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NÍVEL ALFABETIZADO 
 

CARGO: AGENTE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS I 
 

 

QUESTÃO: 04 
CANDIDATO(S): Idê Alice Aparecida Teodoro de Oliveira 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A palavra profetisa é grafada com “s” e a troca de letra foi falha de digitação, não comprometendo a 
resposta. A alternativa incorreta é a que se encontra na letra D, pois o feminino do substantivo “comilão” é “comilona” de 
acordo o Dicionário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP). Portanto, pela justificativa apresentada, a questão não 
será anulada e o gabarito permanece inalterado.  
 
 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS 
 
QUESTÃO: 04 
CANDIDATO(S): Ruan Bruno Malaquias Silva 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A palavra profetisa é grafada com “s” e a troca de letra foi falha de digitação, não comprometendo a 
resposta. A alternativa incorreta é a que se encontra na letra D, pois o feminino do substantivo “comilão” é “comilona” de 
acordo o Dicionário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP). Portanto, pela justificativa apresentada, a questão não 
será anulada e o gabarito permanece inalterado.  
 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

CARGO: MERENDEIRO 
 

 
QUESTÃO: 09 
CANDIDATO(S): Marleide Soares da Silva Cortez 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: 8/4 + ⅓ - 8/9 + 10/2 = 2 + ⅓ - 8/9 + 5 = (18 + 3 - 8 + 45) / 9 = 58/9 = FORMA REDUZIDA 6 4/9 
A fração apenas foi posta de forma reduzida. Matéria prevista no edital.  
 
QUESTÃO: 10 
CANDIDATO(S): Marleide Soares da Silva Cortez 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A questão está de acordo com o disposto no edital. Para resolução da questão, basta observar o que 
está no conjunto C U D e no conjunto representado C - D. 
 
QUESTÃO: 13 
CANDIDATO(S): Marleide Soares da Silva Cortez 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A questão pede a quantidade de doce que é possível fazer com a quantidade de maçãs comprada, ou 
seja, 50 maçãs compradas, dividindo por 7, dá um resultado de 7,14. São 7 quilos de doce em média.  
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NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 
 
 
QUESTÃO: 03 
CANDIDATO(S): Gabriela Natalia de Freitas 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A palavra “sulco” é um substantivo masculino que significa “marca estreita e mais ou menos profunda; 
ranhura” (Dicionário Houaiss Conciso). Portanto, pela definição, a resposta correta é a que se encontra na alternativa B. 
Gabarito preliminar mantido. 
 
QUESTÃO: 05 
CANDIDATO(S): Gabriela Natalia de Freitas 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Em “Mas sei exatamente o que eu quero”, a palavra destacada funciona como pronome demonstrativo, 
pois está substituindo o pronome “aquilo”. O termo “o” também pode ser artigo e pronome pessoal. O termo destacado 
em “Tenho quase certeza de que é inteiriço” não pertence à classe dos pronomes, classifica-se como advérbio de 
intensidade. Portanto, pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
 
QUESTÃO: 17 
CANDIDATO(S): Denise Aparecida Ferreira, Eliane Luzia Firmino, Maria Eugenia Abate, Maria Jozilene da Silva, Olivia 
da Fonseca Froes Iza, Priscila Sales de Souza, Tatiane Morige Pimentel, Vera Lucia Bernardes de Carvalho 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar gabarito de C para B. Após análise da questão, constatou-se erro na divulgação do gabarito 
oficial. A alternativa que atende ao enunciado da questão é a alternativa B – Convulsão. A similaridade de significado 
das alternativa C e D (desmaio e síncope) não justifica a anulação da questão, uma vez que a única alternativa correta é 
a letra B. 
Fonte: http://www.fo.usp.br/wp-content/uploads/Emergências-Médicas-no-Consultório-Dentário.pdf 
 
QUESTÃO: 18 
CANDIDATO(S): Denise Aparecida Ferreira, Eliane Luzia Firmino, Gabriela Natalia de Freitas, Luciana de Paula Silva, 
Maria Eugenia Abate, Maria Jozilene da Silva, Olivia da Fonseca Froes Iza, Priscila Sales de Souza, Tatiane Morige 
Pimentel, Vera Lucia Bernardes de Carvalho 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O tema da questão condiz com o disposto no Conteúdo Programático do Edital do Concurso: técnicas 
de revelação radiológica. O processamento radiográfico ocorre em cinco etapas: revelação, interrupção, fixação, 
lavagem e secagem. A primeira etapa é a revelação – essa etapa é realizada com uma solução química, 
denominada revelador. 
Fonte: https://prezi.com/jqw8ksbqsjxw/etapas-do-processamento-radiografico/ 
 
QUESTÃO: 19 
CANDIDATO(S): Gabriela Natalia de Freitas, Luciana de Paula Silva, Tatiane Morige Pimentel 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: No Manual de Biossegurança na Prática Odontológica (manual que constitui uma compilação das 
normas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde e vários autores, com 
vistas à proteção do profissional odontológico, pessoal auxiliar e do próprio paciente), consta que: 
 
· GLUTARALDEÍDO  
São utilizadas, atualmente, duas formulações aquosas a 2%:  
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POTENCIALIZADA – (PH ácido ou PH 3,4 a 3,6) – mantém-se ativa por 28 dias, mas possui menor poder esporicida. 
ATIVA – (PH alcalino ou PH 7,5 a 8,5) - mantém-se ativa por 14 dias, porém com maior poder esporicida.  
 

O tempo de exposição do material deve ser de 10 horas (esterilização) ou de 30 minutos (desinfecção). A substância é 
menos irritante e corrosiva do que o formaldeído. 
 

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd09_04.pdf (página 15). 
 
Ainda, de acordo com o Conselho Federal de Odontologia (Biossegurança – 1999):   

Art. 12º. A ESTERILIZAÇÃO por meio químico deve ser realizada mediante imersão do artigo em solução de 
Glutaraldeído a 2% por 10 horas.  
Art. 15. A DESINFECÇÃO de artigos por meio químico deve ser realizada por uma das seguintes formas: 
I - Glutaraldeído a 2% em solução, mantendo-se o instrumental em imersão por 30 minutos; 
 

Fonte: http://www.forp.usp.br/restauradora/etica/Mn_Biosseg.html 
 
O gabarito oficial permanece, portanto, inalterado.  

 
CARGO: MONITOR DE ATIVIDADES DO CAPS 

 
QUESTÃO: 17 
CANDIDATO(S): Suelane Souza Reis Silva Brito 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS I): 
[…] Atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de 
transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras 
situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para municípios ou 
regiões de saúde com população acima de 15 mil habitantes. Equipe mínima: 1 médico com formação em saúde mental; 
1 enfermeiro; 3 profissionais de nível universitário, 4 profissionais de nível médio [..] (BRASIL, 20015). 
  

Já o CAPS II, descrito na alternativa A, é compreendido por atender: 
[…] prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, 
incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem 
estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima 
de 70 mil habitantes. Equipe mínima: 1 médico psiquiatra; 1 enfermeiro com formação em saúde mental; 4 profissionais 
de nível superior, 6 profissionais de nível médio […] (BRASIL, 2015). 
 
 A alternativa C refere-se ao CAPSad, que: 
[…] Atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, 
álcool e outras drogas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. 
Indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de 70 mil habitantes. Equipe mínima: 1 médico 
psiquiatra; 1 enfermeiro com formação em saúde mental; 1 médico clínico, responsável pela triagem, avaliação e 
acompanhamento das intercorrências clínicas; 4 profissionais de nível universitário, 6 profissionais de nível médio […] 
(BRASIL, 2015). 
  
Já a alternativa D refere-se ao CAPSad III, o qual: 
[…] Atende adultos, crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com 
sofrimento psíquico intenso e necessidades de cuidados clínicos contínuos. Serviço com no máximo 12 leitos de 
hospitalidade para observação e monitoramento, de funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana; 
indicado para municípios ou regiões com população acima de 150 mil habitantes. Equipe mínima: 60 horas de profissional 
médico, entre psiquiatra e clínicos com formação e/ou experiência em saúde mental, sendo mínimo 1 psiquiatra; 1 
enfermeiro com experiência e/ou formação na área de saúde mental; 5 profissionais de nível universitário*, 4 técnicos de 
Enfermagem; 4 profissionais de nível médio; 1 profissional de nível médio para a realização de atividades de natureza 
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administrativa. Para os períodos de acolhimento noturno, a equipe mínima ficará acrescida dos seguintes profissionais: 1 
profissional de saúde de nível universitário, preferencialmente enfermeiro; 2 técnicos de Enfermagem, sob supervisão do 
enfermeiro do serviço; e 1 profissional de nível fundamental ou médio para a realização de atividades de natureza 
administrativa. No período diurno aos sábados, domingos e feriados, a equipe mínima será composta da seguinte forma: 
1 enfermeiro, 3 técnicos de Enfermagem, sob supervisão do enfermeiro do serviço, 1 profissional de nível fundamental ou 
médio para a realização de atividades de natureza administrativa […] (BRASIL, 2015). 
  
Dessa forma, o parecer ao recurso é INDEFERIDO. 
 
REFERÊNCIA: BRASIL. Centros de Atenção Psicossocial e Unidades de Acolhimento como lugares da atenção 
psicossocial nos territórios: orientações para elaboração de projetos de construção, reforma e ampliação de CAPS e de 
UA. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada e Temática. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2015. 
 
QUESTÃO: 18 
CANDIDATO(S): Alisson Andre de Paula, Andrea Candido de Souza Martins, Cintia de Lima Machado, Suelane Souza 
Reis Silva Brito 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a 
alternativa A seria a resposta correta para a questão 18, haja vista que “ambiente de estudo” não compreende ambiente 
do Centro de Atenção Psicossocial I (CAPS I). 
 No que se refere ao “quarto coletivo com acomodações individuais (para Acolhimento Noturno com duas camas), 
com banheiro contíguo”, temos a esclarecer que: 
[…] todos os CAPS poderão ter ao menos um quarto com duas camas e banheiro para atender usuários que necessitem 
de atenção durante 24 horas. Pelo menos um dos quartos com banheiro deverá ser adaptado para pessoas com 
deficiência. O número de quartos é superior para os CAPS III e para os CAPSad III, já que devem possuir capacidade 
para acolhimento em tempo integral. No caso dos CAPSad III, um dos quartos deverá conter duas camas do tipo 
hospitalar e neste ambiente haverá banheiro adaptado para pessoas com deficiência. Cada quarto, projetado para duas 
pessoas, deve ser um espaço acolhedor e expressar a perspectiva de hospitalidade; deve ter armários individuais para 
que os usuários possam guardar seus objetos de uso pessoal […] (BRASIL, 2015). 
 Todavia, esclarecemos que a alternativa C apresenta o “quarto de plantão (Sala de repouso profissional), com 
banheiro contíguo” como ambiente do CAPS I, contudo a Portaria Nº 615, de 15 de abril de 2013, desconsidera esse 
ambiente na composição do CAPS I. 
  

Dessa forma, o parecer ao recurso é DEFERIDO, e a questão está anulada. 
 
REFERÊNCIA: BRASIL. Centros de Atenção Psicossocial e Unidades de Acolhimento como lugares da atenção 
psicossocial nos territórios: orientações para elaboração de projetos de construção, reforma e ampliação de CAPS e de 
UA. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada e Temática. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2015. 
Portaria Nº 615, de 15 de abril de 2013. 
 
QUESTÃO: 20 
CANDIDATO(S): Andrea Candido de Souza Martins 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a 
alternativa B apresentou erro de editação, o que a banca acredita que possa ter comprometido a interpretação por parte 
dos candidatos. 
[…] As estratégias de reabilitação psicossocial são entendidas como um conjunto de práticas que buscam transformar as 
relações de poder entre as pessoas e as instituições (ROTELLI, 1994). Visam promover o protagonismo para o exercício 
dos direitos de cidadania de usuários e familiares da RAPS por meio da criação e desenvolvimento de iniciativas 
articuladas com os recursos do território nos campos do trabalho/economia solidária, da habitação, da educação, da 
cultura, da saúde, produzindo 5 novas possibilidades de projetos para a vida (ASSIS et al, 2014). Em outras palavras, a 
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reabilitação psicossocial é constituída de ações de emancipação junto aos usuários e familiares no sentido da garantia 
de seus direitos e da promoção de contratualidade no território. É importante ressaltar que as estratégias de reabilitação 
psicossocial e de protagonismo não se restringem a um ponto de atenção ou ações isoladas, mas envolvem a criação de 
novos campos de negociação e formas de sociabilidade […] (BRASIL, 2016). 
 
Dessa forma, o parecer ao recurso é DEFERIDO. 
 
REFERÊNCIA: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. DAPES. Coordenação Geral de Saúde 
Mental, Álcool e Outras Drogas. Saúde Mental no SUS: Cuidado em Liberdade, Defesa de Direitos e Rede de Atenção 
Psicossocial. Relatório de Gestão 2011�2015. Ministério da Saúde: Brasília. Maio, 2016, 143 p. 
 

 
NÍVEL MÉDIO 

 
Cargos: Agente Administrativo I, Auxiliar de Secretario Escolar, Fiscal de 
Tributos I, Fiscal de Urbanismo I, Secretário Escolar, Técnico em Informática I 
QUESTÃO: 10 Questão anulada. 
Houve erro no enunciado da questão. 
 

Cargos: Monitor de Educação Infantil e Topógrafo 
QUESTÃO: 13 Questão anulada. 
A questão foi anulada pois apresenta duas alternativas corretas, porque apesar do General Hamilton Brandão ser um 
militar, ele não é um Ministro de Estado nomeado pelo presidente, conforme é solicitado no enunciado da questão. Ele foi 
eleito por voto direto juntamente com o Presidente da República Jair Bolsonaro. 
E o Ministro Ricardo Salles é um advogado nomeado para o ministério do Meio Ambiente. 
Fonte:https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2019/02/quem-sao-e-que-cargos-ocupam-os-militares-no-governo-
bolsonaro-cjrwm3z6w027901tdxl16reku.html 
 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO I 
 
 
QUESTÃO: 02 
CANDIDATO(S): Marcia Gomes de Pinho 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A palavra destacada em “– Vai botar o senhor pra fora porque é um ... recalcitrante” significa 
“desobediente”, e não “ignorante”. Pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
  
QUESTÃO: 04 
CANDIDATO(S): Marcia Gomes de Pinho 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A análise do termo destacado na frase da alternativa D está incorreta. A classificação correta do termo 
é “predicado verbal”.  Portanto, pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
 
QUESTÃO: 05 
CANDIDATO(S): Marcia Gomes de Pinho 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
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JUSTIFICATIVA: De acordo com a regra da norma culta em relação à colocação do pronome oblíquo átono, a frase da 
alternativa A está incorreta, pois não se deve iniciar frase com o pronome oblíquo, devendo estar em ênclise. Portanto, o 
correto é: Chamou-me de réu. Pela justificativa apresentada, o gabarito não será alterado. 
 
QUESTÃO: 08 
CANDIDATO(S): Lucelino Espanguer, Ruan Carlos Oliveira 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Em “Ouvia-se a distância o barulho dos trovões” a locução “a distância” não recebe o sinal indicativo de 
crase porque a noção de distância não está determinada. Haverá crase na locução quando a distância estiver 
determinada, por exemplo: “Ele permaneceu à distância de dez metros.” (Gramática em textos, Leila Lauar Sarmento – 
Ed. Moderna, p. 548) 
De acordo com Luiz Antonio Sacconi, em Nossa Gramática Completa (29ª ed. 2008, página 497), “a única locução que 
não deve trazer acento no “a” é “a distância”, quando não está determinada. Quando a distância é determinada, o “a” 
passa a ser acentuado. 
Segundo Domingos Paschoal Cegalla, na Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, “coloca-se acento grave sobre o 
“a” da expressão “à distância de”. Quando se trata da locução adverbial “a distância”, é opcional o uso do acento grave 
sobre o “a”. 
O dicionário Aurélio escolar coloca: “a distância (sem crase) – um tanto longe”. 
 

Pela justificativa apresentada e tendo como base as gramáticas de autores renomados, somente a alternativa C responde 
corretamente ao que se pede no enunciado, pois as demais não correspondem ao que é prescrito pela norma culta. 
Portanto, por não haver razão plausível para a anulação da referida questão, o gabarito permanece inalterado. 
 
QUESTÃO: 10 
CANDIDATO(S): Raphael Montipo Freitas de Camargo, Ruan Carlos Oliveira, Thales Ramos Vasconcelos, Thiago 
Henrique Jeronimo 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. Houve erro no enunciado da questão. 
 
QUESTÃO: 21 
CANDIDATO(S): Izadora Saiss, Tereza Cristiane de Jesus 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. Firewall é uma solução de segurança baseada mais comumente em software, que, a 
partir de um conjunto de regras ou instruções, analisa o tráfego de rede para determinar quais operações de transmissão 
ou recepção de dados podem ser executadas. Contudo, também é possível encontrar firewall como hardware. 
Existem firewalls baseados na combinação de hardware e software e firewalls baseados somente em software.  
 
QUESTÃO: 25 
CANDIDATO(S): Marcia Gomes de Pinho 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A questão alvo do presente recurso solicita a alternativa incorreta e indica, no gabarito preliminar, a 
alternativa “B (  ) Margem lateral esquerda: no mínimo, 2 cm de largura”, em conformidade com o Manual de Redação 
Oficial da Presidência, que dispõe, no item 5.2, o seguinte: 
 

“5.2 Formatação e apresentação 
Os documentos do padrão ofício devem obedecer à seguinte formatação: 
a) tamanho do papel: A4 (29,7 cm x 21 cm); 
b) margem lateral esquerda: no mínimo, 3 cm de largura; 
c) margem lateral direita: 1,5 cm; 
d) margens superior e inferior: 2 cm; 
e) área de cabeçalho: na primeira página, 5 cm a partir da margem superior do papel; 
f) área de rodapé: nos 2 cm da margem inferior do documento; (...)” 
 

Dessa forma, prezando a lisura do certame, INDEFIRO o recurso. 
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CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 
 

 

QUESTÃO: 24 
CANDIDATO(S): Maria Lusia Pereira da Silva Avila 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Em conformidade com a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, o Imposto de Renda Retido na Fonte 
possui tempo de guarda igual a 7 anos e terá como destino final a eliminação. Sendo assim, o gabarito se mantém.  
Referência: Arquivo Nacional (Brasil). Conselho Nacional de Arquivos Classificação, temporalidade e destinação de 
documentos de arquivo; relativos às atividades-meio da administração pública/ Arquivo Nacional. Rio de Janeiro: Arquivo 
Nacional, 2001. Disponível em: 
http://www.siga.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes/cctt_meio.pdf  

 
 

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS I 
 
QUESTÃO: 07 
CANDIDATO(S): Julio Cesar da Silva Martins  
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Em relação ao questionamento do candidato sobre a concordância verbal da frase “Os candidatos 
acharam que quatro horas seria pouco para a realização das provas”, temos a esclarecer que “nas locuções é muito, é 
pouco, é suficiente, é demais, etc, o verbo “ser” expressa quantidade, concorda com o predicativo, ficando sempre no 
singular. Portanto, a concordância da frase está de acordo com os preceitos da gramática normativa. 
 

Pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
 

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal.  Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48ª ed. Ver. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 2008. p. 465.  
 
QUESTÃO: 08 
CANDIDATO(S): Leoni Vieira Terloni 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Em “Ouvia-se a distância o barulho dos trovões” a locução “a distância” não recebe o sinal indicativo de 
crase porque a noção de distância não está determinada. Haverá crase na locução quando a distância estiver 
determinada, por exemplo: “Ele permaneceu à distância de dez metros.” (Gramática em textos, Leila Lauar Sarmento – 
Ed. Moderna, p. 548) 
De acordo com Luiz Antonio Sacconi, em Nossa Gramática Completa (29ª ed. 2008, página 497), “a única locução que 
não deve trazer acento no “a” é “a distância”, quando não está determinada. Quando a distância é determinada, o “a” 
passa a ser acentuado. 
Segundo Domingos Paschoal Cegalla, na Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, “coloca-se acento grave sobre o 
“a” da expressão “à distância de”. Quando se trata da locução adverbial “a distância”, é opcional o uso do acento grave 
sobre o “a”. 
O dicionário Aurélio escolar coloca: “a distância (sem crase) – um tanto longe”. 
 

Pela justificativa apresentada e tendo como base as gramáticas de autores renomados, somente a alternativa C responde 
corretamente ao que se pede no enunciado, pois as demais não correspondem ao que é prescrito pela norma culta. 
Portanto, por não haver razão plausível para a anulação da referida questão, o gabarito permanece inalterado. 
 
QUESTÃO: 10 
CANDIDATO(S): Juliano Henrique Nunes, Rafael Felipe Santos Ribeiro 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. Houve erro no enunciado da questão.  
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QUESTÃO: 16 
CANDIDATO(S): Alexandre da Silva Magalhães 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. O princípio da competência, que impõe o afastamento de terceiros no exercício da 
competência tributária, é positivado no artigo 150, § 6º, e no art. 151, inciso III, ambos da Constituição Federal, ficando a 
questão alvo do presente recurso sem alternativa que satisfaça o solicitado pelo enunciado. Portanto, prezando a lisura 
do certame, DEFIRO o recurso. 
 
QUESTÃO: 24 
CANDIDATO(S): Alexandre da Silva Magalhães 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A questão alvo do presente recurso solicita que se indique a alternativa que constitui crime contra a 
ordem econômica e apresenta, no gabarito preliminar, a alternativa “A (  ) Abusar do poder econômico, dominando o 
mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas” 
como resposta da questão. Essa alternativa está correta, haja vista o artigo 4º, inciso I, da Lei no 8.137/90, que diz: 
 

“Art. 4° Constitui crime contra a ordem econômica: 
I - abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a concorrência mediante 
qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas”.  
 

As demais alternativas constituem crimes contra a ordem tributária, conforme artigo 1º da mesma Lei. 
 

Portanto, prezando a lisura do certame, INDEFIRO o recurso. 
 

CARGO: FISCAL DE URBANISMO I 
 
 

QUESTÃO: 10 
CANDIDATO(S): Luis Gustavo Pereira 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. Houve erro no enunciado da questão. 
 
QUESTÃO: 19 
CANDIDATO(S): Douglas Peres Furtado Arouca 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: De acordo com Celso Spitzcovsky, “a finalidade é, portanto, elemento vinculado de todo ato 
administrativo – discricionário ou regrado –, porque o direito positivo não admite ato administrativo sem finalidade 
pública”. Contudo, a questão alvo do presente recurso afirma que todas as alternativas apresentam requisitos do ato 
administrativo que são somente vinculados, com uma exceção, e o gabarito preliminar indicou a alternativa “D (  ) 
Objeto” como a única que satisfaz o enunciado, por ser requisito vinculado e discricionário. 
 

Segundo Fernanda Marinela, o objeto corresponde ao efeito jurídico imediato do ato, ou seja, é o resultado prático 
causado em uma esfera de direitos. Representa uma consequência para o mundo fático em que vivemos e, em 
decorrência dele, nasce, extingue-se, transforma-se um determinado direito. É um elemento vinculado e discricionário, o 
que torna a alternativa “D” a única que satisfaz o solicitado pelo enunciado. Portanto, prezando a lisura do certame, 
INDEFIRO o recurso. 
 

REFERÊNCIAS: 
 

MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 3ª edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2007. 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2010. 
ALEXANDRINO, Marcelo & PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado. 17ª edição. São Paulo: Editora 
Método, 2009. 
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 15ª edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2006. 
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QUESTÃO: 23 
CANDIDATO(S): Junior Bugati 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. Os atos administrativos podem ser executados pela própria Administração Pública 
diretamente, independentemente de autorização dos outros poderes. De acordo com a doutrina majoritária, o atributo da 
autoexecutoriedade não está presente em todos os atos administrativos, mas somente quando a lei estabelecer (ex.: 
contratos administrativos – retenção da caução quando houver prejuízo na prestação do serviço pelo particular) e em 
casos de urgência (ex.: demolição de um prédio que coloca em risco a vida das pessoas). Contudo, no enunciado da 
questão, houve uma abordagem genérica, ao serem utilizados os termos “independentemente de autorização dos outros 
poderes”, enquanto a doutrina majoritária atribui independência quanto à autorização judicial. Nesse sentido, prezando a 
lisura do certame, DEFIRO o recurso. 
 

CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR 
 
 
QUESTÃO: 23 
CANDIDATO(S): Helena Parreira Silva, Luciana Alves Pereira, Regiane Antunes de Souza Silva 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. A expressão “TODO VALOR” ficou passível de duplas interpretações, uma vez que 
diferentes autores tratam a temáticas de maneira diversificada. Sendo assim, a questão deve ser anulada. 
 
 

CARGO: MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
QUESTÃO: 13 
CANDIDATO(S): Silmara Francisca Bergamasso 
RECURSO(S): DEFERIDO   
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. A questão foi anulada pois apresenta duas alternativas corretas, porque apesar do 
General Hamilton Brandão ser um militar, ele não é um Ministro de Estado nomeado pelo presidente, conforme é 
solicitado no enunciado da questão. Ele foi eleito por voto direto juntamente com o Presidente da República Jair 
Bolsonaro. 
E o Ministro Ricardo Salles é um advogado nomeado para o ministério do Meio Ambiente. 
Fonte:https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2019/02/quem-sao-e-que-cargos-ocupam-os-militares-no-governo-
bolsonaro-cjrwm3z6w027901tdxl16reku.html 
 
 

CARGO: PROTÉTICO 
 

QUESTÃO: 08 
CANDIDATO(S): Renato Cerizza 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Em “Ouvia-se a distância o barulho dos trovões” a locução “a distância” não recebe o sinal indicativo de 
crase porque a noção de distância não está determinada. Haverá crase na locução quando a distância estiver 
determinada, por exemplo: “Ele permaneceu à distância de dez metros.” (Gramática em textos, Leila Lauar Sarmento – 
Ed. Moderna, p. 548) 
De acordo com Luiz Antonio Sacconi, em Nossa Gramática Completa (29ª ed. 2008, página 497), “a única locução que 
não deve trazer acento no “a” é “a distância”, quando não está determinada. Quando a distância é determinada, o “a” 
passa a ser acentuado. 
Segundo Domingos Paschoal Cegalla, na Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, “coloca-se acento grave sobre o 
“a” da expressão “à distância de”. Quando se trata da locução adverbial “a distância”, é opcional o uso do acento grave 
sobre o “a”. 
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O dicionário Aurélio escolar coloca: “a distância (sem crase) – um tanto longe”. 
 

Pela justificativa apresentada e tendo como base as gramáticas de autores renomados, somente a alternativa C responde 
corretamente ao que se pede no enunciado, pois as demais não correspondem ao que é prescrito pela norma culta. 
Portanto, por não haver razão plausível para a anulação da referida questão, o gabarito permanece inalterado. 
 
QUESTÃO: 09 
CANDIDATO(S): Alessandra Aparecida Elias Novaes 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão não se refere a características dos sistema de informação, e sim a quais são 
os sistemas de informação epidemiológicos. O SISVAN é um sistema de informação para vigilância do estado nutricional 
e da situação alimentar da população brasileira. 
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sisvan.pdf 
 
QUESTÃO: 11 
CANDIDATO(S): Alessandra Aparecida Elias Novaes 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Conforme Portaria nº 1.559 de 1 de agosto de 2008 segue Art.8º: 
“Art. 8º - As atribuições da regulação do acesso serão definidas em conformidade com sua organização e estruturação. 
§ 1º São atribuições da regulação do acesso: 
I - garantir o acesso aos serviços de saúde de forma adequada; 
II - garantir os princípios da eqüidade e da integralidade; 
III - fomentar o uso e a qualificação das informações dos cadastros de usuários, estabelecimentos e profissionais de 
saúde; 
IV - elaborar, disseminar e implantar protocolos de regulação; 
V - diagnosticar, adequar e orientar os fluxos da assistência; 
VI - construir e viabilizar as grades de referência e contrareferência; 
VII - capacitar de forma permanente as equipes que atuarão nas unidades de saúde; 
VIII - subsidiar as ações de planejamento, controle, avaliação e auditoria em saúde; 
IX - subsidiar o processamento das informações de produção; e 
X - subsidiar a programação pactuada e integrada. 
2º - São atribuições do Complexo Regulador: 
I - fazer a gestão da ocupação de leitos e agendas das unidades de saúde; 
II - absorver ou atuar de forma integrada aos processos autorizativos; 
III - efetivar o controle dos limites físicos e financeiros; 
IV - estabelecer e executar critérios de classificação de risco; e 
V - executar a regulação médica do processo assistencial.” 
A legislação não traz “transcrição” de citação conforme o candidato fez, e o “acréscimo” da palavra organização não 
altera o sentido da frase, uma vez que fazer a gestão da ocupação de leitos e agendas das unidades de saúde é 
atribuição do COMPLEXO REGULADOR. 
 
QUESTÃO: 17 
CANDIDATO(S): Alessandra Aparecida Elias Novaes 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Dentre as alternativas apresentadas, a única que atende ao enunciado da questão é a letra B. 
Classificação de Kennedy. 
Em 1923, Kennedy formulou uma classificação que distribui os arcos dentários parcialmente desdentados em quatro 
classes fundamentais. 
A classificação de Kennedy é a mais utilizada em todo o mundo, tornando-se sinônimo da própria classificação; isto é, 
quando nos referirmos a uma determinada classificação sem citarmos o autor, estaremos nos referindo a Kennedy. 
* Classe I : Desdentado posterior bilateral. 
* Classe II: Desdentado posterior unilateral. 
* Classe III: Desdentado intercalar. 
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* Classe IV: Desdentado anterior. 
Fonte: Manual de Prótese Parcial Removível, por Claudio Kliemann 
 
QUESTÃO: 19 
CANDIDATO(S): Alessandra Aparecida Elias Novaes 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O tema da questão se refere a seguinte parte do conteúdo programático: Prótese fixa: provisórios; 
objetivos; técnicas de confecção. Portanto não justifica a anulação da questão. 
 
QUESTÃO: 23 
CANDIDATO(S): Alessandra Aparecida Elias Novaes 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: As moldeiras contém o material moldador, elas podem sofrer variações de acordo com o tamanho do 
arco, forma, material moldador, elas conferem retenção mecânica ao material escolhido 
Fonte: Prótese Fixa, por Luiz Fernando Pegoraro. 

 

 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM I 

 
QUESTÃO: 08 
CANDIDATO(S): Roberta Aparecida Volpe 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Em “Ouvia-se a distância o barulho dos trovões” a locução “a distância” não recebe o sinal indicativo de 
crase porque a noção de distância não está determinada. Haverá crase na locução quando a distância estiver 
determinada, por exemplo: “Ele permaneceu à distância de dez metros.” (Gramática em textos, Leila Lauar Sarmento – 
Ed. Moderna, p. 548) 
De acordo com Luiz Antonio Sacconi, em Nossa Gramática Completa (29ª ed. 2008, página 497), “a única locução que 
não deve trazer acento no “a” é “a distância”, quando não está determinada. Quando a distância é determinada, o “a” 
passa a ser acentuado. 
Segundo Domingos Paschoal Cegalla, na Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, “coloca-se acento grave sobre o 
“a” da expressão “à distância de”. Quando se trata da locução adverbial “a distância”, é opcional o uso do acento grave 
sobre o “a”. 
O dicionário Aurélio escolar coloca: “a distância (sem crase) – um tanto longe”. 
 

Pela justificativa apresentada e tendo como base as gramáticas de autores renomados, somente a alternativa C responde 
corretamente ao que se pede no enunciado, pois as demais não correspondem ao que é prescrito pela norma culta. 
Portanto, por não haver razão plausível para a anulação da referida questão, o gabarito permanece inalterado. 
 
QUESTÃO: 10 
CANDIDATO(S): Flavia Maria do Nascimento 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Segundo a portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017: 
“Art. 8º Compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações de Atenção Básica no âmbito da União, sendo 
responsabilidades da União: 
I -definir e rever periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as diretrizes da 
Política Nacional de Atenção Básica; 
Art. 10 Compete às Secretarias Municipais de Saúde a coordenação do componente municipal da Atenção Básica, no 
âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a política, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo 
responsabilidades dos Municípios e do Distrito Federal: 
I -organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu território, 
incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União; 
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II - programar as ações da Atenção Básica a partir de sua base territorial de acordo com as necessidades de saúde 
identificadas em sua população, utilizando instrumento de programação nacional vigente; 
III - organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado, instituindo e garantindo os fluxos definidos na Rede 
de Atenção à Saúde entre os diversos pontos de atenção de diferentes configurações tecnológicas, integrados por 
serviços de apoio logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado. 
 
IV -estabelecer e adotar mecanismos de encaminhamento responsável pelas equipes que atuam na Atenção Básica de 
acordo com as necessidades de saúde das pessoas, mantendo a vinculação e coordenação do cuidado; 
V - manter atualizado mensalmente o cadastro de equipes, profissionais, carga horária, serviços disponibilizados, 
equipamentos e outros no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente, conforme 
regulamentação específica; 
VI - organizar os serviços para permitir que a Atenção Básica atue como a porta de entrada preferencial e ordenadora da 
RAS; 
VII - fomentar a mobilização das equipes e garantir espaços para a participação da comunidade no exercício do controle 
social; 
VIII - destinar recursos municipais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica; 
IX - ser corresponsável, junto ao Ministério da Saúde, e Secretaria Estadual de Saúde pelo monitoramento da utilização 
dos recursos da Atenção Básica transferidos aos município; 
X - inserir a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como a estratégia prioritária de organização da 
Atenção Básica; 
XI -prestar apoio institucional às equipes e serviços no processo de implantação, acompanhamento, e qualificação da 
Atenção Básica e de ampliação e consolidação da Estratégia Saúde da Família; 
XII - definir estratégias de institucionalização da avaliação da Atenção Básica; 
XIII -desenvolver ações, articular instituições e promover acesso aos trabalhadores, para formação e garantia de 
educação permanente e continuada aos profissionais de saúde de todas as equipes que atuam na Atenção Básica 
implantadas; 
XIV - selecionar, contratar e remunerar os profissionais que compõem as equipes multiprofissionais de Atenção Básica, 
em conformidade com a legislação vigente; 
XV -garantir recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o funcionamento das UBS e equipes, para a 
execução do conjunto de ações propostas; 
XVI - garantir acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial necessário ao cuidado resolutivo da população; 
XVII -alimentar, analisar e verificar a qualidade e a consistência dos dados inseridos nos sistemas nacionais de 
informação a serem enviados às outras esferas de gestão, utilizá-los no planejamento das ações e divulgar os resultados 
obtidos, a fim de assegurar o direito fundamental de acesso à informação; 
XVIII - organizar o fluxo de pessoas, visando à garantia das referências a serviços e ações de saúde fora do âmbito da 
Atenção Básica e de acordo com as necessidades de saúde das mesmas; e 
IX - assegurar o cumprimento da carga horária integral de todos os profissionais que compõem as equipes que atuam na 
Atenção Básica, de acordo com as jornadas de trabalho especificadas no Sistema de Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde vigente e a modalidade de atenção. 
Portanto a questão é bem clara e descrita e descrita na legislação vigente. 
 
QUESTÃO: 19 
CANDIDATO(S): Carlos Luiz Godinho Santos Machado, Flavia Maria do Nascimento, Roberta Aparecida Volpe 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil é um dos países que oferece o maior número de vacinas a 
população, atualmente, o PNI disponibiliza mais de 300milhões de doses anuais distribuídas entre 45 imunobiológicos, 
incluindo vacinas, soros e imunoglobulinas.  
A informação pode ser acessada em: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/vacinacao/sobre-o-programa 
 
QUESTÃO: 21 
CANDIDATO(S): Aline Aparecida Martins, Carlos Luiz Godinho Santos Machado, Lyvia Rodrigues dos Santos 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Os símbolos e cores utilizados são estabelecidos pela NBR 7195 – Cores para segurança. 
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Segundo a norma a cor azul empregada para indicar uma ação obrigatória, como, por exemplo: 
a) determinar o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) (por exemplo: “Use protetor auricular”); 
b) impedir a movimentação ou energização de equipamentos (por exemplo: “Não ligue esta chave”, “Não acione”). 
Portanto a alternativa correta é a letra A. 
 
QUESTÃO: 22 
CANDIDATO(S): Naiara Mariana da Costa, Roberta Aparecida Volpe 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O candidato não apresentou questionamento pertinente, a questão como o candidato colocou tem 
apenas uma questão correta. 
 

 
NÍVEL SUPERIOR 

 
Cargos: Arquiteto I, Contador I, Educador Físico, Engenheiro Agrônomo I, 
Engenheiro Civil I, Orientador Social, Técnico de Esportes I, Turismólogo I 
QUESTÃO: 19 Questão anulada.  
De acordo com O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é considerado uma nota alta no IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano, os valores de 0,7 a 0,799. Acima de 0,8 é considerado Muito Alto. 
Fonte: 
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idh-global.html 
“O Brasil aparece no grupo dos países com “alto desenvolvimento humano”, em escala que também possui países com 
IDH “muito alto”, “médio” e “baixo”. Entre as nações sul-americanas, Chile (0,847), Argentina (0,830) e Uruguai (0,808) 
aparecem com índices superiores.” 
Fonte: 
https://veja.abril.com.br/mundo/brasil-perde-uma-posicao-no-idh-ranking-mundial-de-desenvolvimento-humano/ 
Portanto, fica anulada a questão, por não conter alternativa que atende ao enunciado. 
 
QUESTÃO: 21 Questão anulada 
Pela LEI Nº 5.173 DE 27.10.1966 apenas parte do Estado do Mato Grosso, fazia parte da Amazônia Legal, porém, LEI 
COMPLEMENTAR Nº 31 DE 11.10.1977, inclui todo o Estado do Mato Grosso dentro da Amazônia Legal bem como o 
Estado do Tocantins. 
ESTADOS QUE COMPÕE A AMAZÔNIA LEGAL: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, 
Tocantins e parte do Maranhão (oeste do meridiano de 44º). 
Fontes: http://www.sudam.gov.br/index.php/plano-de-acao/58-acesso-a-informacao/86-legislacao-da-amazonia 
https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28783-o-que-e-a-amazonia-legal/ 
 
 

Cargos: Assistente Social I, Cirurgião Dentista I, Enfermeiro I, Farmacêutico 
Bioquímico I, Fisioterapeuta I, Fonoaudiólogo I, Psicólogo I, Terapeuta 
Ocupacional e Médicos 
QUESTÃO: 22 Questão anulada.  
Fica anulada a questão, por conter mais de uma alternativa correta. 
 

Cargos: Coordenador Pedagógico, Psicopedagogo I e Professores 
QUESTÃO: 12 Questão anulada.  
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Tendo em vista que consta no conteúdo programático verbos regulares, temos a esclarecer que o verbo “manter” 
enquadra-se nos verbos irregulares e por esse motivo a questão será anulada. 

 
CARGO: ARQUITETO I 

 
QUESTÃO: 16 
CANDIDATO(S): Marina Silva Kiellander 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Entende-se por Primavera Árabe a onda de protestos e revoluções ocorridas no Oriente Médio e norte 
do continente africano em que a população foi às ruas para derrubar ditadores ou reivindicar melhores condições sociais 
de vida. 
Teve início em dezembro de 2010 na Tunísia, com a derrubada do ditador Zine El Abidini Ben Ali. Em seguida, a onda de 
protestos se arrastou para outros países. No total, entre países que passaram e que ainda estão passando por suas 
revoluções, somam-se à Tunísia: Líbia, Egito, Argélia, Iêmen, Marrocos, Bahrein, Síria, Jordânia e Omã. 
Fonte: https://www.ufrgs.br/ripe/wp-content/uploads/2017/05/primavera-árabe.pdf 
Todas as fontes abaixo atestam a informação acima. 
http://bdm.unb.br/bitstream/10483/11377/1/2015_LuizFelipeGondimRamos.pdf 
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/primavera-Arabe.htm 
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/primavera-arabe-resumo/ 
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/12/saiba-o-que-aconteceu-com-os-paises-envolvidos-na-primavera-arabe.html 
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/16/internacional/1513454978_043457.html 
 
QUESTÃO: 19 
CANDIDATO(S): Marina Silva Kiellander 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. De acordo com O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é 
considerado uma nota alta no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano, os valores de 0,7 a 0,799. Acima de 0,8 é 
considerado Muito Alto. 
Fonte: 
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idh-global.html 
“O Brasil aparece no grupo dos países com “alto desenvolvimento humano”, em escala que também possui países com 
IDH “muito alto”, “médio” e “baixo”. Entre as nações sul-americanas, Chile (0,847), Argentina (0,830) e Uruguai (0,808) 
aparecem com índices superiores.” 
Fonte: 
https://veja.abril.com.br/mundo/brasil-perde-uma-posicao-no-idh-ranking-mundial-de-desenvolvimento-humano/ 
Portanto, fica anulada a questão, por não conter alternativa que atende ao enunciado. 
 
QUESTÃO: 22 
CANDIDATO(S): Cicero Afonso Dias Junior 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O Produto Interno Bruto é um importante e um dos mais utilizados indicadores na macroeconomia. O 
objetivo é metrificar a atividade econômica de uma região (pode ser cidade, estado ou país). 
Se uma determinada região apresenta declínio no valor de seu PIB por dois trimestres consecutivos, é sinal de que sua 
economia está em uma recessão técnica. 
Mesmo que seja um bom indicador de crescimento, o PIB não pode ser considerado um índice de 
desenvolvimento. Afinal, não são incluídos no seu cálculo dados como distribuição de renda, expectativa de 
vida, nível de escolaridade da população, desigualdade social e outros aspectos. 
Fontes: 
https://andrebona.com.br/11-principais-indicadores-economicos-que-voce-precisa-conhecer/ 
https://br.advfn.com/indicadores/pib 
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/01/06/Quais-os-argumentos-de-quem-diz-que-o-PIB-não-mede-a-riqueza-
de-um-país 
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https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idh.html 
 
QUESTÃO: 23 
CANDIDATO(S): Cicero Afonso Dias Junior 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão não afirma que há 15 membros permanentes no Conselho de Segurança da 
ONU, pois há uma vírgula que indica que dentro dos 15 membros, há os membros permanentes e os não permanentes. 
O Conselho de Segurança é o órgão da ONU responsável pela paz e segurança internacionais. Ele é formado por 15 
membros, permanentes, que possuem o direito a veto, e membros não-permanentes, eleitos pela Assembleia Geral 
por dois anos. Os membros permanentes são: 
O Conselho de Segurança é o órgão da ONU responsável pela paz e segurança internacionais. Ele é formado por 15 
membros: cinco permanentes, que possuem o direito a veto – Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China – e 
dez membros não-permanentes, eleitos pela Assembleia Geral por dois anos. Este é o único órgão da ONU que tem 
poder decisório, isto é, todos os membros das Nações Unidas devem aceitar e cumprir as decisões do Conselho. 
 
QUESTÃO: 28 
CANDIDATO(S): Cicero Afonso Dias Junior 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Conforme publicação da UNIC – Universidade de Cuiabá, “Topografia aplicada à Arquitetura”, segue 
justificativa para o gabarito da questão: 
Cortes são operações cuja implantação requer escavação e transporte do material constituinte do terreno natural nos 
limites do próprio terreno, ou se for o caso, retirado do local sendo descartado em um “bota fora”.  
As operações de execução limitam-se em escavar o local definido, até atingir as cotas e larguras do projeto levando em 
consideração as declividades dos taludes. Para cortes em solos ou para cortes em rocha, as inclinações definidas pelo 
corte precisam respeitar uma inclinação específica para cada tipo de solo: Taludes para cortes em solos inclinação = 1/1 
metros (significa que para cada 1 metro de comprimento, há 1 metro de elevação) e para cortes em rochas inclinação 
= 4/1 metros (significa que para cada 1metro de comprimento há 4 metros de elevação). 
Fonte: 
https://www.academia.edu/26238050/TOPOGRAFIA_Aplicada_à_Arquitetura_Aula_09_Platôs_Taludes_Muros_de_arrim
o_Rampas_e_Cálculo_de_volume_de_terra 
 
QUESTÃO: 33 
CANDIDATO(S): Marina Silva Kiellander 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A afirmação II da questão 33 é verdadeira, se refere à “tradição dos códigos de edificação, uso e 
ocupação do solo urbano no Brasil”, onde essa “tradição dos códigos de edificação, uso e ocupação do solo urbano no 
Brasil”, caracterizava-se pelo fato de “partir do pressuposto de que a cidade não tem divisões entre os incluídos e os 
excluídos socialmente, de modo que nossa legislação edilícia por si só normatizaria todos os preços de custo”. 
Com a nova legislação, essa “tradição” foi rompida. Mas a afirmação sobre essa antiga “tradição” é verdadeira. 
Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142003000100011 
 
QUESTÃO: 34 
CANDIDATO(S): Marina Silva Kiellander, Maycon Douglas Costa, Yuri Nelson Santos Matias 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. Conforme a norma NR18 a alternativa correta do gabarito, refere-se às exigências 
mínimas para instalações sanitárias, e não especificamente ao vestiário. O item vestiário é um sub-item das instalações 
sanitárias na descrição da norma, e não o contrário. Portanto questão anulada, entendendo que houve um erro na 
formulação do enunciado, pois deveria ser “Para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração, a instalação sanitária deve 
ter:” 
18.4.2.9.3 Os vestiários devem: a) ter paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente; b) ter pisos de concreto, 
cimentado, madeira ou material equivalente;  c) ter cobertura que proteja contra as intempéries; d) ter área de ventilação 
correspondente a 1/10 (um décimo) de área do piso; e) ter iluminação natural e/ou artificial;  f) ter armários individuais 
dotados de fechadura ou dispositivo com cadeado;  g) ter pé-direito mínimo de 2,50m (dois metros e cinqüenta 
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centímetros), ou respeitando-se o que determina o Código de Obras do Município, da obra;  h) ser mantidos em perfeito 
estado de conservação, higiene e limpeza;  i) ter bancos em número suficiente para atender aos usuários, com largura 
mínima de 0,30m (trinta centímetros).   
18.4.2.4 A instalação sanitária deve ser constituída de lavatório, vaso sanitário e mictório, na proporção de 1 (um) 
conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração, bem como de chuveiro, na proporção de 1 (uma) unidade 
para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fração. 
A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia publicou na terça-feira (11 de Fevereiro), no 
Diário Oficial da União (DOU), a Portaria nº 3.733, de 10 de fevereiro de 2020, que aprova a nova redação da Norma 
Regulamentadora nº 18 (NR 18) – Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção. A Portaria entra em 
vigor um ano após a data de sua publicação.  
Fonte: 
https://cbic.org.br/publicada-nova-redacao-da-nr-18-que-trata-do-trabalho-na-construcao/ 
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-3.733-de-10-de-fevereiro-de-2020-242575828 
A NR-18 apresenta critérios para o dimensionamento das instalações hidrossanitárias, estabelecendo as seguintes 
proporções e dimensões mínimas: (a) 1 lavatório, 1 vaso sanitário e 1 mictório para cada grupo de 20 trabalhadores ou 
fração; (b) 1 chuveiro para cada grupo de 10 trabalhadores ou fração; (c) o local destinado ao vaso sanitário deve ter área 
mínima de 1,0 m2; (d) a área mínima destinada aos chuveiros deve ter 0,80 m2; (e) nos mictórios tipo calha, cada 
segmento de 0,60 m deve corresponder a um mictório tipo cuba. 
Fonte: 
https://docente.ifrn.edu.br/valtencirgomes/disciplinas/projeto-e-implantacao-de-canteiro-de-obras/apostila-habitare 
 
QUESTÃO: 36 
CANDIDATO(S): Cicero Afonso Dias Junior 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O conceito de manta butílica citado na publicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem 
a seguinte referência bibliográfica, e não a opinião exclusiva do autor. 
PIRONDI, Z. Manual prático da impermeabilização e de isolação térmica. SBR, São Paulo : Artes Gráficas Ltda., 
1979 
PIRONDI (1979) define a classificação quanto aos materiais pré-fabricados utilizados em: 
a) Manta asfáltica: produto impermeável, industrializado, obtido por calandragem, extrusão ou outros processos, com 
características definidas. 
As mantas são prontas para uso, necessitando a soldagem ou colagem entre elas, com processos indicados pelos 
fabricantes. 
Nas mantas asfálticas existem várias opções de estruturante, polímeros e acabamentos superficiais. 
b) Mantas de PVC: as mantas de PVC são utilizadas na impermeabilização   de coberturas, terraços transitáveis, 
jardineiras, galerias sanitárias, reservatórios d’água e lagos. 
As emendas são feitas com pistola de ar quente, a manta é aplicada sobre um substrato perfeitamente regularizado e 
fixados nos rodapés com cola para PVC. 
c) Mantas butílicas: trata-se de um sistema não armado, monocapa, que se aplica às impermeabilizações em geral, 
especialmente em coberturas pré- moldadas, lajes mistas, estruturas fissuráveis ou fissuradas de grandes dimensões, 
calhas, coberturas de madeiras, metálicas, baldrames. 
d) Mantas EPDM (Etileno, Propileno, Dieno Monômero): trata-se de manta pré-vulcanizada utilizada para 
impermeabilizações em geral. Tem durabilidade garantida pelos fabricantes de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de impermeabilização, mesmo estando exposta constantemente às intempéries. 
Fonte: https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/2708/000375437.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
QUESTÃO: 40 
CANDIDATO(S): Marina Silva Kiellander 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Conforme o livro “Informática Aplicada à Arquitetura e Urbanismo II”, dos autores André Luís Orhey e 
Luíz Leonardo Baratella, segue a justificativa para o gabarito da questão: 
Dentre os diversos recursos que o V-Ray traz, o mais importante de todos é o sistema de iluminação global. Conhecido 
também como iluminação indireta ou apenas Global illumination (GI), é o processo em computação gráfica que simula o 
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rebatimento da luz no ambiente. O V-Ray oferece três mecanismos de iluminação global, são eles: Brute Force, 
Irradiance Map e Light Cache. Todos esses mecanismos utilizam o método conhecido como Raytracing (ou rastreamento 
de raios) para criar o efeito de iluminação global, variando apenas a maneira como é aplicado esse método. Vamos 
conhecer os pontos positivos e negativos de cada um deles: 
• Brute Force: é a abordagem mais simples; a iluminação indireta é calculada de forma independente para cada 
ponto da superfície, traçando um número de raios em diferentes direções no hemisfério acima desse ponto. A Quadro 4.1 
mostra as vantagens e desvantagens do Brute Force. 
 

 
 
• Irradiance Map: essa abordagem é baseada no mapa de irradiação ou energia, em que a ideia básica é calcular 
a iluminação indireta somente em alguns pontos na cena, e interpolar as informações obtidas por esses pontos para 
preencher o resto da cena (Quadro 4.2). 
 

 
 
• Light Cache: é mais uma técnica de aproximação da iluminação global. O light cache é construído traçando 
muitos raios (paths) a partir do ponto de vista da câmera. Cada rebatimento recolhe informação sobre a iluminação da 
cena e é armazenado em uma estrutura 3D. Light Cache é uma solução de GI que pode ser usado para cenas internas e 
externas (Quadro 4.3). 
 

 
 
Fonte: https://www.academia.edu/38803915/Informática_Aplicada_à_Arquitetura_e_Urbanismo_II 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL I 
 
 
QUESTÃO: 10 
CANDIDATO(S): Gabriela da Silva Cintra 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A lacuna da frase I deve ser preenchida com “faltam” concordando com trinta minutos. A lacuna da 
frase II será preenchida com o verbo no singular “foi suficiente” de acordo com a regra de concordância do verbo “ser” 
nas expressões de quantidades, pois o verbo “ser” fica sempre no singular. 
A lacuna da frase III será preenchida com “bastantes” que funciona como pronome indefinido. Na frase IV, o verbo “haver” 
no sentido de “existir” é impessoal (não tem sujeito) e, por isso, a lacuna será completada com “houve”. A lacuna da frase 
IV será preenchida com “pago”, pois o sujeito representado pelo pronome “que” concorda com o antecedente do relativo.  
Por fim, a lacuna da frase VI será preenchida com “necessário”. 
Pelas justificativas apresentadas, a alternativa que preenche corretamente as lacunas é a que se encontra na letra A. 
 
QUESTÃO: 15 
CANDIDATO(S): Gabriela da Silva Cintra 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A frase “A vacina tornou-a imune ao vírus” está plenamente correta de acordo com a regência verbal 
(tornou-a = objeto direto) e correta quanto à regência nominal do adjetivo “imune” que necessita da preposição “a”. 
Portanto, a alternativa que responde à questão é a que foi divulgada no gabarito, letra C. 
 
QUESTÃO: 27 
CANDIDATO(S): Adriana Estela Uzai 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que, a alternativa A se refere 
a competência ético-política. Já a alternativa C se refere à competência técnico-operativa. E a alternativa D se refere à 
Competência ético-política. Mantendo assim, a alternativa B como a correta, sendo a competência teórico-metológica, 
conforme pode ser verificado no material utilizado pela banca (SOUSA, Charles Toniolo de. A prática do assistente social: 
conhecimento, instrumentalidade e intervenção profissional. Ponto Grosso, 2008), compreendendo dessa forma, o 
conteúdo programático “Serviço Social e suas dimensões: teórico-metodológica; ético-política; técnico-operativa". 
Dessa forma, o parecer ao recurso é INDEFERIDO. 
REFERÊNCIA 
SOUSA, Charles Toniolo de. A prática do assistente social: conhecimento, instrumentalidade e intervenção profissional. 
Ponto Grosso, 2008. 
 
QUESTÃO: 30 
CANDIDATO(S): Ana Paula de Souza Fernandes Pereira, Angela Cristina de Oliveira, Luciana Justina Rodrigues, 
Patricia Cristiane Silva, Pollyane Tavares Castro 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que, SELETIVO se direfe de 
SETORIAL. “Seletivo: Que se refere a seleção ou que a realiza. Eletrônica. Que possui a melhor capacidade para 
responder a uma frequência do que os demais: mecanismos seletivos (…) Setorial: Algo que faz referencia a setor: 
organização setorial “ (Dicionário Aurélio). Sendo assim, a alternativa D torna-se incorreta, haja vista que, pode ser 
compreendida como uma política de setor, e não como uma política social. 
 
[…] As políticas sociais possuem como uma de suas principais funções a intervenção sobre as expressões da “questão 
social”, compreendidas como consequência do modo de produção e reprodução da sociedade de classes no capitalismo. 
Partindo de uma perspectiva que tenta romper com uma análise unilateral da política social, ou seja, ou reducionista 
(economicista) ou politicista (OSORIO, 2014), entende-se que as políticas sociais devam ser analisadas, integradas na 
totalidade social (…) A política social nasce e se desenvolve através de relações de poder, como um processo complexo 
que inclui diferentes atores na relação entre Estado e sociedade,entre o público e o privado,envolve as correlações de 
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forças entre capital e trabalho, e os princípios que regem os direitos de cidadania e suas condições reais de serem 
efetivados em uma sociabilidade burguesa. É fruto dos movimentos societários, das expressões culturais e da relação 
com os sistemas econômicos. Sendo assim, os processos de formulação e implementação da política social envolvem 
tomadas de decisão que influenciam resultados, que incluem um plano racional e administrativo, mas também político e 
ético, e que não exclui sua articulação com o plano econômico [...] (PAIVA, 2016). 
REFERÊNCIA 
Seletivo – Dicionário Aurélio. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/setorial/ >, acessado dia 09/03/2020 às 14:46 h. 
Setorial – Dicionário Aurélio. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/setorial/>, acessado dia 09/03/2020 às 14:51 h 
PAIVA, Ariane Rego de. Análise e avaliação de políticas sociais: algumas perspectivas do debate atual. O Social em 
Questão – Ano XIX – nº 36 – 2016. 
 
QUESTÃO: 31 
CANDIDATO(S): Ana Paula de Souza Fernandes Pereira, Luciana Justina Rodrigues, Patricia Cristiane Silva, Pollyane 
Tavares Castro 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que, A Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS) foi criada através da Lei Nº 8.742 no ano de 1993. O Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) foi criado em 2005. Já a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) foi criada em 2004. Como pode ser 
observado, todas as criações foram posterior a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sendo que, foi 
através de sua promulgação que passou a ser assegurado as garantias constitucionais, objetivando dar maior efetividade 
aos direitos fundamentais. 
[…] A Constituição Federal de 1988 é o grande marco para as políticas sociais no Brasil. Apesar de ter incluída em suas 
bases referências progressistas, estatistas e redistributivas para a consagração das políticas sociais associadas à 
garantia de direitos, não se estabeleceram condições políticas e econômicas favoráveis para sua implementação 
concreta desde a década de 1990. Vive-se uma hegemonia conservadora aliada a um ideal neoliberal, que afetam 
diretamente as políticas públicas e principalmente as de cunho social – são retraídos direitos já conquistados e ficam 
ainda mais difíceis as organizações da classe trabalhadora se fazerem representar na nossa débil democracia […] 
(PAIVA, 2016). 
 No que tange ao conteúdo programático, a questão foi embasada no conteúdo “Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988" conforme previsto no edital, e não como "legislações, políticas e serviços" como menciona 
o canditato (a). 
 De fato, o referencial bibliográfico não fazia parte do conteúdo programático, mas subtende-se que, possuindo a 
base dos demais conteúdo que são o cerne do edital, é possível a compreensão total da questão, haja vista que, a 
Constituição da República Federativa do Brasil está dentro da base do currículo do Curso de Serviço Social. Ademais, o 
edital previa o conteúdo programático e não referencial bibliográfico, dando autonomia a banca para utilizar o referencial 
bibliográfico que estivesse dentro do conteúdo programático. 
REFERÊNCIA 
PAIVA, Ariane Rego de. Análise e avaliação de políticas sociais: algumas perspectivas do debate atual. O Social em 
Questão – Ano XIX – nº 36 – 2016. 
 
QUESTÃO: 32 
CANDIDATO(S): Adriana Estela Uzai, Ana Paula de Souza Fernandes Pereira, Angela Cristina de Oliveira, Patricia 
Cristiane Silva, Pollyane Tavares Castro 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que, a questão 32 não 
apresenta motivos para ser anulada. 
 Com o objetivo de acrescentar mais informações ao (a) candidato (a) acerca do modelo de avaliação de impacto, 
trouxemos o referencial teórico utilizado: 
 
[…] menciona-se a Avaliação de Impacto, que provavelmente é a modalidade de avaliação mais adotada na atualidade, 
uma vez que analisa as efetivas mudanças ocorridas em uma realidade especifica a partir da implementação de um 
programa, ou seja, analisa os impactos do programa. De acordo com Silva (2001), a determinação de um impacto exige 
considerar dois momentos: antes e depois da implementação de um programa. Além disso, como a autora chama 
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atenção, é imprescindível analisar as chamadas variáveis intervenientes, que rebatem na conjuntura local e, por 
conseguinte, na implementação do programa. Neste particular, aliás, reside o principal desafio desta modalidade de 
avaliação: demonstrar que um determinado efeito na realidade social é resultado, de alguma forma, da execução de um 
programa determinado. A esse respeito, o entendimento predominante é de que (...) qualquer avaliação de impacto 
apenas identifica a mudança e sua dimensão ocorrida numa situação conhecida previamente, mas não pode afirmar, 
categoricamente, que a mudança resultou, diretamente, desta ou daquela variável, entre elas, do próprio programa social 
(SILVA, 2001, p. 86). 
Considerando-se a dimensão temporal, esse tipo de avaliação pode ser realizado tanto durante como depois (Avaliação 
ex-post) da implementação de uma política ou programa. 
Cabe, ainda, uma referência ao Monitoramento que, embora não se configurando propriamente uma modalidade de 
avaliação, já que não atribui valor a um determinado programa, relaciona-se com esta na medida em que se constitui 
numa atividade gerencial, que visa o desenvolvimento dos trabalhos de acordo com o planejado, levantando elementos 
para uma futura avaliação […] (SILVA, 2004). 
REFERÊNCIA 
SILVA, José Ribamar Sá; BARROS, Vadira. AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS SOCIAIS: um destaque ao 
sentido das variáveis contextuais. Revista de Políticas Públicas. Maranhão, (UFMA), volume 8, número 2, 2004. 
 
QUESTÃO: 37 
CANDIDATO(S): Adriana Estela Uzai 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que, a alternativa B 
considerada pelo candidato (a) como correta refere-se ao Plano de Assistência Social e não ao Diagnóstico. Como pode 
ser verificado no enunciado da questão “Por Diagnóstico Socioterritorial, compreende-se” foi solicitado que marcasse a 
alternativa que descrevia Diagnóstico Socioterritorial e não Plano de Assistência Social. 
 É de conhecimento da banca que a estrutura do Plano de Assistência Social é composta por  sete componentes 
conforme elencados pela Resolução Nº 33, de 12 de dezembro de 2012, sendo um deles o Diagnóstico Socioterritorial. 
[…] Nesse sentido, trata-se de uma ferramenta que pode ser construída e utilizada para determinados fins e prazos 
estabelecidos na gestão, como também pode ser constantemente acionada para atualizações, à medida que surgem 
novos fatos e eventos, novas demandas para a gestão. 
O Diagnóstico Socioterritorial nessa perspectiva da temporalidade se constitui em uma continuidade, mais do que um 
ponto de partida. Sua principal característica passa a ser a incompletude por excelência, pois necessita o todo momento 
estar atento à dinâmica da realidade, dos territórios de vivência a que se propõe compreender e não somente descrever 
[…] (BRASIL, 2013). 
REFERÊNCIA 
BRASIL. CAPACITASUAS Sistema Único de Assistência Social (Caderno 3) - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL: 
garantia do caráter Público da política de Assistência Social. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
Centro de Estudos e Desenvolvimento de Projetos Especiais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 1 ed. – 
Brasília: MDS, 2013. 
Resolução Nº 33, de 12 de dezembro de 2012. 
 
QUESTÃO: 39 
CANDIDATO(S): Ana Paula de Souza Fernandes Pereira, Luciana Justina Rodrigues, Pollyane Tavares Castro 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que, por conteúdo 
programático compreende-se os temas que estão programados a cair nas provas, já por referencial bibliográfico 
compreende-se que são os autores, livros, revistas, etc, indicados para os estudos. Sendo assim, o edital brevia o 
conteúdo programático e não o referencial bibliográfico, dando a liberdade a banca de elaboração para produzir questões 
dentro do conteúdo programático utilizando de diversos referenciais bibliográficos. 
 Em contraponto ao candidato (a) quando menciona que “as outras alternativas são cópias dos artigos 116, 117 e 
118 do ECA”, temos a esclarecer que o mesmo encontra-se equivocado. Abaixo segue as comparações dos artigos do 
ECA e do referencial bibliográfico utilizado: 
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[…]  Art. 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, 
que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da 
vítima. 
Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período 
não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, 
bem como em programas comunitários ou governamentais. 
Art. 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, 
auxiliar e orientar o adolescente […] (BRASIL, 1990). 
 
[…] É uma medida aplicada nos casos de ato infracional com reflexos patrimoniais. Trata-se de medida poucas vezes 
aplicada, até porque, em regra, é desprovida do necessário planejamento e acompanhamento, ficando restrita ao âmbito 
do Poder Judiciário (…) 
Consiste na prestação de serviços comunitários gratuitos e de interesse geral por período não excedente a seis meses, 
devendo ser cumprida em jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, 
não prejudicando a frequência escolar ou jornada de trabalho (…) 
Trata-se de uma medida socioeducativa que implica em certa restrição de direitos, pressupõe um acompanhamento 
sistemático, no entanto, não impõe ao adolescente o afastamento de seu convívio familiar e comunitário […] (BRASIL, 
2016). 
REFERÊNCIA 
BRASIL. Caderno de Orientações Técnicas: Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. Ministério do 
Desenvolvimento Social Agrário. Secretaria Nacional de Assistência Social. Brasília, Distrito Federal: 2016. 
 
Lei Nº 8.069, de  13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do adolescente. 
 

 
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA I 

 
QUESTÃO: 30 
CANDIDATO(S): Camila Ayumi Ivanaga, Carolina Duarte de Pádua Vieitez, Guilherme Souza Andrade, Leonardo Xisto 
de Padua Aylon 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar gabarito de C para B. O gabarito provisório da questão é alternativa C (estomatite nicotínica). O 
candidato pede a mudança para a alternativa A (líquen plano). No entanto, as duas alternativas são INCORRETAS para a 
questão.  
A estomatite nicotínica por ser reversível e por desenvolver-se em resposta ao calor em vez de os agentes químicos 
presentes na fumaça do tabaco. 
O líquen plano por não ser consenso na literatura sua condição cancerizável. 
Trechos de Neville (2009) estão transcritos abaixo, embasando essas informações. 
“Embora essa lesão (estomatite nicotínica) seja uma alteração ceratótica branca claramente associada ao fumo e ao 
tabaco, ela não parece ter natureza pré-maligna, talvez pelo fato de desenvolver-se em resposta ao calor em vez de os 
agentes químicos presentes na fumaça do tabaco.” 
“A questão do potencial de transformação maligna do líquen plano, particularmente na forma erosiva, ainda não está 
resolvida. A maioria dos casos relatados de transformação maligna é mal documentada. (...) pode-se argumentar que 
como o líquen plano e o carcinoma de células escamosas não são raros, algumas pessoas podem apresentar os dois 
problemas simultaneamente, e os dois processos podem não estar relacionados entre si. De maneira oposta, alguns 
pesquisadores dizem que o epitélio atrófico do líquen plano pode ser mais susceptível à ação de agentes 
carcinogênicos.” 
A resposta correta para a questão 30 é a alternativa B (eritroplasia). Portanto, deve-se trocar o gabarito para letra 
B. 
De acordo com Neville (2009), capítulo 10 Patologia Epitelial, página 399: 
A eritroplasia é definida como uma mancha vermelha que não pode ser clínica ou patologicamente diagnosticada 
como qualquer outra condição. Praticamente todas as eritroplasias verdadeiras apresentam displasia epitelial 
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significativa, carcinoma in situ ou carcinoma de células escamosas invasivo. As causas da eritroplasia são 
desconhecidas, porém, presume-se que sejam as mesmas associadas ao carcinoma invasivo de células 
escamosas de boca. 
Fonte: Patologia oral e maxilofacial. Brad Neville et al. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
 
QUESTÃO: 31 
CANDIDATO(S): Camila Ayumi Ivanaga, Luis Felipe Rodrigues Duarte 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. O enunciado da questão trás o conceito de periodonto limitado a uma de suas partes: 
periodonto de inserção (sinônimo de fixação). Logo, as alternativas A (gengiva) e C (a raiz) podem ser consideradas 
como corretas. 
A raiz não é definida como parte integrante do periodonto, mas sim uma parte do elemento dentário. Encontra-se inserida 
no processo alveolar e está revestida pelo cemento.   
De acordo com Carranza (2012), capítulo 1 Periodonto normal, página 69:  
“O periodonto consiste em tecidos de recobrimento e suporte do dente: gengiva, ligamento periodontal, cemento e osso 
alveolar. Ele foi dividido em duas partes: a gengiva, cuja principal função é proteger os tecidos subjacentes e o aparato de 
inserção, composto pelo ligamento periodontal, cemento e osso alveolar.” 
Fonte: Periodontia clínica. Fermin Carranza et al. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
 
QUESTÃO: 34 
CANDIDATO(S): Marcos Vinicius Barbosa Valvassoura 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. A alternativa D (Sua ação é influenciada pela temperatura do pH) possui erro de 
redação. O correto seria: Sua ação é limitada pela temperatura e pH. 
“Alguns fatores influenciam na atividade catalítica das enzimas, tais como: concentração enzimática, concentração do 
substrato, pH e temperatura.” 
Fonte: Escola, equipe Brasil. “Enzimas”; Brasil escola. Disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/enzimas.htm. Acessado em 19 de março de 2020. 
Logo, as alternativas C e D poderiam ser consideradas para o gabarito da questão 34. 
 
QUESTÃO: 40 
CANDIDATO(S): Guilherme Souza Andrade 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. De acordo com Mondelli et al. (1998), capítulo 2 Princípios gerais do preparo 
cavitário, página 12, a idade do paciente é um fator determinante da extensão do preparo (forma de contorno): 
“Forma de contorno: 
É a etapa do preparo cavitário que consiste em determinar seu formato, os limites ou o desenho da cavidade. A forma da 
cavidade irá variar de acordo com uma série de fatores que devem ser previamente avaliados tais como: a anatomia do 
dente, a extensão da lesão, a oclusão com o dente antagonista, o risco de cárie do paciente e o tipo de material 
restaurador selecionado. Os conceitos de forma de contorno formulados por Black, no início do século, levaram em 
consideração mais as questões mecânicas do que as biológicas, provavelmente devido a limitação de materiais e 
instrumentais bem como o conhecimento científico a respeito da doença de cárie. Assim, a estrutura dental não era 
devidamente valorizada e preservada como é atualmente, porém, alguns princípios básicos podem ainda ser 
considerados quanto à determinação da forma de contorno da cavidade. 
(...) 
=> Idade do Paciente: Em pacientes idosos, nos quais as faces oclusais estejam abrasionadas e os sulcos tenham 
praticamente desaparecido, a forma de contorno deve se limitar à remoção da dentina cariada e determinação de 
paredes de esmalte hígido, sem necessidade de extensão preventiva.” 
Fonte: MONDELLI, J. et al. Procedimentos pré-clínicos. São Paulo: Editorial Premier, 1998. p. 260. 
Portanto, não possui alternativa que atende ao enunciado. 
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CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO 
 
QUESTÃO: 01 
CANDIDATO(S): Vania Alves Cintra 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O texto de Amanda Oliveira “O que aconteceria no Brasil e no mundo se a Amazônia deixasse de 
existir?” expõe a opinião de um especialista sobre o assunto. Portanto, em todo o decorrer do texto há a exposição sobre 
o assunto abordado que é um tema da atualidade e no sétimo parágrafo mostra-se claramente a opinião do professor.  
Pelo exposto, o texto tratado é expositivo, não havendo justificativa para anulação da questão. Gabarito mantido. 
 
QUESTÃO: 13 
CANDIDATO(S): Vania Alves Cintra 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A alternativa B está correta e a afirmação é sobre qual é o predicado da frase. A primeira frase do texto 
é “Todos os anos, no dia de seu aniversário, o patrão oferece-nos um almoço”, o sujeito é “o patrão” e todo o restante é o 
predicado. 
Portanto, pela justificativa apresentada, não há duas alternativas a serem assinaladas. 
Gabarito mantido. 
 
QUESTÃO: 22 
CANDIDATO(S): Vania Alves Cintra 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A escola inclusiva pressupõe que todos os alunos sejam assistidos adequadamente no seu processo 
de ensino-aprendizagem. Para que isso ocorra, é necessário o envolvimento de toda a equipe escolar, a fim de que 
novas formas de intervenções possam surgir, não só para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, mas, 
sobretudo, na relação professor/aluno. Nesse sentido, torna-se fundamental o papel dos professores frente às 
necessidades dos alunos, para que possam desenvolver suas habilidades e atuar de forma significativa nos espaços 
escolares e na sociedade em que vivem. A estruturação do corpo docente, envolvendo pessoas capacitadas para 
atuarem com os alunos que possuem necessidades educacionais especiais, é um exemplo de estruturação da escola, de 
que trata a alternativa A da questão. 
Sendo assim, o gabarito se mantém. 
 
QUESTÃO: 38 
CANDIDATO(S): Vania Alves Cintra 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O texto base da questão apresenta uma discussão a respeito das dificuldades de aprendizagem 
apresentadas por alguns alunos e exemplifica possíveis causas dessas dificuldades. O enunciado deve ser interpretado 
seguindo a mesma linha de raciocínio e, por isso, o candidato deve considerar os fatores que interferem negativamente 
na aprendizagem do aluno. A alternativa baixo nível de ansiedade é considerada incorreta, uma vez que quanto mais 
baixo o nível de ansiedade do aluno, menos problemas relativos a tal ansiedade ele terá. Assim sendo, um nível baixo de 
ansiedade por parte do aluno não é considerado um fator que influencia negativamente em seu processo de 
aprendizagem escolar. 
Logo, o gabarito se mantém. 
 
 

CARGO: EDUCADOR FÍSICO 
 
QUESTÃO: 16 
CANDIDATO(S): Fabio Henrique Costa Bugança 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
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JUSTIFICATIVA: Entende-se por Primavera Árabe a onda de protestos e revoluções ocorridas no Oriente Médio e norte 
do continente africano em que a população foi às ruas para derrubar ditadores ou reivindicar melhores condições sociais 
de vida. 
Teve início em dezembro de 2010 na Tunísia, com a derrubada do ditador Zine El Abidini Ben Ali. Em seguida, a onda de 
protestos se arrastou para outros países. No total, entre países que passaram e que ainda estão passando por suas 
revoluções, somam-se à Tunísia: Líbia, Egito, Argélia, Iêmen, Marrocos, Bahrein, Síria, Jordânia e Omã. 
Fonte: https://www.ufrgs.br/ripe/wp-content/uploads/2017/05/primavera-árabe.pdf 
Todas as fontes abaixo atestam a informação acima. 
http://bdm.unb.br/bitstream/10483/11377/1/2015_LuizFelipeGondimRamos.pdf 
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/primavera-Arabe.htm 
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/primavera-arabe-resumo/ 
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/12/saiba-o-que-aconteceu-com-os-paises-envolvidos-na-primavera-arabe.html 
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/16/internacional/1513454978_043457.html 
 
QUESTÃO: 17 
CANDIDATO(S): Brenda David Cruz Ferreira 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Conforme divulgação da Universidade Federal Do Amapá, segue a justificativa para o gabarito da 
questão. 
O Brasil é o maior país da America latina, ocupa 47% deste continente, tem 23.102 km de fronteiras, sendo que 15.753 
terrestres e 7.367 km sendo fronteiras marinhas. Na America do Sul, continente onde o Brasil está situado, faz fronteiras 
com a grande maioria dos países, menos Equador e Chile. 
Portanto, gabarito correto, alternativa “D”. 
Na alternativa “B” e “C”, o Peru faz fronteira com o Brasil. 
Fonte: https://www2.unifap.br/piap/files/2017/03/Geografia-do-Brasil.pdf 
 
QUESTÃO: 18 
CANDIDATO(S): Fabio Henrique Costa Bugança 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A questão foi elaborada com base no item  “desenvolvimento sustentável, responsabilidade 
socioambiental e ecologia e suas vinculações históricas”, do conteúdo programático divulgado no Edital. 
Os termoplásticos são os tipos de plásticos mais consumidos. Esses plásticos amolecem quando são aquecidos, 
podendo ser moldados. Essa característica é o que o torna um material reciclado bom para ser vendido. 
PP: polipropileno - e um plástico inquebrável, transparente, brilhante, rígido e resistente a mudanças de temperatura. 
São muito utilizados em filmes para embalagens e alimentos, embalagens industriais, cordas, tubos para água quente, 
fios e cabos, frascos, caixas de bebidas, autopeças, fibras para tapetes e utilidades domésticas, potes, fraldas e seringas 
descartáveis, etc. Esse plástico possui uma variação chamada de BOPP que é um material metalizado, porém de 
difícil reciclagem. É mais usado em embalagens de salgadinhos e biscoitos. 
Polietileno tereftalato, ou PET, é um plástico formado pela reação entre o ácido tereftálico e o etileno glicol. É um tipo de 
plástico que pode ser reciclado. Esse tipo de plástico compõem frascos e garrafas para uso alimentício e farmacêutico, 
cosméticos, bandejas para micro-ondas, filmes para áudio e vídeo e fibras têxteis. 
PVC: policloreto de polivinila - esse plástico é muito encontrado em embalagens para água mineral, para óleos 
comestíveis, maioneses, sucos, perfis para janelas, tubulações de água e esgoto, mangueiras, embalagens para 
remédios, brinquedos, bolsas de sangue, material hospitalar, entre outros. É um tipo de plástico muito utilizado por ser 
rígido, transparente, impermeável, resistente à temperatura e inquebrável. 
PS: poliestireno- Esse plástico é utilizado em potes para iogurtes, sorvetes, doces, frascos, bandejas de supermercados, 
geladeiras (parte interna da porta), pratos, tampas, copos descartáveis, aparelhos de barbear descartáveis e brinquedos. 
As características principais deste plástico são leveza, capacidade de isolamento térmico e a flexibilidade. 
Fontes: https://www.vgresiduos.com.br/blog/tipos-de-plasticos-reciclaveis/ 
https://www.estadao.com.br/noticias/geral,tecnologia-permite-reciclagem-de-materiais-dificeis-imp-,567251 
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/6-atitude/645-bopp-plastico-que-embala-doces-e-salgadinhos-tem-
reciclagem-.html     https://www.ecycle.com.br/706-tipos-de-plasticos 
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QUESTÃO: 19 
CANDIDATO(S): Brenda David Cruz Ferreira 
RECURSO(S): DEFERIDO   
JUSTIFICATIVA: Questão anulada, porque não há alternativa correta. De acordo com o O Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento, é considerado uma nota alta no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano, os valores de 0,7 a 
0,799. Acima de 0,8 é considerado Muito Alto. 
Fonte: https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idh-global.html 
“O Brasil aparece no grupo dos países com “alto desenvolvimento humano”, em escala que também possui países com 
IDH “muito alto”, “médio” e “baixo”. Entre as nações sul-americanas, Chile (0,847), Argentina (0,830) e Uruguai (0,808) 
aparecem com índices superiores.” 
Fonte: https://veja.abril.com.br/mundo/brasil-perde-uma-posicao-no-idh-ranking-mundial-de-desenvolvimento-humano/ 
 
QUESTÃO: 21 
CANDIDATO(S): Fabio Henrique Costa Bugança 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada, pois pela LEI Nº 5.173 DE 27.10.1966 apenas parte do Estado do Mato Grosso, fazia 
parte da Amazônia Legal, porém, LEI COMPLEMENTAR Nº 31 DE 11.10.1977, inclui todo o Estado do Mato Grosso 
dentro da Amazônia Legal bem como o Estado do Tocantins. 
ESTADOS QUE COMPÕE A AMAZÔNIA LEGAL: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, 
Tocantins e parte do Maranhão (oeste do meridiano de 44º). 
Fontes: http://www.sudam.gov.br/index.php/plano-de-acao/58-acesso-a-informacao/86-legislacao-da-amazonia 
https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28783-o-que-e-a-amazonia-legal/ 
 
QUESTÃO: 36 
CANDIDATO(S): Brenda David Cruz Ferreira, Fabio Henrique Costa Bugança 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Os conceitos apresentados na referida questão são essenciais para o atendimento aos grupos 
especiais prestado pelo Educador Físico. Tais conceitos são trabalhados durante a graduação em Educação Física nas 
disciplinas que desenvolvem temas como: Fisiologia do exercício, atividade física para grupos especiais, prescrição de 
exercícios físicos, bioquímica, socorros de urgência ou primeiros socorros. A alegação de que o conteúdo não é da área 
de Educação Física torna-se portanto improcedente.  
Com relação ao uso da terminologia “atividade física” no enunciado, temos que Atividade física pode ser considerado 
qualquer movimento feito pela musculatura que resulta em gasto energético. Nesse sentido, podemos dizer que o 
exercício físico é um tipo especifico de atividade física uma vez que trata-se de movimentos específicos que, apesar de 
sistematizados e com objetivos definidos, também estimulam a musculatura resultando em gasto energético. Sendo 
assim, a questão se mantém. 
 
QUESTÃO: 37 
CANDIDATO(S): Brenda David Cruz Ferreira 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A questão foi embasada na Resolução 307/2015, que dispõe sobre o Código de Ética dos Profissionais 
de Educação Física registrados no sistema CONFEF/CREF’s. No art. 8 de tal resolução, inciso II, está posto que é 
vedado ao profissional de Educação Física aceitar encargo profissional em substituição a colega que dele tenha desistido 
para preservar a dignidade ou os interesses da profissão, desde que permaneçam as mesmas condições originais. Sendo 
assim, o gabarito da questão se mantém 

 
CARGO: ENFERMEIRO I 

 
QUESTÃO: 32 
CANDIDATO(S): Damiana Rodrigues, Marilene Aparecida Silva 
RECURSO(S): INDEFERIDO  



 

 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

 

EDITAL 001/2019  
 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

 26 

JUSTIFICATIVA: O tema anatomia faz parte do conteúdo “conhecimentos básico” (conforme edital), que engloba todas 
as profissões da área da saúde, principalmente médicos e enfermeiros. 
 
QUESTÃO: 35 
CANDIDATO(S): Renata Cristiane Filho de Pádua   
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão está dentro do conteúdo “conhecimentos básicos inerentes à área de atuação” conforme 
edital. A evolução de enfermagem é um tema de conhecimento básico do enfermeiro na sua área de atuação. 
 
QUESTÃO: 36 
CANDIDATO(S): Damiana Rodrigues, Marilene Aparecida Silva, Renata Cristiane Filho de Pádua   
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: De acordo com o Manual do pé diabético: estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica do 
Ministério da Saúde (2016), segue abaixo quadro com classificação: 

 
Portanto a resposta correta para a categoria de risco grau 2 é a alternativa D. 
 
QUESTÃO: 38 
CANDIDATO(S): Gabriela Couto Rosa de Souza Zague 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A questão solicitou que dentre as opções listadas fosse assinalado o imunobiológico armazenável à 
temperatura negativa de -25°C a -15°C, e dentre as opções disponíveis o único correto a ser marcado é a Febre amarela, 
confirmado pelo próprio Manual da rede de frio do Ministério da Saúde. 
“Os freezers indicados para os imunobiológicos armazenáveis à temperatura negativa, -25°C a - 15°C, tais como febre 
amarela (FA) e a vacina da poliomielite (VOP).” 
(BRASIL, 2017) 
 
QUESTÃO: 26 a 40 
CANDIDATO(S): Renata Cristiane Filho de Padua 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: As questões específicas da prova, foram formuladas conforme o disposto no conteúdo programático do 
Edital do Concurso. 
 

CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO I 
 
 
QUESTÃO: 19 
CANDIDATO(S): Pedro Moreira Xavier 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. De acordo com O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é 
considerado uma nota alta no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano, os valores de 0,7 a 0,799. Acima de 0,8 é 
considerado Muito Alto. 
Fonte: 
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idh-global.html 
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“O Brasil aparece no grupo dos países com “alto desenvolvimento humano”, em escala que também possui países com 
IDH “muito alto”, “médio” e “baixo”. Entre as nações sul-americanas, Chile (0,847), Argentina (0,830) e Uruguai (0,808) 
aparecem com índices superiores.” 
Fonte: 
https://veja.abril.com.br/mundo/brasil-perde-uma-posicao-no-idh-ranking-mundial-de-desenvolvimento-humano/ 
Portanto, fica anulada a questão, por não conter alternativa que atende ao enunciado. 
 
QUESTÃO: 36 
CANDIDATO(S): Pedro Moreira Xavier 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Conforme publicação da UFVJM - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e MucurI, 
segue a justificativa para o gabarito da questão: 
Vasos Comunicantes  
Quando dois líquidos não se misturam (imiscíveis) são colocados num mesmo recipiente, eles se dispõem de modo que o 
liquido de maior densidade ocupe a parte de baixo e o de menor densidade a parte de cima.  
Caso os líquidos imiscíveis sejam colocados num sistema constituído por vasos comunicantes, como 
um tubo em U, eles se dispõem de modo que as alturas de colunas liquidas, medidas a partir da 
superfície de separação, sejam proporcionais às respectivas densidades. 
 

 
 
Fontes: 
https://www.academia.edu/26543792/HIDRÁULICA_AGRÍCOLA 
https://www.fisica.net/hidrostatica/vasos_comunicantes.php 
https://www.portalsaofrancisco.com.br/fisica/vasos-comunicantes 

 
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL I 

 
QUESTÃO: 18 
CANDIDATO(S): Livia Cristina Ferreira 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A questão foi elaborada com base no item  “desenvolvimento sustentável, responsabilidade 
socioambiental e ecologia e suas vinculações históricas”, do conteúdo programático divulgado no Edital. 
Os termoplásticos são os tipos de plásticos mais consumidos. Esses plásticos amolecem quando são aquecidos, 
podendo ser moldados. Essa característica é o que o torna um material reciclado bom para ser vendido. 
PP: polipropileno - e um plástico inquebrável, transparente, brilhante, rígido e resistente a mudanças de temperatura. 
São muito utilizados em filmes para embalagens e alimentos, embalagens industriais, cordas, tubos para água quente, 
fios e cabos, frascos, caixas de bebidas, autopeças, fibras para tapetes e utilidades domésticas, potes, fraldas e seringas 
descartáveis, etc. Esse plástico possui uma variação chamada de BOPP que é um material metalizado, porém de 
difícil reciclagem. É mais usado em embalagens de salgadinhos e biscoitos. 
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Polietileno tereftalato, ou PET, é um plástico formado pela reação entre o ácido tereftálico e o etileno glicol. É um tipo de 
plástico que pode ser reciclado. Esse tipo de plástico compõem frascos e garrafas para uso alimentício e farmacêutico, 
cosméticos, bandejas para micro-ondas, filmes para áudio e vídeo e fibras têxteis. 
PVC: policloreto de polivinila - esse plástico é muito encontrado em embalagens para água mineral, para óleos 
comestíveis, maioneses, sucos, perfis para janelas, tubulações de água e esgoto, mangueiras, embalagens para 
remédios, brinquedos, bolsas de sangue, material hospitalar, entre outros. É um tipo de plástico muito utilizado por ser 
rígido, transparente, impermeável, resistente à temperatura e inquebrável. 
PS: poliestireno- Esse plástico é utilizado em potes para iogurtes, sorvetes, doces, frascos, bandejas de supermercados, 
geladeiras (parte interna da porta), pratos, tampas, copos descartáveis, aparelhos de barbear descartáveis e brinquedos. 
As características principais deste plástico são leveza, capacidade de isolamento térmico e a flexibilidade. 
Fontes:https://www.vgresiduos.com.br/blog/tipos-de-plasticos-reciclaveis/ 
https://www.estadao.com.br/noticias/geral,tecnologia-permite-reciclagem-de-materiais-dificeis-imp-,567251 
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/6-atitude/645-bopp-plastico-que-embala-doces-e-salgadinhos-tem-
reciclagem-.html 
https://www.ecycle.com.br/706-tipos-de-plasticos 
 
QUESTÃO: 21 
CANDIDATO(S): Ruan Aparecido de Melo 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada, pois pela LEI Nº 5.173 DE 27.10.1966 apenas parte do Estado do Mato Grosso, fazia 
parte da Amazônia Legal, porém, LEI COMPLEMENTAR Nº 31 DE 11.10.1977, inclui todo o Estado do Mato Grosso 
dentro da Amazônia Legal bem como o Estado do Tocantins. 
ESTADOS QUE COMPÕE A AMAZÔNIA LEGAL: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, 
Tocantins e parte do Maranhão (oeste do meridiano de 44º). 
Fontes: https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28783-o-que-e-a-amazonia-legal/ 
http://www.sudam.gov.br/index.php/plano-de-acao/58-acesso-a-informacao/86-legislacao-da-amazonia 
 
QUESTÃO: 24 
CANDIDATO(S): Livia Cristina Ferreira 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Segue a justificativa para o gabarito da questão: 
A rede 5G é a quinta geração das redes móveis. Trata-se de um grande salto evolutivo em relação à rede que é 
empregada atualmente, chamada 4G. A rede 5G vem sendo desenvolvida para comportar o crescente volume de 
informações trocado diariamente por bilhões de dispositivos sem fio espalhados mundialmente. 
Em 2014, foram estabelecidos alguns critérios pelo GSMA, uma organização internacional formada por mais de 1200 
operadoras de rádio, internet e telefonia móvel, para guiar o processo de implantação das redes 5G. Entre esses critérios, 
podemos destacar: 
• As redes 5G devem consumir até 90% menos energia que as redes 4G atuais; 
• Os tempos de conexão entre aparelhos móveis devem ser inferiores a 5 ms (milissegundos), face à latência de 
30 ms das redes 4G; 
• O número de aparelhos conectados por área devem ser 50 a 100 vezes maior que o atual; 
• Devem ser realizados aumentos drásticos na duração da bateria de dispositivos rádio receptores. 
Após a instalação da infraestrutura das redes 5G, a redução do consumo de energia poderá diminuir os custos futuros, 
além de torná-la mais ecológica. O tempo de latência reduzido, por sua vez, possibilitará a comunicação entre veículos 
autônomos, permitirá o desenvolvimento de sistemas de segurança que evitem acidentes automobilísticos, além de 
possibilitar a realização de cirurgias remotas por meio de robôs. 
Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/informatica/rede-5g.htm 
 
QUESTÃO: 27 
CANDIDATO(S): Livia Cristina Ferreira 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Conforme ABNT NBR 6120:2019, item 6.6 Ações de veículo. 
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QUESTÃO: 34 
CANDIDATO(S): Livia Cristina Ferreira 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: No edital consta: Normas NBR. 
A fonte da elaboração desta questão foi a norma ABNT NBR 8160. 
 
QUESTÃO: 35 
CANDIDATO(S): Livia Cristina Ferreira 
RECURSO(S): DEFERIDO   
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. O recurso foi aceito devido ao erro da pergunta no seguinte trecho: “...instalações 
prediais de água fria...”.  
O correto seria: “...dos sistemas prediais de esgoto sanitário...” 
Porém a matéria consta no edital no tópico: Normas NBR. 
A fonte da elaboração desta questão foi a norma ABNT NBR 8160. 
 
QUESTÃO: 38 
CANDIDATO(S): Livia Cristina Ferreira 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: No edital consta: Estabilidade de taludes. 
A elaboração desta questão foi de acordo com matéria contida no edital. 
 

 
CARGO: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO I 

 
QUESTÃO: 02 
CANDIDATO(S): Erica Roberta Gonçalves 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O significado da palavra destacada em “mulheres de corpos alvíssimos espreitando...” não é 
“vagando”. “Espreitar” no texto é “olhar com atenção”. 
Portanto, a alternativa que deve ser assinalada é a que foi divulgada no gabarito, letra A. 
 
QUESTÃO: 06 
CANDIDATO(S): Erica Roberta Gonçalves 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Em relação à metafonia, que é a alteração do timbre da vogal tônica no plural, apenas o substantivo 
“porto” (“o” fechado) sofre alteração no plural “portos” (“o” aberto), o que não acontece com os substantivos “rosto”, 
“adorno” e “bolso”. 
 Portanto, a alternativa correta é a que foi divulgada no gabarito, letra B. 
 
QUESTÃO: 08 
CANDIDATO(S): Erica Roberta Gonçalves 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O enunciado pede para assinalar a análise incorreta, o que confere à alternativa D, pois “realização” e 
“doador” são substantivos. 
A alternativa A está correta, os verbos doar e salvar são regulares. Na alternativa B, os verbos estão conjugados no modo 
imperativo, “doe” e “salve”. As formas do imperativo são empregadas para exprimir ordens recomendações, conselhos; 
para fazer pedidos, convites etc. 
Portanto, a alternativa correta é a que foi divulgada no gabarito, letra D. 
 
QUESTÃO: 11 
CANDIDATO(S): Erica Roberta Gonçalves 
RECURSO(S): INDEFERIDO  



 

 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

 

EDITAL 001/2019  
 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

 30 

JUSTIFICATIVA: A substituição da locução “sem cheiro” pelo adjetivo correspondente não está correta, uma vez que 
“sem cheiro” corresponde a “inodoro”. 
 Portanto, a alternativa que deve ser assinalada é a que foi divulgada no gabarito, letra C. 
 
QUESTÃO: 13 
CANDIDATO(S): Erica Roberta Gonçalves 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O acento indicativo de crase está incorretamente colocado nas frases das alternativas A, B e D. Apenas 
a frase “O diretor da empresa foi à Bélgica a negócios” está correta, pois o nome de lugar (Bélgica) admite o artigo. 
Portanto, a alternativa que deve ser assinalada é a que foi divulgada no gabarito, letra C. 
 
QUESTÃO: 14 
CANDIDATO(S): Erica Roberta Gonçalves 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A vírgula empregada em “Papai, por que a geração mais velha...” se justifica por separar vocativo, que 
é um termo que se refere a um interlocutor. 
 Portanto, a alternativa que deve ser assinalada é a que foi divulgada no gabarito, letra B. 
 
QUESTÃO: 26 
CANDIDATO(S): Andre Duarte Esteves 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A questão enfatiza a necessidade de confirmação do primeiro resultado. Há exigência de interpretação 
por parte do candidato, visto que a afirmação não indica que somente se dá a verificação através do teste Western blot. 
Citando da própria portaria: 

MINISTÉRIO DA SAÚDE - PORTARIA Nº 59, DE 28 DE JANEIRO DE 2003 
ANEXO II 

PROCEDIMENTOS SEQÜENCIADOS PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-HIV EM INDIVÍDUOS COM IDADE 
ACIMA DE DOIS ANOS 

  Com o objetivo de realizar a detecção de anticorpos anti-HIV para o diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV, é 
exigido o cumprimento rigoroso dos procedimentos seqüenciados, agrupados em três etapas: 
(...) 
Etapa I – Triagem Sorológica 
Todos os laboratórios que realizam testes para detecção de anticorpos anti-HIV para o diagnóstico laboratorial  deverão 
adotar, obrigatoriamente, a realização de um imunoensaio, nesta primeira etapa  de testes de qualquer amostra de soro 
ou plasma. O imunoensaio utilizado não poderá ser de avaliação rápida (teste rápido) e deverá ser capaz de detectar 
anticorpos anti-HIV-1 e anti-HIV-2. 
A) as amostras não-reagentes, terão seu resultado definido como “ Amostra Negativa para HIV “; 
B) as amostras reagentes ou inconclusivas devem ser submetidas: 
B.1) ao segundo imunoensaio em paralelo ao teste de Imunofluorescência Indireta para HIV-1 ou ao teste de Imunoblot 
para HIV. O segundo imunoensaio deverá ter princípio metodológico e/ou antígenos distintos do primeiro imunoensaio 
utilizado. 
B.2) diretamente ao teste de Western blot . 
 
 

CARGO: FISIOTERAPEUTA I 
 
 
QUESTÃO: 32 
CANDIDATO(S): Ana Amelia Teofilo 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A duplicidade nas alternativas “A” e “D” da questão, não justifica sua anulação, uma vez que, a única 
alternativa que atende ao enunciado é a letra B. 
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QUESTÃO: 39 
CANDIDATO(S): Ana Amelia Teofilo 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A duplicidade nas alternativas “A” e “C” da questão, não justifica sua anulação, uma vez que, a única 
alternativa que atende ao enunciado é a letra B. 
 
QUESTÃO: 40 
CANDIDATO(S): Eliane Barbosa Alves 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O candidato menciona que o estudo urodinâmico não está indicado apenas para incontinência urinária 
aos esforços. Entretanto, a alternativa B da questão não deve ser entendida como inválida por conta disso, uma vez que 
não há um elemento gramatical na frase que individualize o tipo de incontinência mencionada para o estudo. O estudo 
urodinâmico “está indicado para pacientes com suspeita de incontinência urinária por esforço”, com certeza, e também 
para outros tipos de incontinência. Alternativa certa permanece como letra B. 
 
 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO I 
 
QUESTÃO: 26 
CANDIDATO(S): Carina Queiroz Formagio 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O Novo Tratado de Fonoaudiologia (3 edição), na parte 1 e no capítulo 6 - Testes audiológicos para a 
identificação de alterações cocleares e retrococleares - cita o VIII par craniano e nervo vestibulococlear como duas 
estruturas neurais diferentes, portanto, a questão e alternativa estão corretas. 
 
QUESTÃO: 27 
CANDIDATO(S): Eliana Triffoni 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: É uma característica da perda auditiva mista o teste de Rinne ser sempre igual ou negativo. 
O gap máximo de 60 dB é uma característica da perda auditiva do tipo condutiva. 
Sugestão de leitura: capítulo 1 do Novo Tratado de Fonoaudiologia (3 edição). 
 
QUESTÃO: 28 
CANDIDATO(S): Carina Queiroz Formagio 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A alternativa C afirma que a criança entre 7 e 11 meses "bate palmas", "manda beijo" e "dá tchau" e 
não entre 9 e 10 meses como cita o artigo referido pela senhora. 
A alternativa D descreve que aos 12 meses a criança FALA as primeiras palavras e não que REPETE as mesmas, 
portanto está correta. 
 
QUESTÃO: 29 
CANDIDATO(S): Eliana Triffoni 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Justificativa: O texto e autor citados pela senhora não desmentem a alternativa que diz que a diferença 
de 12 meses entre a idade mental e linguística é um critério de inclusão para o diagnóstico de DEL.  
A alternativa B está incorreta porque o atraso na linguagem receptiva é de pelo menos 6 meses e não 12 meses. 
Sugestão de leitura: Capítulo 75 do Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. Irene Marchesan, Hilton Justino, 
Marileda Cattelan Tomé. 1 ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014. 
 
QUESTÃO: 31 
CANDIDATO(S): Mariana Rodrigues Caetano 
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RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: De acordo com informações atualizadas, é pouco provável que a gagueira seja transmitida por meio de 
um padrão simples de herança genética.  É possível confirmar no site gagueira.org.br "o que é a gagueira" e "25 mitos 
sobre a gagueira". 
 
QUESTÃO: 34 
CANDIDATO(S): Carina Queiroz Formagio, Eliana Triffoni, Mariana Rodrigues Caetano 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: No texto citado pela senhora diz que em casos de paralisia unilateral houve disfonia e alteração no 
choro. Já os autores Mara Behlau e Paulo Pontes referem que a respiração é uma das funções da laringe e não das 
pregas vocais. 
As paralisias unilaterais congênitas não causam dificuldades na respiração. 
 
QUESTÃO: 37 
CANDIDATO(S): Carina Queiroz Formagio, Eliana Triffoni, Mariana Rodrigues Caetano 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: As complicações respiratórias não são um dos PILARES para a detecção do risco de disfagia, embora 
haja casos de pacientes internados com doenças respiratórias apontados como grupo de risco, conforme cita no artigo 
que a senhora enviou. 
 
QUESTÃO: 40 
CANDIDATO(S): Eliana Triffoni 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Quando na avaliação do sistema motor oral do bebê o fonoaudiólogo identifica precocemente possíveis 
padrões alterados, ele é o único profissional que deve PLANEJAR estratégias que favoreçam a adequação desses 
padrões. 
 
 

CARGO: MÉDICO CARDIOLOGISTA 
 
QUESTÃO: 01 
CANDIDATO(S): Gabriel Araujo Castro dos Santos 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Observe esses três trechos do texto: 
" Que maravilha! Nunca imaginei que no Brasil houvesse pessoas cultas!" 
"– Escritora brasileira? Ué, mas no Brasil existem editoras?" 
“A culminância foi a observação de uma crítica berlinense, num artigo sobre um romance meu editado por lá, 
acrescentando, a alguns elogios, a grave restrição: “porém não parece um livro brasileiro, pois não fala nem de plantas 
nem de índios nem de bichos”. 
Quando falam em escritora brasileira, só questionam se há editoras no Brasil e não duvidam que ela seja culta. Portanto, 
não há justificativa plausível para afirmar que a alternativa D esteja correta. 
Pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
 
QUESTÃO: 29 
CANDIDATO(S): Gabriel Araujo Castro dos Santos 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A alternativa A apenas afirma que a dosagem dos marcadores da lesão miocárdica não deve retardar o 
tratamento, não tendo relação com SB. 
 
 

CARGO: MÉDICO CLÍNICO DO CAPS 
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QUESTÃO: 28 
CANDIDATO(S): Lais Tome Santos, Leonardo Sales de Carvalho, Luis Fernando Lopes de Oliveira 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabete Melito Tipo 1: O teste oral de 
tolerância à glicose é raramente utilizado, pois pode oferecer riscos para pacientes com índices glicêmicos já elevados. 
FONTE: PORTARIA CONJUNTA Nº 17, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 
QUESTÃO: 31 
CANDIDATO(S): Leonardo Sales de Carvalho 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: De acordo com a 7ª DIRETRIZ BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL (Sociedade Brasileira de 
Cardiologia), a hemorragia intracerebral é classificada como uma emergência cerebrovascular e não, cardiocirculatória, 
conforme descrita na alternativa INCORRETA.  
 
QUESTÃO: 32 
CANDIDATO(S): Lais Tome Santos 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Considerando o enunciado da questão, foi especificado valores pressóricos associados à doença 
cardiovascular preexistente ou alto risco cardiovascular. Para estes indivíduos é recomendado início da terapia 
farmacológica ao diagnóstico. 7ª DIRETRIZ BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL (Sociedade Brasileira de 
Cardiologia).  
 
QUESTÃO: 37 
CANDIDATO(S): Lais Tome Santos, Leonardo Sales de Carvalho, Leticia de Padua Pires  
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A conjunção (ou) Indica alternativa, mais de uma opção. Portanto, o fato de não constar a palavra 
“muco” na questão, não a torna inválida.  Elaboração de acordo com: Guia de Vigilância em Saúde: volume 
único/Ministério da Saúde, Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços – 2ed. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2017.  
 
QUESTÃO: 38 
CANDIDATO(S): Lais Tome Santos, Leonardo Sales de Carvalho, Leticia de Padua Pires, Luis Fernando Lopes de 
Oliveira, Paula Silva de Pariz 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: De acordo com: Guia de Vigilância em Saúde: volume único/Ministério da Saúde, Coordenação-Geral 
de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços – 2ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2017, o diagnóstico diferencial 
com carcinoma epidermoide é feita para a leishmaniose mucosa. O enunciado da questão especifica a leishmaniose 
cutânea.  
 
QUESTÃO: 40 
CANDIDATO(S): Lais Tome Santos, Leonardo Sales de Carvalho 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A transmissibilidade da sífilis adquirida requer a presença de lesões (cancro duro, condiloma plano, 
placas mucosas, lesões úmidas). O contágio é maior nos estágios iniciais da infecção, sendo reduzido gradativamente à 
medida que ocorre a progressão da doença. No entanto, essas lesões são pouco sintomáticas e passam 
despercebidas na maioria dos casos. A Sífilis tardia poderá demorar de 3 a 12 anos, ou mais, para apresentar sinais e 
sintomas.  
Referência: Guia de Vigilância em Saúde: volume único/Ministério da Saúde, Coordenação-Geral de Desenvolvimento da 
Epidemiologia em Serviços – 2ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2017.  
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CARGO: MÉDICO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
 
QUESTÃO: 02 
CANDIDATO(S): Amanda Gervasoni Paganini, Tarcisio Sebastiany Franca 
RECRSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O significado da palavra destacada em “mulheres de corpos alvíssimos espreitando...” não é 
“vagando”. “Espreitar” no texto é “olhar com atenção”.  Portanto, a alternativa que deve ser assinalada é a que foi 
divulgada no gabarito, letra A. 
 
QUESTÃO: 03 
CANDIDATO(S): Tarcisio Sebastiany Franca 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Quanto à colocação do pronome oblíquo “se” em“...pensei mais uma vez que esse desconhecimento 
não se deve apenas à natural (ou inatural) alienação estrangeira...” é correto dizer que a mesóclise é inaceitável e que 
ocorre próclise em função de palavra negativa, Portanto, as afirmações II e IV respondem corretamente a questão. 
 A alternativa que deve ser assinalada é a que foi divulgada no gabarito, letra C. 
 
QUESTÃO: 06 
CANDIDATO(S): Amanda Gervasoni Paganini 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Em relação à metafonia, que é a alteração do timbre da vogal tônica no plural, apenas o substantivo 
“porto” (“o” fechado) sofre alteração no plural “portos” (“o” aberto), o que não acontece com os substantivos “rosto”, 
“adorno” e “bolso”.  Portanto, a alternativa correta é a que foi divulgada no gabarito, letra B. 
 
QUESTÃO: 08 
CANDIDATO(S): Amanda Gervasoni Paganini 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O enunciado pede para assinalar a análise incorreta, o que confere à alternativa D, pois “realização” e 
“doador” são substantivos. 
A alternativa A está correta, os verbos doar e salvar são regulares. Na alternativa B, os verbos estão conjugados no modo 
imperativo, “doe” e “salve”. As formas do imperativo são empregadas para exprimir ordens recomendações, conselhos; 
para fazer pedidos, convites etc. Portanto, a alternativa correta é a que foi divulgada no gabarito, letra D. 
 
QUESTÃO: 09 
CANDIDATO(S): Amanda Gervasoni Paganini 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Na alternativa D, “que isso nos impulsiona” o pronome oblíquo destacado não pode ser empregado 
indiferentemente antes ou depois do verbo pelo seguinte motivo: a próclise é obrigatória diante de pronomes 
demonstrativos (este, aquela, isso, isto etc). Pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado, letra B. 
 
QUESTÃO: 10 
CANDIDATO(S): Tarcisio Sebastiany Franca 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A lacuna da frase I deve ser preenchida com “faltam” concordando com trinta minutos. A lacuna da 
frase II será preenchida com o verbo no singular “foi suficiente” de acordo com a regra de concordância do verbo “ser” 
nas expressões de quantidades, pois o verbo “ser” fica sempre no singular. 
A lacuna da frase III será preenchida com “bastantes” que funciona como pronome indefinido. Na frase IV, o verbo “haver” 
no sentido de “existir” é impessoal (não tem sujeito) e, por isso, a lacuna será completada com “houve”. A lacuna da frase 
IV será preenchida com “pago”, pois o sujeito representado pelo pronome “que” concorda com o antecedente do relativo.  
Por fim, a lacuna da frase VI será preenchida com “necessário”. 
Pelas justificativas apresentadas, a alternativa que preenche corretamente as lacunas é a que se encontra na letra A. 
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QUESTÃO: 11 
CANDIDATO(S): Amanda Gervasoni Paganini, Tarcisio Sebastiany Franca 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A substituição da locução “sem cheiro” pelo adjetivo correspondente não está correta, uma vez que 
“sem cheiro” corresponde a “inodoro”.  Portanto, a alternativa que deve ser assinalada é a que foi divulgada no gabarito, 
letra C. 
 
QUESTÃO: 13 
CANDIDATO(S): Amanda Gervasoni Paganini, Tarcisio Sebastiany Franca 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O acento indicativo de crase está incorretamente colocado nas frases das alternativas A, B e D. Apenas 
a frase “O diretor da empresa foi à Bélgica a negócios” está correta, pois o nome de lugar (Bélgica) admite o artigo. 
Portanto, a alternativa que deve ser assinalada é a que foi divulgada no gabarito, letra C. 
 
QUESTÃO: 14  
CANDIDATO(S): Amanda Gervasoni Paganini, Tarcisio Sebastiany Franca 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A vírgula empregada em “Papai, por que a geração mais velha...” se justifica por separar vocativo, que 
é um termo que se refere a um interlocutor.  Portanto, a alternativa que deve ser assinalada é a que foi divulgada no 
gabarito, letra B. 
 
QUESTÃO: 15 
CANDIDATO(S): Walace Fernandes Loures 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A frase “A vacina tornou-a imune ao vírus” está plenamente correta de acordo com a regência verbal 
(tornou-a = objeto direto) e correta quanto à regência nominal do adjetivo “imune” que necessita da preposição “a”. 
Portanto, a alternativa que responde à questão é a que foi divulgada no gabarito, letra C. 
 
QUESTÃO: 17 
CANDIDATO(S): Janaina Lellis Gomes Le Cam 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Conforme orientação do Ministério da Saúde através da Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017 
segue: 
3.1 Infraestrutura e ambiência 
A infraestrutura de uma UBS deve estar adequada ao quantitativo de população adscrita e suas especificidades, bem 
como aos processos de trabalho das equipes e à atenção à saúde dos usuários. Os parâmetros de estrutura devem, 
portanto, levar em consideração a densidade demográfica, a composição, atuação e os tipos de equipes, perfil da 
população, e as ações e serviços de saúde a serem realizados. É importante que sejam previstos espaços físicos e 
ambientes adequados para a formação de estudantes e trabalhadores de saúde de nível médio e superior, para a 
formação em serviço e para a educação permanente na UBS. 
As UBS devem ser construídas de acordo com as normas sanitárias e tendo como referência as normativas de 
infraestrutura vigentes, bem como possuir identificação segundo os padrões visuais da Atenção Básica e do SUS. 
Devem, ainda, ser cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), de acordo 
com as normas em vigor para tal. 
As UBS poderão ter pontos de apoio para o atendimento de populações dispersas (rurais, ribeirinhas, assentamentos, 
áreas pantaneiras, etc.), com reconhecimento no SCNES, bem como nos instrumentos de monitoramento e avaliação. A 
estrutura física dos pontos de apoio deve respeitar as normas gerais de segurança sanitária. 
A ambiência de uma UBS refere-se ao espaço físico (arquitetônico), entendido como lugar social, profissional e de 
relações interpessoais, que deve proporcionar uma atenção acolhedora e humana para as pessoas, além de um 
ambiente saudável para o trabalho dos profissionais de saúde. 
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Para um ambiente adequado em uma UBS, existem componentes que atuam como modificadores e 
qualificadores do espaço, recomenda-se contemplar: recepção sem grades (para não intimidar ou dificultar a 
comunicação e também garantir privacidade à pessoa), identificação dos serviços existentes, escala dos 
profissionais, horários de funcionamento e sinalização de fluxos, conforto térmico e acústico, e espaços 
adaptados para as pessoas com deficiência em conformidade com as normativas vigentes. 
Além da garantia de infraestrutura e ambiência apropriadas, para a realização da prática profissional na Atenção Básica, 
é necessário disponibilizar equipamentos adequados, recursos humanos capacitados, e materiais e insumos suficientes à 
atenção à saúde prestada nos municípios e Distrito Federal. 
Todas as leis de sistema de vídeo proteção citadas pelo candidato são leis municipais. A questão solicita a 
recomendação do Ministério da Saúde. 
 
QUESTÃO: 22 
CANDIDATO(S): Denise Scaff Goncalves de Azevedo, Gustavo Felippe Fernandes, Lucian Pereira de Sousa, Luis 
Augusto Lopes de Oliveira 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA:  Questão anulada. Fica anulada a questão, por conter mais de uma alternativa correta. 
 
QUESTÃO: 26 
CANDIDATO(S): Lucian Pereira de Sousa 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O Manual de Esquema de Vacinação do Ministério da Saúde sobre a vacina pneumocócica conjugada 
10 valente (Pneumo 10) orienta que: 3.7.5 Esquema, dose e volume A vacina deve ser administrada aos 2, 4 e 6 meses 
de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses e mínimo de 30 dias, em crianças menores de 1 ano de idade. O 
reforço deve ser feito entre 12 e 15 meses, preferencialmente aos 12 meses, considerando-se o intervalo de 6 meses 
após o esquema básico. Administre o reforço com intervalo mínimo de 60 dias após a última dose em crianças que 
iniciam o esquema básico após 6 meses de idade. Em crianças entre 12 e 23 meses de idade sem comprovação vacinal 
ou com esquema incompleto, administre uma única dose. Pode ser administrada simultaneamente (ou com qualquer 
intervalo) com outras vacinas do calendário nacional de vacinação. O volume a ser administrado é de 0,5 mL. Portanto a 
alternativa correta é letra C. 
 
QUESTÃO: 29 
CANDIDATO(S): Walace Fernandes Loures 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Segundo o Guia de Vigilância em Saúde (2019), do Ministério da Saúde a febre amarela apresenta: “• 
Período de infecção – dura cerca de 3 dias; tem início súbito e sintomas inespecíficos, como febre, calafrios, cefaleia, 
lombalgia, mialgias generalizadas, prostração, náuseas e vômitos. • Período de remissão – ocorre declínio da 
temperatura e diminuição da intensidade dos sintomas, provocando uma sensação de melhora no paciente. Dura de 
poucas horas até, no máximo, 2 dias. • Período toxêmico – reaparece a febre, a diarreia e os vômitos têm aspecto de 
borra de café. Instalase quadro de insuficiência hepatorrenal caracterizado por icterícia, oligúria, anúria e albuminúria, 
acompanhado de manifestações hemorrágicas: gengivorragias, epistaxe, otorragia, hematêmese, melena, hematúria, 
sangramentos em locais de punção venosa e prostração intensa, além de comprometimento do sensório, com 
obnubilação mental e torpor, havendo evolução para coma e morte. O pulso torna-se mais lento, apesar da temperatura 
elevada. Essa dissociação pulsotemperatura é conhecida como sinal de Faget. O Guia de Vigilância recentemente 
publicado deve ser adotado. 
 
QUESTÃO: 32 
CANDIDATO(S): Denise Scaff Goncalves de Azevedo 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B. Portanto gabarito permanece 
inalterado. 
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QUESTÃO: 34 
CANDIDATO(S): Denise Scaff Goncalves de Azevedo, Fernando Calderon de Souza, Isadora Cristina Martins, Rodrigo 
de Paula Doyle Maia 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O Caderno de Atenção Básica nº32 - Atenção ao pré-natal de baixo risco do Ministério da Saúde 
orienta que são fatores de risco que permitem a realização do pré-natal pela equipe de atenção básica: Fatores 
relacionados às características individuais e às condições sociodemográficas desfavoráveis: * Idade menor do que 15 e 
maior do que 35 anos; *Ocupação: esforço físico excessivo, carga horária extensa, rotatividade de horário, exposição a 
agentes físicos, químicos e biológicos, estresse; *Situação familiar insegura e não aceitação da gravidez, principalmente 
em se tratando de adolescente; O Manual do Alto Risco do Ministério da Saúde orienta que a presença de um ou mais 
fatores dos questionados pelos candidatos, não significa a necessidade imediata de recursos propedêuticos com 
tecnologia mais avançada do que os comumente oferecidos na assistência ao pré-natal de baixo risco, embora apenas 
indiquem uma maior atenção da equipe de saúde a essas gestantes. Pode significar apenas uma frequência maior de 
consultas e visitas domiciliares, sendo o intervalo definido de acordo com a estratificação de risco. 
 
QUESTÃO: 35 
CANDIDATO(S): Alexandre Henrique Naressi Munhoz, Fernando Calderon de Souza, Lorena Pacheco de Carvalho 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar gabarito de B para D. A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D. 
Portanto troca-se o gabarito oficial para letra D. 
 
QUESTÃO: 37 
CANDIDATO(S): Alexandre Henrique Naressi Munhoz, Cintia Raquel Lopes da Rocha, Deborah Pedrosa, Fernando 
Calderon de Souza, Isadora Cristina Martins, Junio Cesar Costa, Luis Augusto Lopes de Oliveira, Rafael Costa Pereira 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A referida questão está dentro da temática “Alterações de pele”, conteúdo de ampla abrangência. 
 

 
CARGO: MÉDICO DERMATOLOGISTA 

 

QUESTÃO: 34 
CANDIDATO(S): Rafaela Aparecida de Almeida e Silva 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar gabarito de C para A. A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. 
Portanto troca-se o gabarito oficial para letra A. 
 
 

CARGO: MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
 
QUESTÃO: 28 
CANDIDATO(S): Sebastiao Pimenta de Moraes Neto 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar gabarito de C para A. Analisando a justificativa do candidato ele está correto. O Nordeste tem a 
maior porcentagem, porém o Sudeste apresenta o maior número de deficientes visuais.  Sendo a “LETRA A” alternativa 
correta.  
Referência bibliográfica: IBGE 2010, BRASIL.  
 
QUESTÃO: 39 
CANDIDATO(S): Sebastiao Pimenta de Moraes Neto 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar gabarito de B para D. Letra D é a única correta. 
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“A capacidade de foco do olho depende do sistema óptico do olho, que consiste em duas superfícies de refração 
trabalhando em conjunto: a córnea e a lente cristalina  
O poder de refração do olho e das lentes corretivas é medido em dioptrias, onde uma dioptria é o inverso da distância 
focal medida em metros. A distância focal é a distância da lente ao seu foco ou ponto focal. 
A córnea é o elemento refrativo mais poderoso, representando dois terços do poder refrativo do olho. A lente fornece o 
terço restante, para um poder de refração total de 60 dioptrias (D). 
A córnea possui uma quantidade fixa de poder de refração, enquanto a lente pode variar seu poder alterando sua 
forma. Acomodação é o termo usado para descrever essa alteração no formato da lente, o que pode aumentar o poder da 
lente para permitir que o olho se concentre em objetos a uma distância de um braço ou mais perto. ” 
Fonte:https://www.uptodate.com/contents/visual-impairment-in-adults-refractive-disorders-and-
presbyopia?search=astigmatismo&source=search_result&selectedTitle=1~35&usage_type=default&display_rank=1 
 

 
CARGO: MÉDICO PLANTONISTA I 

 
QUESTÃO: 28 
CANDIDATO(S): Gabriel Henrique Tambelini Brasileiro, Vanessa Cristina Coimbra 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A questão tem apenas uma alternativa INCORRETA que é a letra A, uma vez que de acordo com 
Martins et all.: “A insulina é considerada um fator fundamental na fisiopatologia da doença justamente porque grande 
parte das pacientes (obesas e não-obesas) apresenta resistência periférica a insulina, o que leva a um quadro de 
hiperinsulinismo relativo”. “E a produção excessiva de androgênios e sua subsequente conversão em estrogênios 
constituem o substrato fisiopatológico da anovulação crônica. Haveria, pois, retroalimentação acíclica, com secreção 
inadequada de LH e FSH pelo sistema hipotálamo-hipofisário. Forma-se, assim, verdadeiro ciclo vicioso em que a 
disfunção central condiciona alterações morfológicas e funcionais nos ovários”.  
Pode ser acessado em: http://www.amape.com.br/wp-content/uploads/2019/04/Clinica-Me%CC%81dica-Vol1.pdf 
 
QUESTÃO: 32 
CANDIDATO(S): Vanessa Cristina Coimbra 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: De forma geral, a infecção crônica pelo HBV pode ser dividida em quatro fases (imunotolerância; 
imunorreação; fase do portador inativo e reativação). A reativação viral, com retorno da replicação pode ocorrer seguida à 
fase do portador inativo, na fase de reativação. E não na fase de imunotolerência como afirma à alternativa. O que torna a 
alternativa D - INCORRETA. 
 
QUESTÃO: 34 
CANDIDATO(S): Gabriel Henrique Tambelini Brasileiro 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A recomendação de tratamento feita pelo Ministério da Saúde através do Guia de Vigilância e Saúde, 
219 é: “O tratamento é baseado na sintomatologia clínica, com adequação da hidratação e alimentação do doente, já que 
esses pacientes aceitam mal alimentos ácidos, que podem determinar dor, náuseas e vômitos. Os anti-inflamatórios não 
esteroidais não devem ser utilizados, uma vez que a infecção pelo vírus pode determinar uma plaquetopenia e o uso 
desses medicamentos podem facilitar eventualmente o risco de sangramento. Hidratação parenteral está indicada na 
pancreatite e na meningite com impossibilidade de ingestão de líquidos devido ao vômito. • Tratamento de apoio para 
orquiepididimite. Suspensão de bolsa escrotal, através de suspensório, aplicação de bolsas de gelo e analgesia, quando 
necessárias. ” 
 
QUESTÃO: 36 
CANDIDATO(S): Vanessa Cristina Coimbra 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
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JUSTIFICATIVA: A transmissão da tinha não se dá apenas por pessoa a pessoa por contato direto ou indireto através de 
objetos contaminados como afirma a alternativa. O próprio candidato grifou que a transmissão também pode ocorrer a 
partir de animais. O que torna a alternativa INCORRETA. 
 
QUESTÃO: 39 
CANDIDATO(S): Gabriel Henrique Tambelini Brasileiro, Luciana Ricci Ramos 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: De acordo com as orientações do caderno da Atenção Básica nº 36 - Estratégias para o cuidado da 
pessoa com doença crônica: diabetes mellitus do Ministério da Saúde: “ Se o controle metabólico não for alcançado após 
o uso de metformina em associação com uma sulfonilureia por três a seis meses, deve ser considerada uma terceira 
medicação. A insulina também é considerada quando os níveis de glicose plasmática estiverem maiores de 300 mg/dL, 
na primeira avaliação ou no momento do diagnóstico, principalmente se acompanhado de perda de peso, cetonúria e 
cetonemia (GUSSO; LOPES, 2012).” 
 

 
CARGO: PLANTONISTA PEDIATRA I 

 
QUESTÃO: 28 
CANDIDATO(S): Ananda Manuelly da Mota Santos 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D. Portanto gabarito permanece 
inalterado. 
 
QUESTÃO: 31 
CANDIDATO(S): Ananda Manuelly da Mota Santos 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C. Portanto gabarito permanece 
inalterado. 
 
QUESTÃO: 32 
CANDIDATO(S): Ananda Manuelly da Mota Santos 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B. Portanto gabarito permanece 
inalterado. 
 
QUESTÃO: 36 
CANDIDATO(S): Ananda Manuelly da Mota Santos 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D. Portanto gabarito permanece 
inalterado. 
 
QUESTÃO: 38 
CANDIDATO(S): Ananda Manuelly da Mota Santos 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D. Portanto gabarito permanece 
inalterado. 
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CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA 
 
QUESTÃO: 31 
CANDIDATO(S): Gabriela Possati Amaral 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O transtorno por uso de álcool é definido por um agrupamento de sintomas comportamentais e físicos, 
os quais podem incluir abstinência, tolerância e fissura. A abstinência de álcool caracteriza-se por sintomas de 
abstinência que se desenvolvem aproximadamente 4 a 12 horas após a redução do consumo que se segue a uma 
ingestão prolongada e excessiva de álcool. 
Abstinência, manifestada por qualquer um dos seguintes aspectos: 
a) Síndrome de abstinência característica de álcool. 
b) Álcool é consumido para aliviar ou evitar os sintomas de abstinência. 
FONTE: DSM-5 /American Psychiatnc Association, traduç. Maria Inês Corrêa Nascimento et al.: revisão técnica: Aristides 
Volpato Cordioli et al - Porto Alegre: Artmed, 2014. 
 
QUESTÃO: 33 
CANDIDATO(S): Mariana Salomão Bendazzoli Felippe 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: As informações inseridas na questão estão de acordo com as seguintes fontes: 
� DSM-5 /American Psychiatnc Association, traduç. Maria Inês Corrêa Nascimento et al.: revisão técnica: Aristides 
Volpato Cordioli et al - Porto Alegre: Artmed, 2014. 
� PORTARIA nº 315, DE 30 DE MARÇO DE 2016.   
 
 

CARGO: PROFESSOR NIVEL II – EDUCAÇÃO MUSICAL 
 
 
QUESTÃO: 40 
CANDIDATO(S): James da Silva Lima, Maycon Talyson Prado, Patricia Longo 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Na afirmativa questionada, está posto que “Coroa ou ponto coroado é um sinal de prolongamento que 
indica fermata, suspensão ou parada.” Essa primeira parte da afirmativa permanece correta. Na análise da segunda 
parte, temos que “No caso da suspensão, sobre barra dupla, indica pequena interrupção entre duas partes do trecho 
musical”. Para que a afirmativa permanecesse correta, o termo SUSPENSÃO deveria ser trocado pelo termo PARADA. 
Pois a suspensão, sobre ou sob pausa, indica prolongamento, à vontade, da pausa. 
Sendo assim, o gabarito se mantém. 
 
 

CARGO: PROFESSOR NÍVEL II - HISTÓRIA 
 
QUESTÃO: 34 
CANDIDATO(S): Lucas Candido de Oliveira 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A questão do comércio triangular não se restringe ao Brasil e seus círculos produtores, mas a toda a 
América como um todo, independente dos produtos. Ademais, existe uma diferença entre “Comércio Triangular Atlântico” 
e “Comércio Triangular”.  
O comércio triangular, como bem apontado no recurso, diz respeito a qualquer comércio que envolva três partes, 
independente dos produtos, situação política ou período histórico. Já o “Comércio Triangular Atlântico” se trata de um 
conceito delimitado no tempo, relacionado ao comércio entre metrópoles e colônias do eixo América/África/Europa. No 
caso do Brasil, esse comércio existiu enquanto o país fazia parte do Império português. Os Estados Unidos por sua vez, 
participaram do mesmo tipo de comércio enquanto colônia da Inglaterra dentro do circuito comercial inglês.  
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O Comércio Triangular Atlântico, dessa forma, é um conceito histórico/econômico que tenta dar conta de um período e 
situação política determinado, indo na esteira da História Global e Transnacional. 
 
Carlo Maria CIPOLLA: La odisea de la plata espanola: Conquistadores, piratas y mercaderes, Barcelona, critica, 1999, 
138 pp 
FRANK, A. G. Acumulação dependente e subdesenvolvimento: repensando a teoria da dependência. SP: Editora 
Brasiliense, 1980. 
FRIEDEN, Jeffry A. Capitalismo Global: História Econômica e Política do Século XX. Zahar Editores, Rio de Janeiro, 
2006. 
GATES Jr, Henry Louis. Os negros na América Latina. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
REIS DA SILVA, André L. Os Estados Africanos nos séculos XVI-XVIII In: MACEDO, José Rivair (org.). Desvendando a 
história da África. Porto Alegre: Editoria UFRGS, 2008, pp. 97-111. 
WILLIAMS, Eric. Capitalismo e Escravidão. São Paulo: Companhia das Letras, 2012 
 
QUESTÃO: 40 
CANDIDATO(S): Lucas Candido de Oliveira, Sabrina Alves da Silva 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Alterar gabarito de C para B. O gabarito divulgado estava errado. A resposta correta é alternativa B. 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR NÍVEL II - LIBRAS 
 
QUESTÃO: 31 
CANDIDATO(S): Priscila de Amazonas Moraes 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada pelo candidato, o mesmo alega que a afirmativa II, sinal e o movimento são os 
mesmos no verbo OUVIR e no substantivo OUVINTE, é uma afirmativa verdadeira e que a alternativa que responde 
corretamente a questão seria a letra (A). Ao analisarmos a questão verificamos que no verbo OUVIR e no substantivo 
OUVINTE, o sinal é o mesmo, porém, no substantivo  há uma reduplicação do movimento no sinal do verbo. Os sinais de 
‘OUVIR’ o movimento de fechar a mão próxima ao ouvido é mais curto, enquanto que  no OUVINTE, o movimento é mais 
repetido.  Portanto a afirmativa (II) está incorreta, o movimento não é o mesmo.  A resposta que responde corretamente a 
questão é a letra (B) .  
Bibliografia: 
https://www.cesadufs.com.br/ORBI/public/uploadCatalago/13251328042015Lingua_Brasileira_de_Sinais_Libras_Aula_6.p
df 
http://www.coipesu.com.br/upload/trabalhos/2015/2/aspectos-semanticos-e-pragmaticos-da-libras-abordagem-no-
contexto-sala-de-aula.pdf 
 
QUESTÃO: 33 
CANDIDATO(S): Priscila de Amazonas Moraes 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada, o candidato alega que,“a primeira afirmativa, a organização do ensino é 
realizada em torno do uso da língua e da reflexão sobre a língua e a linguagem, está confusa e isoladamente”. Ao 
analisarmos a questão verificamos que trata-se  da proposta de educação bilíngue para os surdos, na qual o candidato 
deverá analisar as afirmativas e marcar verdadeiro ou falso. O enunciado da questão afirma que na proposta de 
educação bilíngue para surdos, o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua deve considerar as especificidades 
dos surdos nos aspectos, linguísticos, culturais e educacionais.  Com base nesses aspectos, o ensino da Língua 
Portuguesa como segunda língua (L2) deve possibilitar a organização do ensino  em torno do uso da língua e da 
reflexão sobre a língua e a linguagem. O ensino da Língua Portuguesa a alunos surdos deve se dar a partir da 
construção de conhecimentos em Libras, de maneira significativa e contextualizada, buscando, inicialmente, a 
significação do português em seus diferentes contextos e; em seguida, partir para a aprendizagem da estrutura formal, 
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pois, estando expostos à nova língua, esses alunos vão criando hipóteses em relação à sua gramática. De acordo com 
Fernandes (2006), o letramento para surdos envolve reflexão sobre duas línguas, portanto, aprender português decorre 
da significação que essa língua assume nas práticas sociais, logo, depende da constituição de sentido na língua de 
sinais. 
Fonte: https://www.porsinal.pt/index.php?ps=artigos&idt=artc&cat=23&idart=470 
 
QUESTÃO: 36 
CANDIDATO(S): Priscila de Amazonas Moraes 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada, o candidato solicita a anulação da questão, alegando que apenas a afirmativa 
II e III estão corretas.  Os sinais arbitrários, são aqueles que não apresentam compromisso algum com a forma ou o 
movimento. Por ser uma língua de modalidade viso-espacial, a iconicidade está presente em grande parte dos sinais da 
libras, pois a relação entre a “forma” e o “sentido” é mais visível. Segundo Strobel e Fernandes , 1998, a modalidade 
gestual-visual-espacial pela qual a LIBRAS é produzida e percebida pelos surdos leva, muitas vezes, as pessoas a 
pensarem que todos os sinais são o “desenho” no ar do referente que representam. É claro que, por decorrência de sua 
natureza linguística, a realização de um sinal pode ser motivada pelas características do dado da realidade a que se 
refere, mas isso não é uma regra. A grande maioria dos sinais da LIBRAS são arbitrários, não mantendo relação de 
semelhança alguma com seu referente. Analisando a questão verificamos que a afirmativa I, o sinal CIDADE, é um sinal 
arbitrário e não o único sinal que não possui relação icônica com seu referente. A palavra único sugere exclusividade, 
excluindo outros sinais. Portanto o recurso é deferido. 
Fonte: http://www.revel.inf.br/files/ffcbf61b30948af9e368dd8d215987d8.pdf 
 

 
CARGO: PROFESSOR NÍVEL II – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
QUESTÃO: 28 
CANDIDATO(S): Joao Paulo Silva, Kelen Jessica Vicente, Marcia Maria dos Santos Resende Martins  
RECURSO(S): DEFERIDO   
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. Após análise, verificamos que houve falha no enunciado e por esse motivo a questão 
será anulada. 
 
QUESTÃO: 33 
CANDIDATO(S): Cintia Moreira Teofilo Cardoso 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O texto a ser analisado é “Palácio do Planalto anuncia construção de novas hidrelétricas”. A expressão 
Palácio do Planalto” nomeia um lugar, um prédio em Brasília e, obviamente, prédios não praticam ações, usou-se para 
substituir “O presidente da República e seus ministros”. A esse tipo de substituição, dá-se o nome de metonímia. 
Portanto, pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
 
 

CARGO: PROFESSOR NÍVEL II – SÉRIES INICIAIS  
 
QUESTÃO: 12 
CANDIDATO(S): Maria Regina Acacio dos Santos 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. Tendo em vista que consta no conteúdo programático verbos regulares, temos a 
esclarecer que o verbo “manter” enquadra-se nos verbos irregulares e por esse motivo a questão será anulada. 
 
QUESTÃO: 34 
CANDIDATO(S): Jessica Aparecida de Paula 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
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JUSTIFICATIVA: A utilização do termo questionado pelo candidato no contexto da questão não é equivocado. A ideia é 
levar em consideração as estratégias técnico-operacionais existentes e articulá-las a um conjunto de princípios e/ou 
diretrizes sócio-políticas, epistemológicas e psicopedagógicas em uma perspectiva histórico-dialética da educação. 
Sendo assim, o gabarito da questão se mantém. 
Referência: LIBÂNEO. J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 2003. 
 
QUESTÃO: 36 
CANDIDATO(S): Jessica Aparecida de Paula 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Para a psicologia evolucionista, só é possível tornar-se humano num ambiente cultural, o qual é 
considerado o nicho ontogenético da espécie humana. Nesse sentido, Keller (2002), nos explica que a herança biológica 
e a cultura na qual o indivíduo está inserido são sim componentes de um mesmo processo de desenvolvimento. Segundo 
Keller, a análise do desenvolvimento permite, dessa  forma,  entender  a  interação  entre  tais predisposições  biológicas  
e  as  informações ambientais. A autora, com isso, rejeita o determinismo biológico, e destaca a idéia de relações 
transacionais entre o organismo e o ambiente. Isso quer dizer que, apesar de as adaptações envolverem  algum  grau  de  
controle  genético  (geralmente vários genes), pois são passadas de uma geração a outra, a história ontogenética de 
cada um tem papel importante na emergência e ativação dessas adaptações. 
Assim sendo, o gabarito da questão se mantém. 
Referência: Keller H. Development as the interface between biology and culture: a conceptualization of early ontogenetic 
experiences. In: Keller, H, Poortinga, YH, Schölmerich, A, editors. Between biology and culture: Perspectives on 
ontogenetic development.  Cambridge:  Cambridge University Press; 2002. p.159-90. 
 
QUESTÃO: 38 
CANDIDATO(S): Aparecida Cristina Prado de Souza 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. Devido a divergências entre autores sobre a mesma temática, a questão deve ser 
anulada. 
 
QUESTÃO: 39 
CANDIDATO(S): Aparecida Cristina Prado de Souza 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O candidato questiona que o processo de alfabetização e letramento tem início dentro e fora da escola. 
A afirmativa IV explicita que o processo de alfabetização não se inicia no momento em que a criança ou o adulto começa 
a frequentar o ambiente escolar, nem tampouco, apenas em contato com o mundo letrado, haja vista que, deve ser 
considerado o desenvolvimento do homem nos contextos biopsicossocial. Nesse sentido, pode-se aferir que tal processo 
não depende apenas de um ou outro ambiente (escolar e não escolar), e sim dos dois ambientes. Cada criança inicia o 
seu processo de alfabetização e letramento de acordo com as experiências vivenciadas nos dois ambientes. Sendo 
assim, o gabarito da questão se mantém. 
 
QUESTÃO: 40 
CANDIDATO(S): Aparecida Cristina Prado de Souza 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O texto base da questão situa o candidato no contexto do ensino da matemática e como tal ensino vem 
sido desenvolvido afastando cada vez mais a teoria da realidade dos alunos. A alternativa A, questionada pelo candidato 
como incorreta, não pode analisada descontextualizada. Nela está posto que o aluno, durante o ensino da matemática, 
quando o aluno apresenta medo de errar ele simplesmente se cala, e muitas vezes não consegue relacionar o que está 
sendo aprendido com o seu contexto social. Sendo assim, o aluno sim fica mudo e não consegue exteriorar suas dúvidas 
e angustias. Dessa forma, o gabarito se mantém. Referências: NOGUEIRA, L. P. Relação entre a língua materna e 
linguagem matemática no contexto da sala de aula. WebArtigos, 2015. Disponível em: 
https://www.webartigos.com/artigos/relacao-entre-a-lingua-materna-e-linguagem-matematica-no-contexto-da-sala-de-
aula/138704 Acesso: 18 mar 2020. 
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CARGO: PSICÓLOGO 
 
QUESTÃO: 16 
CANDIDATO(S): Any Bicego Queiroz 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Conforme Portaria nº 1.559 de 1 de agosto de 2008 segue Art.5º: 
Art. 5º - A Regulação do Acesso à Assistência efetivada pela disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à 
necessidade do cidadão por meio de atendimentos às urgências, consultas, leitos e outros que se fizerem necessários 
contempla as seguintes ações: 
I - regulação médica da atenção pré-hospitalar e hospitalar às urgências; 
II - controle dos leitos disponíveis e das agendas de consultas e procedimentos especializados; 
III - padronização das solicitações de procedimentos por meio dos protocolos assistenciais; e 
IV - o estabelecimento de referências entre unidades de diferentes níveis de complexidade, de abrangência local, 
intermunicipal e interestadual, segundo fluxos e protocolos pactuados. A regulação das referências intermunicipais é 
responsabilidade do gestor estadual, expressa na coordenação do processo de construção da programação pactuada e 
integrada da atenção em saúde, do processo de regionalização, do desenho das redes. 
Como a legislação é bem clara e fala por si só, a questão tem apenas uma alternativa a ser marcada que é a lera D 
(Regulação da Saúde Suplementar). 
 
QUESTÃO: 22 
CANDIDATO(S): Creonice Aparecida dos Santos, Luciano Aparecido Pereira Junior 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. Fica anulada a questão, por conter mais de uma alternativa correta. 
 
QUESTÃO: 27 
CANDIDATO(S): Bruna Pádua Silva 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: De acordo com Jorge e Muller (2003), “A psicologia dos grupos é uma subárea de teoria e intervenção 
muito utilizada atualmente... o entendimento da psicologia dos grupos mostra-nos isso mais uma vez. Mesmo assim, 
algumas outras subáreas incrementam a disputa vazia, algo com o que precisamos ser críticos. O momento de incertezas 
teóricas e rupturas em todos os níveis da ciência nos coloca frágeis, pois somos uma ciência jovem. Mas até por esse 
motivo, devemos guardar nosso potencial teórico e prático para o momento do confronto com outros saberes já firmados, 
e não para disputas insípidas dentro da psicologia.”. 
Brofmam (2008) afirma: “a psicoterapia psicodinâmica de grupo é uma modalidade de terapia com eficácia semelhante à 
da psicoterapia psicodinâmica individual. Ela tem uma ampla gama de aplicações e se baseia no uso da maioria dos 
conceitos e técnicas psicanalíticas adaptados ao setting grupal, no qual se desenvolvem todos os fenômenos da dinâmica 
grupal. 
Portanto, trata-se apenas da forma como esta colocado o conceito na questão, Psicologia de Grupos ou Psicologia 
Grupal ou Psicoterapia de Grupo, trata-se da aplicação dos conceitos da psicologia em um contexto grupal e não de uma 
especialidade. Além disso, as diversas abordagens da psicologia, também trabalha a Psicologia de Grupos. Portanto, a 
única reposta certa para a questão é a alternativa C. 
 
QUESTÃO: 27 
CANDIDATO(S): Anabel de Padua Vieira, Natalia Batista Andrade 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Para Ramalho (2010), “o comportamento do indivíduo é muito influenciado pelo modo como o grupo 
reage à sua pessoa, se é mais ou menos aceito, se lhe atribuem algum status neste grupo, se o seu papel é atuante ou 
não. Uma atmosfera autoritária geralmente proporciona medo e suspeição, desconfianças mútuas. Quando todos se 
sentem livres para cooperar e discutir, o grupo tem possibilidade de atuar dentro de sua capacidade total. Esta 
participação ativa, numa atmosfera democrática, pode também aumentar o nível de tensão e conflito, porém faz a 
motivação e o moral do grupo atingir altos níveis, se for bem encaminhada pelo coordenador do grupo (AMADO & 
GUITTET, 1989). Portanto, a alternativa D está incorreta e a única reposta certa para essa questão é a alternativa C. 
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QUESTÃO: 28 
CANDIDATO(S): Raquel Alves Ferreira, Bruna Pádua Silva, Natalia Batista Andrade 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Segundo Bock (2002), “estudar o desenvolvimento humano significa conhecer as características 
comuns de uma faixa etária, permitindo-nos reconhecer as individualidades, o que nos torna mais aptos para a 
observação e interpretação dos comportamentos. Todos esses aspectos levantados têm importância para a 
Educação. Planejar o que e como ensinar implica saber quem é o educando. Por exemplo, a linguagem que usamos com 
a criança de 4 anos não é a mesma que usamos com um jovem de 14 anos. E, finalmente, estudar o desenvolvimento 
humano significa descobrir que ele é determinado pela interação de vários fatores. Portanto, a alternativa B está 
incorreta. A única resposta correta para essa questão é a alternativa D. 
 
QUESTÃO: 28 
CANDIDATO(S): Any Bicego Queiroz 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Segundo Bock (2002), “o desenvolvimento humano refere-se ao desenvolvimento mental e ao 
crescimento orgânico. O desenvolvimento mental é uma construção contínua, que se caracteriza pelo aparecimento 
gradativo de estruturas mentais. Estas são formas de organização da atividade mental que se vão aperfeiçoando e 
solidificando até o momento em que todas elas, estando plenamente desenvolvidas, caracterizarão um estado de 
equilíbrio superior quanto aos aspectos da inteligência, vida afetiva e relações sociais.” 
A alternativa D não negligência outros fatores do desenvolvimento humano, uma vez que afirma que é necessário 
solidificar e desenvolver todas as formas de organização da atividade mental para equilibrar os aspectos da inteligência, 
vida afetiva e relações sociais, ou seja condições internas e externas ao indivíduo. Portanto, a alternativa D está correta.  
 
QUESTÃO: 29 
CANDIDATO(S): Creonice Aparecida dos Santos, Luciano Aparecido Pereira Junior  
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: De acordo com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (2010), “as ações de tratamento, 
recuperação, reinserção social e ocupacional devem ser vinculadas a pesquisas científicas, avaliando-as e incentivando-
as e multiplicando aquelas que tenham obtido resultados mais efetivos, com garantia de alocação de recursos técnicos e 
financeiros, para a realização dessas práticas e pesquisas, promovendo o aperfeiçoamento das demais.”. 
Se consideramos o significado de vínculo e embasamento, encontramos: 
Vínculo: O que tem capacidade para estabelecer uma relação lógica. (https://www.dicio.com.br/vinculo/). 
Embasamento: Tudo aquilo que pode ser utilizado como fundamentar (alguma coisa); fundamento. 
(https://www.dicio.com.br/embasamento/). 
Toda pesquisa científica é a aplicação prática de um conjunto de processos metódicos de investigação utilizados por 
um pesquisador para o desenvolvimento de um estudo. Através deste conjunto de procedimentos, a pesquisa científica 
tem como objetivo encontrar respostas para determinadas questões propostas para o desenvolvimento de um 
experimento ou estudo, de maneira a produzir novos conhecimentos que visem o benefício da ciência. 
(https://www.significados.com.br/pesquisa-cientifica/). Portanto, as ações estarem vinculadas á pesquisas científicas 
significa que deve ter uma relação lógica, um fundamento com um estudo científico, tanto já desenvolvido como em 
desenvolvimento e não algo realizado aleatoriamente. Dessa forma, a alternativa D está correta. 
 
QUESTÃO: 30 
CANDIDATO(S): Anabel de Padua Vieira 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Segundo Falceto (2008), “a família é mais do que a soma de seus membros. É um sistema vivo com 
leis próprias de funcionamento. Essas leis configuram uma estrutura com a dupla capacidade de morfogênese, ou seja, 
flexibilidade para mudar com o passar do tempo, e de homeostase, que garante a estabilidade de seu funcionamento ao 
longo do ciclo vital”. 
Morfogênese e homeostase são leis do sistema, ao contrário de flexibilização e estabilização que são sinônimos de 
flexibilidade e estabilidade, respectivamente. 
De acordo com https://www.dicio.com.br :  
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Morfogênese: Diz-se da ação ou da função que intervém no crescimento. Ou seja, relativo a mudança.  
Homeostase: Processo de regulação que mantém o organismo em constante equilíbrio; homeostasia. Ou seja, relativo a 
equilíbrio. 
Portanto, a única alternativa correta para essa questão é a C.  
 
QUESTÃO: 31 
CANDIDATO(S): Natalia Batista Andrade 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A alternativa C relata sobre o delírio, e não delirium. São conceitos diferentes. Portanto, a única 
alternativa correta para essa questão é a A.  
 
QUESTÃO: 32 
CANDIDATO(S): Anabel de Padua Vieira, Natalia Batista Andrade 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: De acordo com Dalgalarrondo (2008), “s síndromes histéricas caracterizam-se por apresentar 
manifestações clínicas tanto referentes ao corpo como à mente e ao 
comportamento”. A alternativa B afirma que as manifestações são dos aspectos mentais e aos aspectos 
comportamentais, excluindo as manifestações clínicas do corpo, portanto está incorreta. A única alternativa correta para 
essa questão é a A. 
 
QUESTÃO: 34 
CANDIDATO(S): Anabel de Padua Vieira 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: De acordo com as DIRETRIZES PARA O CUIDADO DAS PESSOAS IDOSAS NO SUS (2014), “A 
Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa/DAET/SAS estabeleceu, dentre as suas prioridades para os anos de 
2013/2014, a elaboração e divulgação da Proposta de Modelo de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa, integrado 
às Redes de Atenção à Saúde, ordenado pela Atenção Básica, e articulado com áreas e programas estratégicos do 
Ministério da Saúde que apresentem interface com o campo de atuação... O objetivo desse documento consiste em 
subsidiar a discussão sobre a organização do cuidado ofertado à pessoa idosa no âmbito do SUS, potencializando as 
ações já desenvolvidas e propondo estratégias para fortalecer articulações e qualificar o cuidado com a população idosa. 
A articulação intersetorial também representa recurso importante para qualificar a atenção nos territórios, em especial 
com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República.”. 
Dessa forma a alternativa A esta incorreta e a única resposta correta para essa questão é a D. 
 
QUESTÃO: 35 
CANDIDATO(S): Any Bicego Queiroz 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Segundo Brofman (2008), “A existência de um grupo pressupõe uma série de características 
psicológicas que lhe é intrínseca e, portanto, definidora de o que é um 
grupo. Esse conjunto de características se chama dinâmica grupal e ocorre em todos os grupos humanos, 
independentemente da sua finalidade... uma outra característica importante da dinâmica grupal é o desempenho de 
“papéis” que são adotados, temporária ou permanentemente, pelos membros do grupo”.  Portanto, não cabe recurso, 
uma vez que a questão tem uma alternativa correta, a C, e de acordo com a fonte. 
 
QUESTÃO: 39 
CANDIDATO(S): Anabel de Padua Vieira, Creonice Aparecida dos Santos, Luciano Aparecido Pereira Junior 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: De acordo com as DIRETRIZES PARA O CUIDADO DAS PESSOAS IDOSAS NO SUS (2014), a fonte 
da questão, “no entanto, é importante sinalizar que o envelhecimento não é sinônimo de incapacidades e dependência, 
mas de maior vulnerabilidade, requerendo cuidados que considerem as especificidades da população que envelhece. O 
processo de envelhecimento é natural, irreversível e individual, marcado pela heterogeneidade entre os idosos, em 
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função de suas características sociais, pessoais, econômicas e culturais que foram estruturando ao longo da vida. Nessa 
perspectiva, a OMS considera como determinantes do envelhecimento ativo a situação econômica e social, as 
condições de saúde, o comportamento em saúde, o ambiente físico e a provisão de serviços de saúde”. 
O envelhecimento saudável, dento dessa perspectiva, está incluído dentro do conceito de envelhecimento ativo da OMS, 
uma vez que considera como determinantes do envelhecimento ativo as condições de saúde, o comportamento em 
saúde e a provisão de serviços de saúde.  Dessa forma, a única alternativa correta é a B. 
 
 

CARGO: PSICOPEDAGOGO 
 
 
QUESTÃO: 12 
CANDIDATO(S): Patricia de Lourdes Lopes 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. Tendo em vista que consta no conteúdo programático verbos regulares, temos a 
esclarecer que o verbo “manter” enquadra-se nos verbos irregulares e por esse motivo a questão será anulada. 
 
 
 

CARGO: TÉCNICO DE ESPORTES I 
 
 
QUESTÃO: 24 
CANDIDATO(S): Mariana Aparecida Nascimento Costa 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A rede 5G é a quinta geração das redes móveis. Trata-se de um grande salto evolutivo em relação à 
rede que é empregada atualmente, chamada 4G. A rede 5G vem sendo desenvolvida para comportar o crescente volume 
de informações trocado diariamente por bilhões de dispositivos sem fio espalhados mundialmente. 
Em 2014, foram estabelecidos alguns critérios pelo GSMA, uma organização internacional formada por mais de 1200 
operadoras de rádio, internet e telefonia móvel, para guiar o processo de implantação das redes 5G. Entre esses critérios, 
podemos destacar: 

• As redes 5G devem consumir até 90% menos energia que as redes 4G atuais; 

• Os tempos de conexão entre aparelhos móveis devem ser inferiores a 5 ms (milissegundos), face à latência de 30 
ms das redes 4G; 

• O número de aparelhos conectados por área devem ser 50 a 100 vezes maior que o atual; 

• Devem ser realizados aumentos drásticos na duração da bateria de dispositivos rádio receptores. 

Após a instalação da infraestrutura das redes 5G, a redução do consumo de energia poderá diminuir os custos futuros, 
além de torná-la mais ecológica. O tempo de latência reduzido, por sua vez, possibilitará a comunicação entre veículos 
autônomos, permitirá o desenvolvimento de sistemas de segurança que evitem acidentes automobilísticos, além de 
possibilitar a realização de cirurgias remotas por meio de robôs. 

Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/informatica/rede-5g.htm 
 
 
QUESTÃO: 35 
CANDIDATO(S): Mariana Aparecida Nascimento Costa 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Segundo Callois (1990), joga-se, sobretudo, quando as necessidades estão cumpridas; quando não há 
faltas percebidas; quando, ao contrário, há sobras. Nesse sentido, jogar é COMO praticar alguma atividade que não se 
dirige a um fim objetivo, não visa dar conta de uma tarefa. Porém, isso não quer dizer que a prática de jogos deve ser 
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sempre sem objetivos. A questão deve ser analisada para além da função pedagógica do jogo. Assim sendo, o gabarito 
permanece. 
Referência: CALLOIS, Roger. Os homens e os jogos: a máscara e a vertigem. Lisboa (PT): Cotovia, 1990. 
 
 

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 
QUESTÃO: 27 
CANDIDATO(S): Bruna Gabriela dos Santos  
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão é clara quando pede para marcar duas estruturas de referência (biomecânica e 
neurodesenvolvimental) e o erro de digitação apresentado pelo candidato(a) não prejudicou o entendimento da questão. 
 
QUESTÃO: 29 
CANDIDATO(S): Flavia de Melo Rodrigues 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. A argumentação do(a) candidato(a) está correta porque, embora a medida 
circunferencial seja muito utilizada para volume de edema, é também utilizada para mensurar a massa muscular. 
 
QUESTÃO: 30 
CANDIDATO(S): Flavia de Melo Rodrigues 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: De acordo com a referência utilizada, pacientes com rigidez articular nas mãos causada por Doença de 
Parkinson  não devem fazer uso de órtese. Fonte: FARIA, I. Disfunções Neurológicas. In: CAVALCANTE, A; GALVÃO, C. 
Terapia Ocupacional – Fundamentação e Prática. Editora Guanabara. Cap. 20. p. 187-215. 2007. 
 
QUESTÃO: 39 
CANDIDATO(S): Flavia de Melo Rodrigues 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A argumentação não procede. O candidato argumenta que a alternativa C está incorreta e esta é 
exatamente a alternativa errada. A parte incorreta da alternativa é sobre a postura do cotovelo. A literatura aponta que a 
grande maioria dos pacientes com artrogripose com comprometimento dos membros superiores permanece com postura 
dos cotovelos em extensão. O candidato(a) cita uma referência em que o autor coloca que “em alguns casos” a criança 
pode nascer com os cotovelos em flexão. Mas tal relato pode ser considerado uma exceção, como demonstrado nas 
citações a seguir: 
“As contraturas das articulações afetadas podem ficar em flexão ou extensão. Na manifestações clássicas da AMC, os 
ombros são quase sempre aduzidos e rodados internamente; os cotovelos em extensão; punhos e dedos fletidos.” 
Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/pediatria/anormalidades-craniofaciais-e-
musculoesquel%C3%A9ticas-cong%C3%AAnitas/artrogripose-m%C3%BAltipla-cong%C3%AAnita 
“Em membros superiores, é comumente observado ombros em adução e rotação interna, cotovelos em extensão, 
podendo apresentar rigidez, pronação de antebraços...”  Disponível em: 
https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/14486/pdf 
TEIXEIRA, E; SAURON, F. N; SANTOS, L. S. B; OLIVEIRA, M. C. Terapia Ocupacional na Reabilitação Física. AACD. 
São Paulo: Roca. 2003. (Referência utilizada para elaboração da questão).  
 
QUESTÃO: 40 
CANDIDATO(S): Flavia de Melo Rodrigues 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: As fraturas de rádio distal têm várias complicações decorrentes da lesão, dentre as quais, as 
compressões nervosas. É importante observar que, embora possa ocorrer, não é uma lesão frequente, como descrito na 
alternativa e observado na prática clínica e na literatura corrente. Assim, cabe indeferimento do recurso. 
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CARGO: TURISMÓLOGO I 

 
 
QUESTÃO: 10 
CANDIDATO(S): Marina Duarte  
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A lacuna da frase I deve ser preenchida com “faltam” concordando com trinta minutos. A lacuna da 
frase II será preenchida com o verbo no singular “foi suficiente” de acordo com a regra de concordância do verbo “ser” 
nas expressões de quantidades, pois o verbo “ser” fica sempre no singular. 
A lacuna da frase III será preenchida com “bastantes” que funciona como pronome indefinido. Na frase IV, o verbo “haver” 
no sentido de “existir” é impessoal (não tem sujeito) e, por isso, a lacuna será completada com “houve”. A lacuna da frase 
IV será preenchida com “pago”, pois o sujeito representado pelo pronome “que” concorda com o antecedente do relativo.  
Por fim, a lacuna da frase VI será preenchida com “necessário”. 
Pelas justificativas apresentadas, a alternativa que preenche corretamente as lacunas é a que se encontra na letra A. 
 
QUESTÃO: 34 
CANDIDATO(S): Marina Duarte 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A questão foi elaborada tenho como referência o item “Noções de Ecologia e Proteção ao Meio 
Ambiente” do conteúdo programático divulgado no Edital. Fonte da questão: 
http://educacao.globo.com/biologia/assunto/ecologia/cadeias-e-teias-alimentares.html 
 
 
 

Belo Horizonte, 08 de abril de 2020. 


