mesquita e Cloder Rivas Martos. Editora Saraiva. São Paulo. 

4. 2 – Nossa Gramática – Teoria e prática – Luiz Antônio Sacconi. Atual Editora. São Paulo. 

4. 3 – Gramática – Faraco & Moura. Editora Ática. São Paulo. 

4. 4 – Gramática Ilustrada – Hildebrando A. de André. Editora Moderna. São Paulo. 

4. 5 – Gramática Reflexiva – Texto Semântica e Interação – William Roberto Cereja e Thereza Cochar 

Magalhães. – Atual Editora. São Paulo. 

4. 6 – Gramática da Língua Portuguesa – Pasquale & Ulisses – Editora Scipione. São Paulo. 

4. 7 – Gramática escolar – Faraco & Moura. Editora Ática. São Paulo. 

4. 8 – Gramática Essencial – José de Nicola e Ulisses Infante – Editora Scipione. São Paulo. 

4. 9 – Gramática Contemporânea da Língua portuguesa – José De Nicola e Ulisses Infante. Editora 

Scipione. São Paulo.  

4. 10 – Gramática normativa da Língua Portuguesa – Carlos Henrique da Rocha Lima. 18ª edição. 

Orações subordinadas cap. 17. Livraria José Olímpio. São Paulo. 

5 – Gabarito oficial mantido. 

 
 
QUESTÃO: 33 
Resposta: INDEFERIDO 
 

1 – A recusante, por equívoco, não percebeu que se trata de uma notícia, veiculada pela Folha de 

São Paulo, 24/11/1992, para criticar  quem pensa que “falar difícil é o mesmo que falar bem”. 

 2 – O autor do texto, em momento algum, explica o que é “Tremor de terra”; “Movimento 

sísmico”; “terremoto”. O texto não foi construído para esclarecer, elucidar nada, mas para divertir 

o leitor. 
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 3 – Gabarito oficial mantido. 

 
QUESTÃO: 40 
Resposta: INDEFERIDO 
 
Das cinco proposições da questão 40 - em análise – a única incorreta é a de nº2 – porque a 

afirmação desta proposição não condiz com a emoção do eu lírico. O uso do termo “abismo” é 

uma demarcação espacial que se contrapõe ao firmamento. 

Abaixo - via a terra - abismo em treva! 

Acima - o firmamento - abismo em luz! 

As demais proposições estão corretas e condizentes com as ideias do poema. 
Gabarito oficial mantido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



SEPROD 
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 
 
 
QUESTÃO: 33 
Resposta: INDEFERIDO 

Sobre o recurso interposto, alega a recusante que não tem alternativa possível par a 
questão, afirmando que além da alternativa A, a alternativa B também estaria incorreta. 

 O recurso atendeu aos requisitos formais exigidos pelo Edital, razão pela qual se 
passa à análise do mérito do mesmo.  

As alegações formuladas pela recorrente não merecem amparo, quer seja em 
termos doutrinários, legislativos ou jurisprudenciais, senão vejamos: 

A alternativa “b” da questão impugnada, não está incorreta segundo Chad 
Starkey autor do livro Recursos Terapêuticos em Fisioterapia, as Quininas são 
formadas por um grupo de polipeptidieos que dilatam as arteriolas, funcionam como 
agentes quimiotáticos poderosos e produzem dor. Sendo assim, apenas a alternativa 
“a” da questão 33 está incorreta como afirma a questão. 

 Assim sendo, à unanimidade, conhece do recurso administrativo e no mérito, 
indefere-se, mantendo o gabarito preliminar em sua integralidade. 

Cientifique-se e Publique-se. 
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CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
 
 

QUESTÃO: 23 
Resposta: INDEFERIDO 

            
1- A questão trata de Teorema de Pitágoras. 
2- Em relação à resolução da questão estamos enviando os cálculos para a 

devida comprovação. 
 
Usando pitágoras temos x²=12²+5²  logo 
 x²= 144+25        X= 13m de corda. 
 
Gabarito oficial mantido, letra e. 
 

Bibliografia: 
DANTE, L. R. TUDO É MATEMÁTICA: São Paulo: Ed.  Ática, 2009 
DANTE, L. R.  MATEMÁTICA: 1 série São Paulo: Ed. Ática, 2005 
LONGEN, Adilson. Matemática: Uma Atividade Humana. 1° Edição, Ed do Brasil, 2003.  

 
 

QUESTÃO: 27 
Resposta: DEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA 
 
 
QUESTÃO: 33 
Resposta: INDEFERIDO 

 
1- A questão trata de Conjuntos numéricos. 
2- Em relação à resolução da questão estamos enviando os cálculos para 
a devida comprovação. 

 Alternativa I o conjunto A unido ao conjunto B é igual {A, M, O, R, C} – 
C = {M, O, C} Correta. 

 Alternativa II o conjunto B interserido a A é {A, O} Correta. 

 Alternativa III o conjunto A menos o conjunto B = {M, R} unido ao 
conjunto C = {M, R, A, I, Z} Correta. 
 
3- Gabarito oficial mantido, letra d. 
Bibliografias: DANTE, L. R. TUDO É MATEMÁTICA: São Paulo: Ed.  Ática, 2009 
DANTE, L. R.  MATEMÁTICA: 1 série São Paulo: Ed. Ática, 2005 
LONGEN, Adilson. Matemática: Uma Atividade Humana. 1° Edição, Ed do Brasil, 
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QUESTÃO: 34 
Resposta: INDEFERIDO 

 
1- A questão trata de Área de um triangulo. 
2- Em relação à resolução da questão estamos enviando os cálculos para 

a devida comprovação. 
A área de um triangulo é dada pela Base vezes a altura dividido por 2, 
como o triangulo em questão é equilátero possui os lados iguais, como 
a áreas do quadrado é 25, logo o lado do triângulo é a raiz quadrada de 
25 que é 5, então A= 5x2/2 = 5m² 

 
3- Gabarito oficial mantido, letra c. 
 

Bibliografias: DANTE, L. R. TUDO É MATEMÁTICA: São Paulo: Ed.  Ática, 2009 
DANTE, L. R.  MATEMÁTICA: 1 série São Paulo: Ed. Ática, 2005 
LONGEN, Adilson. Matemática: Uma Atividade Humana. 1° Edição, Ed do Brasil, 
2003.  
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CARGO: ODONTÓLOGO 
 
 

QUESTÃO: 21 
Resposta: INDEFERIDO 
 

 Segundo critérios atuais estabelecidos pela Organização mundial da 
saúde para o registro dos índices orais desde 1997, os dentes com 
extração indicada devem ser classificados no componente cariado e não 
no componente extraído. 

 WHO (World Health Organization), 1997. Oral Health Surveys. Basic 
Methods. Geneva: WHO.   

 
QUESTÃO: 26 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A Adrenalina ou epinefrina são os últimos anestésicos de escolha para os pacientes 

clinicamente comprometidos, já que seus efeitos no aparelho cardiovascular são os 

mais potentes de todos os vasoconstrictores. 
Febrafarma. Farmacologia dos anestésicos locais em Odontologia. 24p. 
 

Andrade, Eduardo. Terapeuta medicamentosa em Odontologia.3ª. edição, 

256p, 2015. 
 
QUESTÃO: 29 
Resposta: INDEFERIDO 

Conforme cita a própria autora no recurso, para aplicações em crianças são 

indicadas até 4 aplicações anuais desta técnica, e não o máximo de 2. O 

verniz é indicado para idade pré-escolar e em casos de alto risco de cárie 

dentária, privilegiando o ambiente clínico controlado pela presença de 

sucção. 

Brasil, MS. O guia de recomendações para o uso de fluoretos no Brasil”, 

2010. 

 
QUESTÃO: 31 
Resposta: DEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA 
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QUESTÃO: 32 
Resposta: INDEFERIDO 

Independente das probabilidades abordadas no recurso, estas constituem-se as 

áreas de maior risco de displasia (superior a 70%) e maior risco de carcinoma na 

cavidade oral (concentração de 65% dos casos). 

Douglas D Damm, Brad W. Neville. Patologia oral e Maxilofacial, 623p, Editora 

Elsevier, 3ª. edição. 2004. 

 
QUESTÃO: 34 
Resposta: INDEFERIDO 

Está explícito na questão o processo de adesão química. A mesma só pode se dar 

após a inserção na cavidade oral, quando este cimento adquire a tonalidade opaca 

e tem a sua máxima sensibilidade à umidade. A alternativa 4 encontram-se 

incorreta já que fluoreto de cálcio e a alumina não podem ter a dimensão apontada 

na alternativa. 

Anusavicce, KJ; SHEN C, RHAWLS HR. Philipps Materiais Dentários, 12ª, 

edição, 2013. 

 
 
QUESTÃO: 35 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A presença de bolsas ósseas ou supra ósseas, em sua maioria, são consideradas 

situações de contraindicação para gengivectomia, pela pouca efetividade do 

procedimento e não resolutividade do mesmo. 
Newman, G. Michael - Takei - Klokkevold – Carranza. Periodontia Clínica. 12a. 

Edição, 808p, Editora Elsevier, 2016. 
 
 
QUESTÃO: 37 
Resposta: INDEFERIDO 

Todas as alternativas excetuando a letra D podem representar critérios de escolha 

(exaustivos ou não) para a permanência de fragmento após cirurgia oral. Entretanto, 
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em todos os casos, não seria possível a remoção sem instrumentos adequados para 

a realização do procedimento. 

Hupp, James R. - Ellis, Edward - Tucker, Myron R. Cirurgia Oral e Maxilofacial 

Contemporânea, 6a. edição. 704p. Editora Elsevier, 2015. 
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CARGO: FARMACÊUTICO 
 

 
QUESTÃO: 37 
Resposta: INDEFERIDO 
 

De acordo com a LEI Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976 citada na questão 

o item IV deveria conter a seguinte informação: 
 
V - Quando houver substância nova na composição do medicamento, entrega de 

amostra acompanhada dos dados químicos e físico-químicos que a identifiquem; 
 
No entanto o item IV da questão reza: “ V - Quando não houver substância nova 

na composição do medicamento, entrega de amostra acompanhada dos dados 

químicos e físico-químicos que a identifiquem; ” 
 
Portanto o item IV encontra-se incorreto. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

 
QUESTÃO: 29 
Resposta: DEFERIDO 
GABARITO ALTERADO PARA LETRA “A” 

 
QUESTÃO: 35 
Resposta: INDEFERIDO 
 
O enunciado das questões 32 a 35 menciona como base Código de Ética do/a 
Assistente Social. 
 
Queira por favor consultar o Código de Ética do/a Assistente Social Lei 8662/93. 
 

Art. 8º Compete ao Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), na qualidade de 

órgão normativo de grau superior, o exercício das seguintes atribuições:  
I - orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício da 

profissão de Assistente Social, em conjunto com o CRESS;  
II - assessorar os CRESS sempre que se fizer necessário;  
III - aprovar os Regimentos Internos dos CRESS no fórum máximo de deliberação 

do conjunto CFESS/CRESS;  
IV - aprovar o Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais juntamente 

com os CRESS, no fórum máximo de deliberação do conjunto CFESS/CRESS;  
V - funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional;  
VI - julgar, em última instância, os recursos contra as sanções impostas pelos 

CRESS;  
VII - estabelecer os sistemas de registro dos profissionais habilitados;  
VIII - prestar assessoria técnico-consultiva aos organismos públicos ou privados, 

em matéria de Serviço Social;  
IX - (Vetado). 
 

Portanto apenas o item II está incorreto, pois “fiscalizar e disciplinar o 

exercício da profissão de Assistente Social na respectiva região” é de 

competência dos CRESS. 
 
 
QUESTÃO: 37 
Resposta: DEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA 
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CARGO: PSICÓLOGO 
 
QUESTÃO: 25 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 - Na elaboração da questão, a Banca Elaboradora teve o cuidado de registrar a fonte 
bibliográfica para comprovação dos dados que a constroem. 
 
QUESTÃO: 26  
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – A candidata, mais uma vez, está equivocada. 
2 – A única alternativa errada é letra A – que trata de objetivo, quando, de fato, é 
OBJETO. 

O objeto de estudo da psicologia jurídica, assim como toda a psicologia, são os 

comportamentos que ocorrem ou que possam vir a ocorrer, porém não é todo e qualquer tipo de 

comportamento. 

3 – Gabarito oficial mantido. 
 
QUESTÃO: 30 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – A recusante, mais uma vez, está equivocada.  
2 – Pedimos que leia e analise o motivo de apenas a letra B estar incorreta. 

“Psicólogo comunitário trata de pessoas perturbadas 
dentro da comunidade; inicia atividades comunitárias e 
desenvolve programas comunitários para melhorar a 
saúde mental”. (DAVIDOFF, Linda L. Introdução à Psicologia. MAKRON Books Ltda. São Paulo.p. 7.) 

3 -  Pedimos que consulte:  
(DAVIDOFF, Linda L. Introdução à Psicologia. MAKRON Books Ltda. São Paulo.p. 7. 

4 -  Gabarito oficial mantido. 
 

QUESTÃO: 35 
Resposta: INDEFERIDO 
1 – A recusante está equivocada, porque a questão tem como fonte bibliográfica um 

Tratado de Psiquiatria, no qual consta o seguinte: 

CARACTERÍSTICAS DE UM TRANSTORNO DE PERSONALIDADE PARANOIDE 

1 –  Duvidoso. 

2 –  Desconfiado. 

3 –  Ciumento. 

4 –  Suscetíivel. 

5 – Rancoroso. 
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6 – Presunçoso. 

7 – Guarda ressentimento. 
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CARGO: FONOAUDIÓLOGO 
 
 
QUESTÃO: 27 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – A recusante está equivocada, porque o correto é o seguinte. 
 
Explicação do item 4 - Na Fonação, para manter um corpo em vibração, duas forças 
antagônicas devem agir alternadamente. Para vibração das pregas vocais estas são as 
forças de abertura, decorrente da pressão subglótica, e de fechamento, proveniente da 
elasticidade da prega vocal e do efeito Bernoulli. 
. 
2 – Gabarito oficial mantido – letra D. 
 
QUESTÃO: 36 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – A recusante está equivocada, porque a literatura (Fonte Bibliográfica) está na 

própria questão. 
(Por: MARTIN, Jesús A. Martinez. Prof. Faculdade de Psicologia Universidade de 
Salamanca. Deptº de Neuropsicologia. Hospital Universitário del Mar, Barcelona.). In: 
(J. Peña – Casa Nova e colaboradores. 2ª ed. Manual de Fonoaudiologia. 
ARTMED.1997.Cap. Porto Alegre. Cap.13. p.179/180.) 

2 – O Livro está à disposição sob a guarda da Banca Elaboradora – Examinadora. 
3 – Gabarito oficial mantido – letra C. 
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CARGO: MÉDICO CLINICO 

 
 
QUESTÃO: 36 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – A questão foi construída com os dados do site que consta na própria questão. Todos 
estão corretos e não há o que se alterar. 
2 – Pedimos ao recusante que consulte o site para comprovar que está tudo correto. 
3 - Gabarito oficial mantido – letra A 
 
QUESTÃO: 38 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – A questão foi construída tendo por base o conteúdo da fonte bibliográfica que consta 
na própria questão. 
2 – Independente do que consta na fonte da própria questão, a bibliografia virtual 
também diz o mesmo que consta na questão. 
 
 

Medicina Nuclear (Cintilografia)  

Medicina Nuclear é a especialidade médica que utiliza pequenas quantidades de substâncias 
radioativas ou "traçadores" para diagnosticar ou tratar doenças. Essas substâncias são 
atraídas para órgãos específicos, participando do seu metabolismo (ossos, por exemplo) e 
suas emissões são captadas por um equipamento especial, Gama Câmara(foto). Este 
equipamento permite transformar as emissões em imagens, que produzem informações de 
como se encontra a função do órgão em estudo. 

O médico nuclear interpreta estes estudos (ou cintilografias) e emite um laudo para o médico 

assistente do paciente.   

 Cintilografia óssea, para avaliar lesões ósseas, fraturas, tumores ou dor óssea sem 
causa definida. 

 Cintilografia do miocárdio, para estudar o músculo cardíaco, medir a função 
cardíaca, avaliar isquemias ou determinar a extensão de dano no músculo cardíaco 
após o infarto do miocárdio. 

 Cintilografia da tireoide, para avaliar a função, a captação e mostrar a estrutura da 
glândula. 

 Cintilografia renal, para avaliar a função dos rins e vias urinárias. 
 Cintilografia pulmonar, para avaliar a ventilação e a perfusão sanguínea pulmonar, 

assim como determinar a presença de trombos. 

 Cintilografia hepatobiliar, para determinar as funções do 
fígado e vesícula biliar e a obstrução por cálculos. 

 Há ainda outros procedimentos, como cintilografia pulmonar com gálio, para avaliar 
infecção/tumor, pesquisa de sangramento digestivo e cintilografia cerebral. 

 (Instituto de Medicina Nuclear) 
 (http://www.imnlagos.com.br/site/) 

http://www/
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 (http://imnlagos.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=7) 

3 - Cintilografia hepato-biliar 

A cintilografia hepatobiliar é uma exame de imagem que 

avalia a função hepato-celular e a permeabilidade do sistema 

biliar, seguindo a produção e o fluxo da bile através do fígado, 

árvore biliar até o intestino delgado. Esta visibilização é conseguida 

através da aquisição de imagens dinâmicas sequenciais após a injeção do radio-fármaco 

(IDA ou DISIDA marcados com Tc 99m). Algumas vezes é necessário se fazer o uso de 

alguns medicamentos para facilitar o fluxo biliar. 

Indicações mais comuns: 

 Avaliação funcional do sistema hepato-biliar; 

 Verificar a integridade da árvore hepato-biliar. 

 

Ou seja, estas categórias genéricas incluiriam indicações tais como: 

 Diagnóstico de coleciste aguda; 

 Avaliação de desordens crônicas do trato biliar; 

 Avaliação de obstrução do duto comum; 

 Detecção de extravasamento biliar; 

 Avaliação de anormalidades congênitas da árvore biliar. 

Procedimento 

A. Preparo do paciente 

Para permitir uma melhor visibilização da vesícula biliar, o paciente deve estar em 

jejum de pelo menos 4 horas, antes da administração do radio-fármaco. Se o paciente 

estiver em jejum de mais de 24 horas ou em alimentação parenteral total, a vesícula 

pode não ser preenchida com o traçador, o que nos daria um resultado falso-positivo. 

 

B. Informações importantes para a realização do exame 

 

O médico deveria revisar toda a informação clínica, laboratorial e radiológica 

pertinentes à cintilografia hepato-biliar: 

 História de cirurgias anteriores, especialmente dos tratos digestivo e biliar; 

 Hora da refeição mais recente; 

 Medicações em uso e a hora de sua administração (particular atenção deve ser 

dada aos compostos opióides); 

 Resultados laboratoriais de bilirrubina e enzimas hepáticas; 

 Resultados dos US da bexiga e abdomen total. 

http://imnlagos.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=7
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(...) 

(http://www.diagnosealagoas.com.br/area-medica/artigos-medicos/3/cintilografia-

hepato-biliar) 

4 – O candidato restringiu-se ao uso dos dados do site: 
(http://pt.healthline.com/health/cintilografia-da-vesicula-biliar#Procedimentos5) 

5 – Gabarito oficial mantido. 

 

  

http://pt.healthline.com/health/cintilografia-da-vesicula-biliar#Procedimentos5
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CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 
QUESTÃO: 25 
Resposta: INDEFERIDO 
 
Queira consultar o Conselho Federal de Educação Federal de educação Física. 
http://www.confef.org.br/extra/revistaef/show.asp?id=3457 

 
  

http://www.confef.org.br/extra/revistaef/show.asp?id=3457
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CARGO: PEDAGOGO 
 
QUESTÃO: 22 
Resposta: DEFERIDO 
GABARITO ALTERADO PARA LETRA “B” 

 
QUESTÃO: 24 
Resposta: DEFERIDO 
GABARITO ALTERADO PARA LETRA “C” 
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CARGO: ENFERMEIRO 
 
 
QUESTÃO: 35 
Resposta: DEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA 

 
 
QUESTÃO: 36 
Resposta: INDEFERIDO 
 
II. Assegurar ao cliente uma assistência de Enfermagem livre de danos 
decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência é corresponde a 
RESPONSABILIDADE E DEVER do profissional de enfermagem e não um 
DIREITO, segundo o COFEN. 
 
QUESTÃO: 38 
Resposta: INDEFERIDO 
 
Questionamento não procede porque a resposta correta no gabarito é a D. 
Segundo o ministério da Saúde o período de incubação é de 14 a 16 dias. 
Podendo ter variações após contato, o que não faz referência na questão. 
 
QUESTÃO: 40 
Resposta: DEFERIDO 
GABARITO ALTERADO PARA LETRA “E” 
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CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

 
 
QUESTÃO: 24 
Resposta: DEFERIDO 
GABARITO ALTERADO PARA LETRA “C” 

 
 
QUESTÃO: 34 
Resposta: INDEFERIDO 

 
A questão trata de energia nos ambientes: obtenção de energia pelos seres vivos. 
 
Em relação à resolução da questão estamos enviando os cálculos para a devida 
comprovação. 
 
A teoria de Dixon ou teoria da coesão-tensão explica como a seiva bruta e seiva 
elaborada conseguem sair das raízes e chegar até as folhas contrariando a lei da 
gravidade. 
 
Gabarito oficial mantido. 
Bibliografia:http://www.biomania.com.br/bio/conteudo.asp?cod=1245 

 
 
 
 
  

http://www.biomania.com.br/bio/conteudo.asp?cod=1245
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A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
QUESTÃO: 15 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – O recusante está muito equivocado, revelando desconhecer as regras da Gramática 

Normativa.  

2 – A interposição do recusante não apresenta sentido algum que justifique sua 

discordância.  

3 - Vamos analisar o que enuncia a letra B – 

b)  “A proximidade do herói, num ponto qualquer da cidade, os punha nervosos...” – o 

pronome destacado é objeto direto e retoma “os garotos indóceis.” 

“os punha nervoso” – significa punha ele nervoso, portanto, temos um pronome 

pessoal oblíquo átono. 

4 – Gabarito oficial mantido – letra E. 

 
QUESTÃO: 16 
Resposta: INDEFERIDO 
 
1 – O período: “Por que não aparecia Gatilho? Mocinho sem cavalo é mocinho? Mocinho sentado, 

tomando sorvete, mostrando como abotoa e desabotoa camisa, é mocinho? ” – Destaca orações 
construídas com a forma nominal do gerúndio. 

EXISTEM DUAS ORAÇÕES NO GERÚNDIO = tomando sorvete, mostrando 

2 - No período: “Ali encontravam apenas um senhor meio maduro, folheado a ouro e prata, vendendo 

roupa e refrescando - se com gelados”, destaca, respectivamente: palavra com ideia restritiva; 
advérbio e palavra construída com sufixo.  

As três afirmações estão corretas. 

3.   As palavras: “revólveres” e “astúcia” exemplificam, respectivamente, polissílabo 
proparoxítono e trissílabo paroxítono. 

As duas afirmações estão corretas. 

4.   O período: “Mauricinho, o mais moço, resumiu a impressão geral: ” – destaca aposto do sujeito 
simples. 

A afirmação está correta. 

2 – Sugerimos ao candidato que estude os mecanismos linguísticos da Gramática da Língua 
Portuguesa. 

3 - Gabarito oficial mantido – C.  
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CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 
QUESTÃO: 31 
Resposta: INDEFERIDO 

 
1 –A questão foi elaborada com fonte bibliográfica confiável, o que pode facilitar 

quaisquer esclarecimentos. 

Fonte bibliográfica da questão: Administração Nos Novos Tempos – Idalberto 

Chiavenato. 

 
  



SEPROD 
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

 

 

CARGO: GUARDA MUNICIPAL 
 
QUESTÃO: 18 
Resposta: INDEFERIDO 
 
O Recorrente aponta um erro material (digitação) existente na palavra organização. Ocorre que tal 

vício, ao contrário do que alega, não prejudica o entendimento, muito mesmo à resolução da 

questão.  

Além disso REOGARNIZAR também significa: Organizar mais uma vez; fazer uma nova 

organização; organizar criando melhorias 
 
 

QUESTÃO: 21 
Resposta: INDEFERIDO 

O enunciado da questão supracitada em momento algum restringe a sua resolução a       

base da Portaria SIT nº 25, 15/10/01. 

Apenas o item I cita a NR6 para apoiar sua afirmativa: “ De acordo com a NR 6, os “EPIs devem 

ser fornecidos gratuitamente pelas empresas, sempre adequado aos riscos da função 
e em perfeito estado de conservação e funcionamento.  
 

QUESTÃO: 27 
Resposta: INDEFERIDO 

O item II da questão supracitada afirma que as relações humanas “ permite que 

o indivíduo adquira a habilidade de aceitar o ponto de vista de outras pessoas, sem 

conflitos, assim como gostaria que os seus também fossem aceitos. ” Isto não 

significa que não haverá conflitos no ambiente de trabalho, no entanto relações 

humanas melhoria das condições de trabalho, pois é um dos objetivos das relações 

humanas facilitar a comunicação entre o indivíduo e o grupo, possibilitando que o 

indivíduo adquira a habilidade de aceitar o ponto de vista de outras pessoas, sem 

conflitos. 

 
QUESTÃO: 31 
Resposta: INDEFERIDO 
 
Em momento algum a questão supracitada faz menção a indivíduos psicopatas, até 

porque o cargo em questão trata-se da guarda municipal. 
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CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 
QUESTÃO: 18 
Resposta: INDEFERIDO 
 

1 – Todas as doenças são sexualmente transmissíveis. 

Doenças sexualmente transmissíveis 

 AIDS 

 Cancro mole (cancroide) 

 Condiloma acuminado (Papilomavírus Humano - HPV) 

 Doença Inflamatória Pélvica (DIP) 

 Donovanose 

 Gonorreia e infecção por Clamídia 

 Hepatites virais 

 Herpes genital 

 Infecção pelo HTLV 

 Linfogranuloma venéreo (LGV) 

 O que é aids 

 Sífilis 

 Tricomoníase 

(http://www.aids.gov.br/pagina/quais-sao-dst) 

2 – Gabarito oficial mantido. 

 
 
QUESTÃO: 21 
Resposta: INDEFERIDO 

1 – A questão está absolutamente correta.  

2 – As variações referidas são decimais, conforme o enunciado registra os 
locais onde se mediu a temperatura. 

O que é a temperatura corporal normal 
 
A temperatura corporal normal em humanos, também conhecida como 
normotermia ou eutermia, é um conceito que depende do local do corpo no 
qual a temperatura é medida, hora do dia, e nível de atividade do corpo.  

http://www.aids.gov.br/aids
http://www.aids.gov.br/pagina/cancro-mole
http://www.aids.gov.br/pagina/condiloma-acuminado-hpv
http://www.aids.gov.br/pagina/doenca-inflamatoria-pelvica-dip
http://www.aids.gov.br/pagina/donovanose
http://www.aids.gov.br/pagina/clamidia-e-gonorreia
http://www.aids.gov.br/link/hepatites-virais-0
http://www.aids.gov.br/node/115
http://www.aids.gov.br/pagina/infeccao-pelo-virus-t-linfotropico-humano-htlv
http://www.aids.gov.br/node/117
http://www.aids.gov.br/aids
http://www.aids.gov.br/pagina/sifilis
http://www.aids.gov.br/pagina/tricomoniase
http://www.aids.gov.br/pagina/quais-sao-dst
http://www.copacabanarunners.net/sinais-vitais.html
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A temperatura de 37,0 °C é comumente aceita como média da medição retal, 
enquanto 36,8 °C ± 0,7 °C é o considerado normal para medições na boca ou 
axilas. 

Variações na temperatura corporal 
 
O controle da temperatura (termorregulação) é o mecanismo que mantém o 
organismo na temperatura operacional ótima, a qual afeta a taxa das reações 
químicas. Em humanos, a temperatura corporal média é de 36.8 °C, embora 
ela varie entre indivíduos e durante o dia.  

A menor temperatura corporal ocorre em torno de 2 horas antes de acordar ou 
torno das 4 da madrugada, e a maior geralmente entre 16:00 e 18:00. 
Tipicamente, a temperatura corporal de um indivíduo varia em torno de 0,5 °C 
durante o dia. 

A temperatura corporal sobe 
após alimentação, e fatores 
fisiológicos também a 

influenciam. Adicionalmente, muitos fatores externos afetam a temperatura 
corporal medida. 
 
Crianças desenvolvem temperaturas corporais maiores com atividades como 
brincar, porém isso não é febre. Idosos podem ter diminuição da capacidade de 
gerar calor corporal durante uma febre, então mesmo febre baixa pode ser um 
sinal de condição médica grave em pessoas de mais idade. 

(...) 

Métodos de medição da temperatura corporal 
 
A temperatura corporal depende da parte do corpo onde ela é medida. A medição 
geralmente é feita na boca, ouvido, ânus ou axilas. Nas mulheres também pode-se 
usar a vagina. A temperatura média durante o dia em adultos saudáveis é: 
* Temperatura no ânus (ou retal), vagina ou ouvido: em torno de 37,6 °C. 
* Temperatura na boca (oral): em torno de 36,8 °C. 
* Temperatura nas axilas: em torno de 36,4 °C. 
A temperatura corporal normal varia um pouco de pessoa para pessoa e da hora do 
dia. Desta forma, há uma faixa de variação normal que é em torno de ± 0,7 °C. 

(http://www.copacabanarunners.net/temperatura-corporal.html) 
3 – Pedimos que o(a) candidato(a) consulte: 

3.1 – (http://consultadeenfermagem.com/revisoes-academicas/outras-

disciplinas/alteracoes-da-temperatura-corporal-febre/) 

3.2 – (www.infoescola.com/fisiologia/temperatura-corporal/) 

3. 3 – (BRUNNER & SUDDARTH. Tratado de Enfermagem Médico – Cirúrgico. 

Guanabara Koogan)  

PUBLICIDADE 
 

http://www.copacabanarunners.net/febre.html
http://consultadeenfermagem.com/revisoes-academicas/outras-disciplinas/alteracoes-da-temperatura-corporal-febre/
http://consultadeenfermagem.com/revisoes-academicas/outras-disciplinas/alteracoes-da-temperatura-corporal-febre/
http://www.infoescola.com/fisiologia/temperatura-corporal/
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3.4 – ((KURCGANT, Paulina. Administração em Enfermagem. São Paulo: EPU, 1991, p.237.) 

3.5 – ((ALEXANDER, Coordenador. MEEKER, Margaret Huth et ROYHRTOCK,  Jane C. Cuidados de Enfermagem ao 

Paciente Cirúrgico.)  

3. 6 – ((CRAVEN, Ruth F.; HIRNLE, Constance J. Fundamentos de Enfermagem – Saúde e Função Humanas. Guanabara Koogan. 

4ª.ed. 2006) 

4 – Gabarito oficial mantido. 
 

QUESTÃO: 27 
Resposta: INDEFERIDO 

 

1 – O enunciado pede  a conversão de duas colheres de sopa de uma medicação líquida 

-  Uma colher de sopa equivale a 15ml X 2 = 30 ml. 

2 – A referência feita a sistema métrico = sistema de medidas.  

3 – Pedimos que a(a) recusante (a) leia as conversões seguintes: 

MEDICAMENTOS DE USO ORAL (PELA BOCA) 
Medidas Utilizadas para Dosear Medicamentos Líquidos de Uso Oral 

A medida geralmente acompanha a embalagem do produto (colher-de-chá, copo-medida, seringa 

doseadora). 

Compreenda o significado de algumas medidas mais utilizadas para dosagem de medicamentos: 

  

      COLHER-DE-CAFÉ: significa uma medida igual a 2 ml (dois mililitros). 

      COLHER-DE-CHÁ: significa uma medida igual a 5 ml (cinco mililitros). 

      COLHER-DE-SOPA: significa uma medida igual a 15 mL 

(quinze mililitros). 

 Não devemos confundir essas medidas com as colheres que são utilizadas no ambiente doméstico (chá, 

café ou sopa). As colheres caseiras são de tamanhos diversos e não devem ser utilizadas como medidas de 

medicamentos.  

Utilize sempre as medidas que acompanham os medicamentos, prestando muita atenção nas suas 

marcações de doses. Leia as instruções antes de administrar qualquer medicamento. Procure auxílio se tiver 

dúvidas. 

Copo-Medida - Colher-de-Chá - Seringa Doseadora 
Observe bem as marcas existentes nessas medidas. Os Laboratórios Farmacêuticos utilizam copos-

medidas, colheres e seringas doseadoras com diferentes capacidades (5 mL, 10 mL ou outra capacidade).  

A colher-de-chá (5 mL) também tem marcas de subdivisões. 

As duas principais medidas doseadoras utilizadas para administração de medicamentos são o copo-

medida (geralmente de 10 mL) e a colher-de-chá (5 mL). 

Comprimido, Cápsula e Drágea 
São geralmente tomados com um copo cheio de água. Outros tipos de bebida, como sucos ou 

refrigerantes, só devem ser utilizados se explicitamente recomendados pelo fabricante do produto. 
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Drágea 

Não deve ser partida nem mastigada. 

Cápsula 
Não deve ser aberta, partida ou mastigada (eventual exceção deve ser bem explicada pelo Laboratório 

fabricante).  

Pó Oral 
Deve ser preparado antes de ser ingerido. O pó não deve ser colocado diretamente na boca.  

Apresentações Orais de Liberação Prolongada 
Também denominadas Retard, de ação prolongada e outros nomes que muitas vezes se prestam a 

confusões. Estas apresentações não devem ser partidas, abertas, nem mastigadas e não são indicadas para 

crianças.  

Solução Oral, Xarope 
São apresentações líquidas, prontas para uso. 

 XAROPE é uma solução oral concentrada em açúcar. A solução oral e xarope não precisam ser agitados 

antes da administração.  

SUSPENSÃO ORAL é uma forma de apresentação que deixada em repouso deixa visível partículas 

misturadas no líquido ou depositadas no fundo do frasco. A suspensão pode vir pronta da fábrica ou pode trazer 

apenas o frasco com o pó e instruções para a sua preparação. Antes da administração, o frasco com a suspensão 

deve ser bem agitado para que as partículas se misturem com o líquido. Após a administração de medicamentos 

líquidos deve-se ingerir um copo de água.  

 (...) 

(http://www.medicinanet.com.br/m/conteudos/medicamentos-injetaveis/3319/como_usar_os_medicame) 

4 – Gabarito oficial mantido. 

 

 


