
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

RESULTADO DOS RECURSOS – CONTRA GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS –  
SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

 
Tendo em vista a divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, e atendendo à solicitação de 
alguns candidatos que impetraram recursos contra tal resultado, nos moldes estabelecidos no Edital, a 

Comissão Organizadora do concurso divulga o presente resultado. 
 

Teresina (PI), 31/10/2016 
 

Comissão Organizadora do concurso público 
 

             LEGENDA 
   

RECURSOS INDEFERIDOS 
RECURSOS DEFERIDOS COM 
ALTERAÇÃO DE GABARITO 

RECURSOS DEFERIDOS 
COM ANULAÇÃO 

 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo alteração do gabarito da alternativa  D para alternativa B. No entanto, o 

fundamento da causa de pedir é vago e sem consistência. De acordo com o enunciado da questão, não se pode admitir a 

alteração do gabarito para alternativa “B”, uma vez que nesta alternativa consta o seguinte: "Mas como enfiar princípios 

de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes?" (L.5). No contexto, não se permite dizer que os educandos sejam 

descompromissados com a moral vigente, letra “B”,  uma vez que o o próprio texto afirma: “Nós, os adultos, confundimos 

a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados 

com as contradições que presenciam.” (L. 8/9). NEGRITEI E SUBLINHEI. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo alteração do gabarito da alternativa  “C” para a alternativa “B”, sob o 

argumento que de o vocábulo “Então” no dizer do Recorrente  “é uma preposição contraditória”. Equivocado o Candidato. 

O vocábulo “então”, no contexto em que se insere, vale como uma expressão conclusiva a indicar a existência de algo já 

existente que deve vir à tona através do cultivo. Não há proposição contraditória. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo alteração do gabarito da alternativa “A” para a alternativa “C”, ou, em 

última hipótese a anulação da questão, mas sem apresentar argumentos consistentes que demonstra no texto a existência 

de “atitudes não democráticas”, letra “C”. Não se pode confundir a palavra “sermões” com atitudes não democráticas, 

como quer fazer parecer o Recorrente.  Equivocado o Candidato. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo alteração do gabarito da alternativa  “B” para a alternativa “A”, sob o 

argumento de que a palavra “amoral”  é, em seu dizer “ausência de moralidade”. Ora, considerando que no contexto tem-

se, “Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam” (L.9), não há espaço para 

se afirmar da existência de “vestígios de amoralidade”, mas sim da existência de “despreocupação entre o certo e o 

errado”, Letra “B”, levando-se em consideração que a aludida expressão “o vazio moral” remete ao título de um livro, no 

qual se afirma que tal fato “incomoda”. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão, sob o argumento de que a letra “A” apresenta 

uma proposição a ser considerada como certa, pois, segundo o Recorrente, “O verbo TENTAVA está no pretérito 

imperfeito do indicativo (Nilson Teixeira Almeida, 2011) e expressa um fato interrompido ou continuado no passado”. 

Aqui, há de se levar em consideração a afirmação contida na letra “A”: “Passado que se processa antes de outro”. Ora, o  

passado que se processa antes de outro é marca do pretérito mais que perfeito. Quando a firmação de que a forma verbal 

“confundimos” (L.8), alternativa “D”, trata-se de um “passado concluído”, melhor sorte não acode o Recorrente, uma vez 

que, no contexto em que está inserida, a forma verbal apresenta-se no presente, por que não dizer no presente atemporal 

uma vez que se tem em análise um texto dissertativo argumentativo. Portanto, não se trata, como já dito, levando em 

consideração o contexto em que se insere, de pretérito perfeito.   

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que, em seu dizer,  a questão 

apresenta duas alternativas corretas, letras “B“ e “D”. Equivoca-se o Recorrente. A expressão “os adultos” (L.8), Letra “B”, 

não é agente da ação verbal, mas funciona como aposto da expressão anterior. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que, em seu dizer,  “a questão 

apresenta duas alternativas corretas, letras “A“ e “D”. A expressão “mas”, letra “A”, exprime, no contexto em que se 

insere, valor aditivo e não adversativo, como quer fazer crer o Recorrente. Esse tipo de construção é permissivo estilístico 

que se deve levar em consideração a progressão das ideias. E, no caso, não se observa na construção do pensamento 

introduzido pela conjunção em questão a intenção comunicativa do autor de introduzir uma informação adversa ao que 

estava sendo tratado anteriormente, e sim a complementação do que se estava a articular anteriormente. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que, em seu dizer,  “a questão 

apresenta duas alternativas corretas, letras “C“ e “D”. O Candidato não atentou para o fato de que a citação do episódio 

na França é articulador de introdução para o tema sobre o qual se vai tratar no texto. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 
 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que, em seu dizer, “A questão 
de número 09 pede para marcar o trecho em negrito que estabelece uma relação de dependência sintática com a ideia 
principal do texto. A banca deu como correta a alternativa “A”, mas todas em todas as alternativas o trecho em negrito 
exerce função de dependência com a ideia principal do texto.”. Não é verdade a afirmação feita pelo Recorrente. Falta-
lhe conhecimento do que seja dependência sintática. Nesse sentido, a mera afirmação genérica sem a demonstração com 
argumentos objetivos não se mostra apta como fundamento consistente para a anulação da questão. Porém, só a título 
de demonstração, as orações em negrito nas alternativas “B”, “C” e “D” são orações principais do período e as orações 
principais não exercem função sintática em relação às subordinadas, logo não se pode dizer que eles exerçam dependência 
sintática. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: “Na palavra responsabilidade (L.12), tem-se como base inicial de sua formação um adjetivo, qual seja,  
responsável. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão permanece inalterada, se não vejamos, a alternativa apontada como correta diz: Converte em 

um argumento de texto em um número, já a sua própria definição no site define que “Converte em um número uma 

cadeia de texto” a única diferença que foi utilizada é a ordem da definição da Função VALOR, não sendo tão especifica 

quanto ao tipo de conversão exigida por isso não interfere na resposta o tipo #Valor ou =Valor. Questão permanece 

inalterada. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão encontra-se no conhecimento básico e padrão do PowerPoint. O conteúdo cobrado no edital 

não pode ser tão especifico a ponto de informar quais menus ou sub tópicos que será cobrado, por isso a questão 

permanece inalterada visto que o conteúdo cobrado é básico e exige apenas o conhecimento e interpretação de quem 

usa o PowerPoint. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: As questões de informática foram aplicadas de acordo com edital publicado para este concurso. No Word 

2010 é possível ajustar, separadamente, os campos de cabeçalho e rodapé (conforme 

http://s.glbimg.com/po/tt/f/original/2013/04/23/rodape_3.jpg); além disso, podemos perceber que, dentre os modelos 

propostos, o único que não pode ser localizado é o "avalon". Fonte: http://www.techtudo.com.br/dicas-e-

tutoriais/noticia/2013/04/veja-como-inserir-cabecalho-e-rodape-em-documento-do-word-2010.html 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: As questões de informática foram aplicadas de acordo com edital publicado para este concurso. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: As duas alternativas encontra-se correta, a interpretação dos candidatos quanto as funções da tecla de 
ATALHO F2 está na palavra “APENAS”, pois se a alternativa II fosse da seguinte forma: 
II – O atalho F2 tem a função APENAS de terminar a edição de texto no espaço reservado. 
Nessa situação poderíamos considerar INCORRETA, mais vale lembrar que a forma cobrada na questão não limita a função 
da tecla F2 , apenas cita corretamente uma de suas atribuições. 
Questão permanece INALTERADA.. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 
 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O nome dessa sequência é veja e diga, (inclusive a quantidade que se está vendo). 
Observação> Está no livro do Ian Stan Stewant “incríveis passatempos matemáticos” nas páginas 214 e 337. 
 
(1, 11, 21, 1211, 111221, 312211, ...)                 6º termo, cuja soma dos algarismos é 10. 
 
O 1º termo é 1, que ser lido com “um, um”, portanto, o próximo termo é 11.  Isto é lido com “dois um”, que leva a 21. Isto 
é lido como “um dois, um um”, e então entendemos de onde veio o 1211, e assim por diante. 
Portanto, indeferido, o recurso mantido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alegação é que o assunto não consta no edital, no entanto, é importante observar que no 
edital tem “tabelas verdades” e tem também “proposições”. Sabe-se que uma proposição pode ser “simples 
ou composta” e que uma proposição composta é aquela formada por duas ou mais proposições simples e que 
as proposições simples são interligadas por “conectivos” para formarem as compostas. 
Conclusão: A questão está envolvendo “proposições compostas’ e “tabelas verdades” das proposições 
compostas. Este argumento está no livro “Raciocínio Lógico” do Bruno Vilar 3ª edição, revista e ampliada, 
portanto, recurso improcedente. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado diz “A sequência lógica”, ou seja, é uma única sequência. Não existem duas linhas 
mencionadas no texto, logo não podemos dizer primeira linha e segunda linha. Podemos dizer que existe apenas uma 
sequência em que estão sendo apresentados os 11 primeiros termos e está seno pedido o décimo segundo termo. Só 
existe, portanto, uma única alternativa correta que é a letra “C”, onde temos dois giros no sentido horário e um gino no 
sentido anti-horário. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alegação é que o assunto não consta no edital, no entanto, é importante observar que no 
edital tem “tabelas verdades” e tem também “proposições”. Sabe-se que uma proposição pode ser “simples 
ou composta” e que uma proposição composta é aquela formada por duas ou mais proposições simples e que 
as proposições simples são interligadas por “conectivos” para formarem as compostas. 
A questão está envolvendo “proposições compostas’ e “tabelas verdades” das proposições compostas. Este 
argumento está no livro “Raciocínio Lógico” do Bruno Vilar 3ª edição, revista e ampliada. 
Observação: O assunto está também dentro de lógica proposicional. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Ocorreu um erro de digitação na questão, o que dificultou o entendimento da mesma, portanto, optou-
se pela anulação. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O ensaio que determina as características de compressibilidade do solo sobre condições confinamento 
lateral é único e exclusivo do ensaio de Adensamento independente da norma. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na norma 9575 no item 4.3 Serviços Complementares relata: 
a) camada de imprimaçgo: 
- soluçlo; 
- emulsão; 
- cimentícia; 
b) camada-berço: 
- adesivo elastomerico; 
- asfaltico; 
- geotêxtil de poliéster ou polipropileno; 
- manta asfáltica; 
- poliestireno expandido ou extrudado (E.PS.); 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa D corresponde a única opção de resposta correta pois a pergunta é feita quanto a 
independência ao número de trabalhadores e não quanto a necessidade de trabalhadores alojados. Com um trabalhador 
ou com mais de cinquenta trabalhadores alojados a área de lazer será obrigatória independentemente do número de 
trabalhadores. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Fundamentação não condizente com questão. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 



CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 48 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: As fiadas devem ser perpendiculares ao eixo da via. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 49 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Por não ser especificado como mínima dimensão a questão apresenta duas alternativas corretas e 

portando deve ser anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 52 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  

http://www.dicionarioinformal.com.br/sinonimos/definir/ 

 

1. Definir 

 

Sinônimos de Definir: 

declarar afirmar anunciar confessar consignar declinar definir denunciar depor desembuchar enunciar explicarexpor 

expressar falar manifestar patentear proclamar pronunciar reconhecer testificarassegurar demarcarabalizar balizar 

confinar delimitar deslindar determinar dividir estremar extremar fixar limitar lindar marcarseparar aprazar arbitrar 

avaliar decidir decretar deliberar destinar estabelecer estatuir estipular fadar localizarmandar medir motivar obbigak 

ordenar orientar originar preceituar precisar prescrever produzir providenciarresolver esclarecer aclarar alumiar apurar 

clarear comentar demonstrar desabusar descanjicar desemaranhardesembrulhar desembuçar desempanar desentranhar 

desobscurecer elucidar esplanar explanar iluminarilustrar informar instruir interpretar positivar decifrar desatar descrever 

detalhar dissertar ensaiar exemplificarjustificar lecionar parafrasear adivinhar conceber entender executar representar 

traduzir transladar vertercarecer delinear 

 

http://www.dicionarioinformal.com.br/sinonimos/dimensionar/ 

 

1. Dimensionar 

Sinônimos de Dimensionar: 

medir avaliar calcular 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 54 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro Ortográfico. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 58 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O Fluxo foi apenas outro adjetivo material utilizado em um processo de soldagem.    

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 

 

http://www.dicionarioinformal.com.br/sinonimos/definir/
http://www.dicionarioinformal.com.br/sinonimos/dimensionar/


CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A aplicação dos herbicidas deve ser realizada em condições de baixa velocidade do ar, porém, condições 
com ausência de vento dificultam a adesão das partículas nas plantas alvos e favorecem a deposição da calda no solo. A 
dispersão do produto é facilitada pela ocorrência de altas velocidades do ar. Portanto, sugere-se a anulação da questão. 
Referências: SHIRATSUCHI, L. S.; FONTES, J. R. A. Tecnologia de aplicação de herbicidas. Planaltina, EMBRAPA Cerrados, 
Documento 78, 2002. 29 p. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 45 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Uma vez que a aplicação dos adubos nitrogenados pode tanto aumentar como diminuir o pH do solo, 
dependendo da forma utilizada, sugere-se a anulação da questão. 
Referências: AQUINO, B. F. et al. Efeito de alguns adubos nitrogenados sobre a reação do solo. Piracicaba, Anais da E. S. 
A. Luiz de Queiroz. p.617-623, 1976; AWRI. Soil acidification. The Australian Wine Research Institute, Viti-notes (grapevine 
nutrition), 2010. 4p. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 55 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recurso procedente. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 58 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recurso procedente. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 

CARGO: BIOMÉDICO OU FARMACÊUTICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão trata do princípio da utilização do NaF que é a inibição da Enolase pelo NaF. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recurso procedente. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Questão Anulada, existe 2 alternativas Incorreta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro material. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 



CARGO: BIOMÉDICO OU FARMACÊUTICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão tem como tema as leishmanioses de forma geral. É correto afirmar que o teste de Montenegro 
é utilizado em levantamentos epidemiológicos e é uma das provas mais usadas na confirmação da doença ativa, no 
diagnóstico retrospectivo e em inquéritos epidemiológicos. 
JOSE, F. F. et al. Avaliação do poder sensibilizante da reação de Montenegro. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 
Tropical. Uberaba, v. 34, n. 6, p. 537-542, 2011. Isaza MR. La reacion de Montenegro en la epidemiologia de la 
leishmaniasis sudamericana. Boletin Oficina Sanitaria Panamericana 89:130-136, 1980. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 41 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O jejum não é item obrigatório no preparo para coleta de urina. Recomenda-se apenas que a coleta seja 
feita com a primeira urina do dia, e quando não for possível, coletar com cerca de duas horas após a última micção. 
STRASINGER, S.K. Urinálises e Fluidos Biológicos. 3a edição, Editorial Premier Ltda, 1998. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 54 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recurso procedente. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 56 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Também conhecida como Trichomonas buccalis, o protozoário Trichomonas tenax causa infecção na 
cavidade oral, podendo ser diagnosticado através de coleta diretamente com swab ou com pesquisa no escarro.  
Parasitologia clínica: um abordagem clínico-laboratorial / Elizabeth Zeibig; tradução Adriana Pitella Sudré.- 1.ed. – Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2014. Cap.4 pag 96. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 

CARGO: AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está fundamentada no Artigo 5°, inciso: XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável 
e imprescritível, sujeito à pena de RECLUSÃO, nos termos da lei. A questão trata de conhecimento específico de matéria 
constitucional, especificamente dos Direitos e Garantias Fundamentais, assunto este cobrado, presente no edital, para a 
prova de Auditor Fiscal. 
 
Logo, a alternativa correta é a Letra A. Permanecendo assim o gabarito. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está fundamentada na Constituição. Porém, houve um equívoco, na digitação da questão, a 
qual deveria pedir a alternativa CORRETA. 
 
Logo, há o deferimento para anulação da questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 



CARGO: AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A respeito das normas programáticas, José Afonso da Silva afirma que “tais normas estabelecem apenas uma 
finalidade, um princípio, mas não impõe propriamente ao legislador a tarefa de atuá-la, mas requer uma política pertinente à 
satisfação dos fins positivos nela indicados”. Já segundo Regina Maria Macedo Nery Ferrari, “as normas programáticas 
impõem ao Estado o cumprimento de certos fins, a consecução de certas tarefas de forma a realizar certos princípios ou 
objetivos, fazendo surgir, por consequência, a necessária proteção dos interesses subjetivos que daí dimanam, proteção esta 
que pode ocorrer ora de modo direto, quando o interesse geral coletivo fica em segundo plano; ora indiretamente, quando o 
interesse coletivo encontra-se em primeiro plano, e o individual só será protegido reflexamente, em decorrência da promoção 
do interesse geral". Fonte: http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14492 
 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 46 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Por falta de previsão legal, depreende-se que as sociedades de grande porte não estão obrigadas a publicar 
suas demonstrações financeiras, mesmo porque, essa obrigatoriedade constava no anteprojeto da Lei nº 11.638/2007, e a 
mesma foi suprimida no processo de conversão em lei. 
Ocorre, todavia, que em 2009, uma liminar da Justiça Federal da 3ª Região, em São Paulo, derrubou uma determinação do 
extinto Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC), no sentido de que essas empresas "poderão 
facultativamente publicar suas demonstrações financeiras nos jornais oficiais ou outros meios de divulgação, para o efeito de 
ser deferido o seu arquivamento nas juntas comerciais". A decisão foi proferida em ação proposta pela Associação Brasileira 
de Imprensas Oficiais (ABIO) contra a União Federal, com eficácia em todo o território nacional. 
Por sua vez a União Federal alega que as sociedades limitadas de grande porte não estão obrigadas a publicar suas 
demonstrações financeiras, porque o Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e a Lei nº11.638/2007 não criaram essa obrigação. 
Dando prosseguimento a ação, a 6ª Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região suspendeu a liminar, revalidando 
a "facultatividade da publicação". 
E a demanda encontra-se atualmente em fase de apelação, sem previsão de novo julgamento, prevalecendo portanto, os 
normativos legais.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 47 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na conta Capital social o Capital subscrito está deduzido da conta Capital a integralizar. Quando o sócio 
integraliza no todo ou em parte com o lançamento a débito de Disponível e a crédito de Capital a integralizar, aumenta o Ativo 
e aumenta o PL (diminui o saldo da conta Capital a integralizar, que é negativa). 
A capitalização é a “transformação de uma Reserva em Capital”, portanto um fato permutativo dentro do PL sem alteração 
quantitativa no Patrimônio Líquido da Entidade.  

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 53 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: DCS = 1.100 
i = 0,02 
n = 5 
N = DCS / (in) 
N = 1.100 / 0,02x5 
N = 1.100 / 0,1 
N = 11.000 
DRS = Nin / (1+in) 
DRS = 11.000x0,02x5 / (1+0,02x5) 
DRS = 11.000x0,1 / (1+0,1) 
DRS = 1.100 / 1,1 
DRS = 1.000  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14492


CARGO: ASSISTENTE SOCIAL NASF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A letra “A” da questão, dada como a alternativa correta, enfatiza a aplicabilidade de medidas socioeducativas 
somente após a instrução processual. No entanto, no art.126 do ECA, tem-se claro que a intervenção do MP antes de iniciado 
o procedimento judicial ou em qualquer fase do procedimento antes da sentença (art.188) referencia-se como forma de 
suspensão ou exclusão do processo e não de aplicabilidade de medidas conforme o enunciado. 
 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  A alternativa que apresenta a resposta correta é a de letra “ C ”. Portanto, recurso provido. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Devido a um erro da banca a questão 27, em seu enunciado não especifica a relação da manutenção do sigilo 
profissional, o que deixa a contemplar duas respostas. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: As dimensões éticas e políticas do projeto profissional é um dos temas relacionados no conteúdo 

programático para a prova. Portanto, para a elaboração da questão foi explorado o Código de Ética profissional do Assistente 

Social. O texto do referido Código foi organizado da seguinte forma: introdução, princípios fundamentais, títulos e capítulos – 

nos quais estão anotados direitos, deveres, competências e atribuições privativas do assistente social no âmbito das relações 

profissionais estabelecidas, sejam com usuários, instituições, com profissionais, com a justiça e demais assuntos pertinentes 

à conduta que o profissional deve seguir. Na parte introdutória, está posta resposta da pergunta, que solicita o valor ético-

político central do Código, diferente do tópico I apresentado no corpo dos princípios fundamentais que traz a liberdade como 

valor ético central. Conforme, o Código de Ética, ipsis litteris: A necessidade da revisão do Código de 1986 vinha sendo sentida 

nos organismos profissionais desde fins dos anos oitenta. (...) Reafirmando os seus valores fundantes - a liberdade e a justiça 

social -, articulou-os a partir da exigência democrática: a democracia é tomada como valor ético-político central, na medida 

em que é o único padrão de organização político-social capaz de assegurar a explicitação dos valores essenciais da liberdade 

e da equidade. 
 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão contempla o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu Capítulo III – Do Direito à 

Convivência Familiar e Comunitária, e traz corretamente o gabarito B, como alternativa correta: “A manutenção ou a 

reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que 

será está incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção”. Todas as demais alternativas contêm erros. 
 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão contempla o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu Capítulo II - Do Direito à Liberdade, 

ao Respeito e à Dignidade. E a alternativa correta é a letra C, pois a participação na vida política deve acontecer na forma da 

lei. 
 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 
 



CARGO: ASSISTENTE SOCIAL NASF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 45 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A banca considerou como alternativa correta a letra “A”, no entanto a questão  traz  outras alternativas 

corretas, dando margem ao erro, portanto, recurso procedente. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 49 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Devido equívoco de digitação a questão será anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 50 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Devido equívoco de digitação a questão será anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 52 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o atual Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais (P.3) o valor ético central do 

Projeto Ético Político é a Liberdade e não a democracia como consta na alternativa o que a torna incorreta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 

 

 

 

CARGO: ARQUITETO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro Material 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 50 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  Erro de digitação 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 57 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro Material 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 

 
 
 
 



CARGO: ANALISTA PROCESSUAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O NOVO CPC consagrou o entendimento de que é possível o ajuizamento de ação rescisória contra 

decisões interlocutórias de MÉRITO. A questão 22, alternativa II, é clara que em se tratando de JULGAMENTO ANTECIPADO 

PARCIAL é cabível ação rescisória na hipótese de decisão interlocutória de mérito. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Como a prova foi realizada no ano de 2016 esta deve ser embasada na lei vigente da época, qual seja, o 

CÓDIGO DE PROCESSO DE 2015 e não no CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 

Recurso com fundamento descabido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa A está incorreta pois institui-se condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, 

registrado no Cartório de Registro de Imóveis. Art. 1.332 do Código Civil. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não há que se confundir pessoa jurídica de direito público com o regime jurídico de direito público a que 

se submetem as empresas públicas prestadoras de serviço público; De acordo com o STF: “2. A ECT é empresa pública, é 

pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço postal, de natureza pública e essencial (art. 21, X, da CF); 4. 

Diversamente daquelas Empresas Estatais exercentes de atividade econômica, que estão predominantemente sob o 

regime de direito privado, a EBCT está sob o domínio do regime público, dada a essencialidade e exclusividade do serviço 

postal prestado.”. Isso, no entanto, não altera a personalidade jurídica de direito privado da EBCT. Portanto, mesmo sob 

prerrogativas de direito público, as empresas estatais prestadoras de serviço público continuam sendo pessoas jurídicas 

de direito privado, simplesmente por serem empresas estatais. “As empresas estatais são pessoas jurídicas de Direito 

Privado cuja criação é autorizada por lei especifica, com patrimônio público ou misto, para a prestação de serviço público 

ou para a execução de atividade econômica de natureza privada” (Hely Lopes Meirelles).Portanto, gabarito correto e 

mantido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo a 8.666/93: “Art. 45 § 2o No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o 

disposto no § 2o do art. 3o desta Lei, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual 

todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.”. Portanto, admite-se o sorteio como critério final 

de desempate. Gabarito correto e mantido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 

 



CARGO: ANALISTA PROCESSUAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O assunto está englobado em “Competências Constitucionais” e “Organização do Estado”. Segundo a 
CF/88 são hipóteses de intervenção federal espontânea, Art. 34: “I - manter a integridade nacional; II - repelir invasão 
estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra; III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública; V - 
reorganizar as finanças da unidade da Federação que (...)”. Sobre “IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes 
nas unidades da Federação;” compete aos Poderes Executivo e Legislativo solicitar ao Presidente da República a 
intervenção caso haja impossibilidade de livre exercício em seus poderes e, portanto, trata-se de intervenção provocada; 
do mesmo modo, o judiciário irá requisitar ao Presidente que haja a intervenção e, portanto, trata-se de intervenção 
provocada. Nesse caso, gabarito está correto e mantido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 41 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Seguem as justificativas: a) “observe que o Presidente da República poderá delegar o provimento (inciso 
XXV, primeira parte), bem como a extinção de cargos públicos federais, caso eles estejam vagos (inciso VI); já a 
competência para extinguir cargos públicos federais que estejam ocupados (inciso XXV, segunda parte) não poderá ser 
delegada” ; b) “Segundo a jurisprudência do STF, a competência para prover cargos públicos federais (inciso XXV, primeira 
parte) abrange, também, a de desprovê-los (isto é, o Presidente da República tem, na verdade, competência para prover 
e desprover cargos públicos federais); diante disso, é certo que a competência para desprover os cargos públicos federais 
também é susceptível de delegação a Ministro de Estado, vale dizer, o Presidente da República poderá delegar a Ministro 
de Estado a competência para aplicar a pena de demissão (desprovimento) a servidor público federal.” (Vicente Paulo); c) 
A extinção de função ou cargo público não está apoiada no exercício do poder regulamentar, uma vez que este não inova 
no ordenamento jurídico, não englobando decretos autônomos que o fazem; embasa-se, sim, no poder normativo (mais 
amplo que regulamentar); d) Não consta “Conselho Nacional da República” em nenhuma fonte. Portanto, gabarito correto 
e mantido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 43 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não há previsão para tal nas competências comuns constitucionais; outrossim “Art. 30. Compete aos 
Municípios: IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora 
federal e estadual.”. Portanto, gabarito correto e mantido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 44 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo o Código Civil “Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil''. Não se pode afirmar 
que o incapaz não está sujeito a obrigações. De tal forma, peguemos como exemplo a capacidade tributária passiva, que 
gera obrigações ao contribuinte e independe da capacidade deste: “Art. 126. A capacidade tributária passiva independe: 
I - da capacidade civil das pessoas naturais” (CTN). Portanto, gabarito correto e mantido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 54 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: DEFERIDO, HOUVE ERRO NA DIVULGAÇÃO DO GABARITO, E A LETRA CORRETA A SER MARCADA É A "C" 
REALMENTE. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 
 
 
 



CARGO: ANALISTA PROCESSUAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 60 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO, SEGUNDO CONSTA NO ART. 183 PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN: "A NATUREZA DAS GARANTIAS 
ATRIBUÍDAS AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO ALTERA A NATUREZA DESTE, NEM A DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
CORRESPONDENTE." PORTANTO, A LETRA CORRETA DEVERIA SER MARCADA C (QUE É A ÚNICA QUESTÃO INCORRETA) 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 

 
CARGO: ENFERMEIRO SAMU 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão está de acordo com o abordado na literatura. Os cuidados no atendimento de emergência pre-
hospitalar em um parto prematuro é: 
• O atendimento é o mesmo para o parto normal sem dificuldades; 
• O cuidado maior e em especial é com a criança; 
• Manter a criança aquercida – providenciar cobertores, mantas ou lençóis e mantê-las a temperatura de 37°C. Envolver 

a mantar em uma folha de papel alumínio até transportá-la a um hospital. 
• Manter suas vias aéreas livres e limpas. Na ambulância administrar oxigênio sob tenda de O2 ou a distância, nunca 

próximo ao recém nascido. 
• Observar se há sangramento do cordão umbilical; caso positivo, prenda-o. 
O que demonstra que a letra C está incorreta, pois a questão afirma que a administração deveria ser realizada por máscara 

simples acoplada ao rosto do bebê, e que a letra A está correta, pois o atendimento é o mesmo para um parto normal 
sem dificuldades. 

REFERÊNCIA:  
- SANTOS, N. C. M. Urgência e Emergência para Enfermagem: do trauma ao atendimento pré-hospitalar (APH) à sala de 
emergência. 4ª Ed. São Paulo: iátria, 2007. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: médico cometeu uma negligência, pois não realizou uma atividade que era necessária para aquele 
momento, sendo que o procedimento era apenas de responsabilidade técnica do mesmo. A ação para ser imprudência 
seria a precipitação ou mesmo a realização do procedimento de forma errada ou inconsistente já que ele queria ir almoçar. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão solicitava apenas a alternativa que não indicava uma causa e a alternativa “A” indica apenas 
queda de pesos sobre o tórax, não mencionando nenhum momento se isso causou alguma repercussão que favorecesse 
um trauma raquimedular. Além disso, em análise de evidências clínicas, qualquer artigo científico sobre a temática aponta 
as outras alternativas como causas de TRM. Por isso, está indeferido a solicitação. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Dentre as causas não cardíacas de PCR da regra 5h5T encontramos tamponamento cardíaco, TEP, Trauma, 
Tóxico e Tensão, sendo a única causa Cardíaca descrita na questão a Trombose Coronariana, sendo esta a alternativa 
correta, a questão deverá ter seu gabarito alterado para alternativa C. 
 
 
 
 
 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

http://inter.coren-
sp.gov.br/sites/default/files/Suporte_Avancado_de_Vida_SVA_Tratamento_da_parada_cardio_respiratoria_Drogas_Vasoativas%20_Votuporanga
.pdf 

http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/Suporte_Avancado_de_Vida_SVA_Tratamento_da_parada_cardio_respiratoria_Drogas_Vasoativas%20_Votuporanga.pdf
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/Suporte_Avancado_de_Vida_SVA_Tratamento_da_parada_cardio_respiratoria_Drogas_Vasoativas%20_Votuporanga.pdf
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/Suporte_Avancado_de_Vida_SVA_Tratamento_da_parada_cardio_respiratoria_Drogas_Vasoativas%20_Votuporanga.pdf


CARGO: ENFERMEIRO SAMU 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 48 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Candidato afirma que o assunto abordado na questão não consta nos assuntos do edital. De acordo com 
o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, são Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção 
à Saúde os serviços: de atenção primária; de atenção de urgência e emergência; de atenção psicossocial; e especiais de 
acesso aberto. É na atenção primária o primeiro ponto de contato do indivíduo com o sistema de saúde, longitudinalidade, 
onde as ações e serviços de saúde são articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 50 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro material 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 

 
 
 
 

CARGO: ANALISTA DE SUPORTE DE INFORMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O formato pilha LIFO ou seja primeira que entra é o primeiro que sai, tem a seguinte característica, a pilha 
recebe a posição inicial e quando retirado também o elemento inicial, ou seja, não é possível remover o ultimo elemento 
da pilha mais sim o primeiro que encontra-se na posição inicial da pilha e nem adicionar no final da filha pois o elemento 
adicionado no inicio de cada pilha, sempre é o primeiro a sair.  
Apenas podemos adicionar na primeira posição da lista. 
Apenas podemos remover o primeiro elemento da lista. 
Por isso a questão permanece inalterada. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão encontra-se repetida de acordo com a questão 24, e com alternativas E F G H que não condiz 
com as letras do gabarito a ser marcado. Por isso a questão deverá ser NULA. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 41 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O TCP permite dar segurança à transferência de informações e verificar se a mesma foi bem-sucedida pelo 
computador receptor; caso contrário volta a enviar essa informação. O IP é responsável por estabelecer o contato entre 
os computadores emissores e receptores de maneira a qual a informação não se perca na rede. Fonte: CARDOSO, E. "CFTV 
remotamente via TCP/IP" - São Paulo: Baraúna, 2016. p.71-72 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 

 
 
 
 



CARGO: ANALISTA DE SUPORTE DE INFORMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 44 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Em um padrão arquitetura em camadas, cada camada é formada por um conjunto de classes com um 

determinado propósito, podendo ser eles: - Negócio: Manter as classes do sistema responsáveis pelos serviços e regras 

do negócio. - Dados: Armazenar e recuperar dados persistentes do sistema. - Comunicação: Distribuição do sistema em 

várias máquinas. - UI: Agregar as classes do sistema com as quais os usuários interagem. Fonte: 

http://docplayer.com.br/843944-Padrao-arquitetura-em-camadas.html Desta forma, a alternativa que apresenta 

corretamente o propósito da camada UI é a letra D, tendo em vista que as demais apresentam informações que não dizem 

respeito a esta camada. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 46 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Dentre as opções abaixo, aquela que delega para os controladores a chamada de métodos é denominada 

"fachada". O controlador contém os métodos que serão chamados pela fachada. O repositório contém os métodos que 

serão chamados pelo controlador. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 
 

CARGO: ANALISTA DE PREVIDÊNCIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 54 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Tendo em vista que a renda mensal inicial não pode ter valor inferior a um salário mínimo e nem possuir 

valor superior ao limite máximo do salário de contribuição, a presente questão não contém alternativa válida e, por isso, 

anulamos a mesma. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 56 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O benefício de aposentadoria, em qualquer de suas espécies, pode ser cumulado com pensão por morte, 

se preenchidos os requisitos legais para obtenção da pensão, eis que não há vedação legal à percepção cumulada de tais 

benefícios. Também não há mais a vedação à percepção conjunta de aposentadoria rural e pensão por morte rural, porém 

deve ser observado o princípio tempus regit actum, conforme a época do óbito. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 59 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Tendo em vista que é contado como tempo de contribuição para aposentadoria o período de contribuição 

efetuada por segurado depois de ter deixado de exercer (e não enquanto exercer) atividade remunerada que o 

enquadrava como segurado obrigatório da previdência social, anulamos esta questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 

 



CARGO: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O termo “abordagem” na questão tem sentido de “falar sobre”. De acordo com Idalberto Chiavenato “A 
abordagem básica da Escola da Administração Científica se baseia na ênfase colocada nas tarefas.” Dessa forma, 
permanece como resposta a alternativa B.  
 
Referência bibliográfica: CHIAVENATO, Idalberto. Administração geral e pública. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 603 p. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão em tela tem seu embasamento no seguinte tópico de Administração geral: Abordagem das 
escolas da Administração. Na obra de CHIAVENATO (2004), pág. 177, o autor afirma que “Especificações do produto”  é 
um exemplo de padrão de qualidade, conforme a assertiva de letra “B”. 
Portanto, recurso improvido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão em tela tem seu embasamento no seguinte tópico do edital: Planejamento e Administração 
estratégica. Desta forma, não há razão para a questão reclamada ser anulada, dado que o enunciado exige do candidato 
conhecimentos de estratégia. 
Portanto, recurso improvido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 41 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão em tela tem seu embasamento nos seguintes tópicos do edital: Administração geral: 
Abordagem das escolas da Administração; Planejamento e Administração estratégica; Sistemas de informações gerenciais. 
Desta forma, não há razão para a questão reclamada ser anulada, dado que o enunciado exige do candidato 
conhecimentos de estratégia. O embasamento teórico da questão reside na obra de LAUDON, Kenneth. Sistemas de 
Informação Gerencial. 9ed. São Paulo: Prentice Hall, 2010. 
Portanto, recurso improvido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 42 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão em tela tem seu embasamento na afirmação de DA COSTA (2010): 
“A Missão descreve o foco da atuação da empresa: os produtos, mercados e segmentos em que esta atuará no futuro 
próximo, e de que forma irá competir.”  
Fonte: DA COSTA, Clovis Correa. Estratégia de Negócios. 1ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
Portanto, recurso improvido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 43 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão em tela tem seu embasamento nos seguintes tópicos do edital: Administração geral: 
Abordagem das escolas da Administração e Planejamento e Administração estratégica. Desta forma, não há motivo para 
anular a questão. 
Portanto, recurso improvido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 



CARGO: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 49 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  Por uma falha na divulgação do gabarito, a questão em tela deverá ter seu gabarito alterado de “B” para 
“C”. Portanto, recurso provido. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 56 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão realmente apresenta uma falha em seu enunciado por não ter a expressão “sempre que 
possível”.  Portanto, recurso provido. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 

 
 

CARGO: ENFERMEIRO ESF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Atentai aos detalhes da questão, pois o paciente está com SDRA e é claro o consenso na literatura que 
paciente com SDRA deverá permanecer na posição prona para melhora do parênquima pulmonar e da insuficiência 
respiratória. Atendendo a outra solicitação, o item 2 afirma que deverá ser colocado o braço em adução e o correto é 
abdução. Por isso a solicitação está indeferida.  
REFERÊNCIA:  
- VIANA, R.A.P.P. Sepse para enfermeiros. 2ª Ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2013. 
- BOZZA, F.A.; MACEDO, G.L. PROAMIB - Programa de Atualização em Medicina Intensiva. Porto Alegre: Editora Artmed, 
2012. 
- CECIL Medicina. GOLDMAN, A. I. S. 24ªEd. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 
- BARROS A. L. B. L. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 
2010. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O Hidrocoloide em pó e o creme barreira são coberturas utilizadas para proteger borda da ferida evitando 
assim maceração, o que pode acontecer em úlceras exsudativas e estomias, mas tem ação terapêutica no tratamento de 
dermatites. 
REFERÊNCIA:  
- SOBEST. Sociedade Brasileira de Estomaterapia. 
- MALAGUTTI, W.; KAKIHARA, C.T. Curativos, estomias e dermatologia: uma abordagem multiprofissional. 3ªEd. São Paulo: 
Martinari, 2014.  
- MOURA, E.C.C.; SILVA, G.R.F. Promoção integral do cuidado a pacientes com feridas: protocolos assistenciais e evidências 
clínicas. 2012, 96p. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 

 
 
 
 
 



CARGO: ENFERMEIRO ESF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Se vossa senhoria analisar a própria referência indicada, percebe que ela afirma que o som MACIÇO 

transmite a sensação de dureza e resistência e o TIMPÂNICO a sensação de elasticidade. Por isso, a solicitação está 

indeferida, estando incorreto o item 3.  

REFERÊNCIA:  

- BARROS A. L. B. L. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 

2010. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão não possui resposta entre as alternativas mencionadas. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão está correta, pois segundo a enfermagem baseada em evidência no que se relaciona os 

cuidados com a colostomia e ileostomia, é evidente que o tempo da maioria dos sistemas de bolsa descartáveis pode ser 

usada por 2 a 7 dias e alguns modelos duram até mais. Além disso todos os sistemas com bolsa precisam ser trocados 

imediatamente se ocorrer vazamento, e todas as bolsas precisam de esvaziamento quando encher UM TERÇO ou metade.  

Por isso, solicitação indeferida. 

REFERÊNCIA:  

- SPRINGHOUSE. As melhores práticas de enfermagem: procedimentos baseados em evidência. 2ª Ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2010. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão está correta, o erro encontra-se apenas no item dois pois aconteceu a troca no nome dos 

nervos, pois o sinal da mão caída ou em gota, relaciona-se a lesão do nervo radial e a mão simiesca está associado ao 

nervo mediano. 

REFERÊNCIA:  

- BARROS A. L. B. L. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 

2010. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão não cabe recurso. Está claro conforme o Manual do Sistema de Informação da Atenção Básica 

que as informações referentes à situação de saúde contidas nas afirmativas A, B, C, que constituem em programas da 

Atenção Básica. Entretanto a afirmativa D – “informações sobre os pacientes cadastrados para o tratamento de feridas” 

não corresponde a uma situação de saúde de cunho do referido sistema (BRASIL, 2013). 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 

 
 



CARGO: ENFERMEIRO ESF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão possui quatro itens errados, pois o número 12 foi repetido em leve alterações sendo que 
deveria constar outros números. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: É evidente na literatura de fundamentos a importância dos cuidados com o risco de infecção no 
autocateterismo, por isso ensinar o paciente do sexo masculino a importância de manter o prepúcio retraído durante todo 
o procedimento para evitar contato com a sonda e possível infecção do trato urinário.  
REFERÊNCIA:  
- POTTER, P. Fundamentos de Enfermagem. 8ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  O SIGA-Saúde — Sistema Integrado de Gestão da Assistência à Saúde — é composto de vários módulos, 
visando contemplar os diversos processos de trabalho em saúde, dentre os quais, não se inclui as modalidades 
Matriciamento e Programa de Saúde na Escola, visto que a gestão assistencial é individual e baseada no paciente e/ou 
família e não em cadastramento de programas, esses módulos dentro do SIGA são inexistentes, o SIGA saúde é sistema 
fundamental dentro das normas e diretrizes do PSF, sendo assim, fazendo parte do conteúdo do edital Fonte: 
http://sigasaude.go.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/ROTEIRO-DE-ADES%C3%83O.pdf 
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2015/iels.mar.15/Iels51/M_PT-SMS-349_2015.pdf 
http://sigasaude.go.gov.br/wp-content/uploads/2015/12/manualtreinamentocmes_v1.pdf 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  Todas as unidades de saúde notificantes deverão encaminhar a notificação negativa, quando não ocorrer 
nenhum caso de doenças que deverão ser notificadas por meio do SINAN, seguindo o mesmo fluxo e periodicidade das 
fichas de notificação individual de casos. A ficha de notificação destinada a esse fim recebe o nome de sua aplicabilidade, 
desse fato, entende-se como ficha de notificação negativa. Fonte: 
 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2005/int0002_22_11_2005.html  
http://www2.maringa.pr.gov.br/sistema/arquivos/0d87581a99c0.pdf 
 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  A questão sobre Matriciamento foi tirada na integra do site da Fiocruz, referência nacional para as bases 
de composição de concursos públicos, ainda, os links deixados pelo recursante não apresentam nenhuma prova anexa ou 
abrem nenhum link associado a prova. Fonte: http://amazonia.fiocruz.br/arquivos/category/83-2013-09-17-09-20-
37?download=1719:2014-03-19-17-45-18&start=60 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  Segundo o Ministério da Saúde, no caderno de Atenção à Saúde do Adolescente, Quando o adolescente 
procurar a Unidade Básica de Saúde sem o acompanhamento dos pais ele tem o direito de ser atendido sozinho. No 
entanto a equipe poderá negociar com ele a presença dos pais ou responsáveis, se for o caso. Fonte:  
http://www1.saude.rs.gov.br/dados/1295448584674Aten%E7%E3o_%E0_sa%FAde_de_adolescentes_na_ 
escola_e_na_UBS.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2005/int0002_22_11_2005.html
http://www2.maringa.pr.gov.br/sistema/arquivos/0d87581a99c0.pdf


CARGO: ENFERMEIRO ESF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 41 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, em caso de viagens, colocar os frascos 
de insulina em bolsa térmica ou caixa de isopor. Não precisa colocar gelo. Caso não tenha bolsa térmica ou isopor, leve o 
frasco em bolsa comum, junto a você, onde não receba a luz do sol, diretamente. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 42 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  Segundo o Ministério da Saúde, o programa Rede Cegonha, Promover a implementação de novo modelo 
de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao 
desenvolvimento da criança; • Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para que esta garanta acesso, 
acolhimento e resoluti vidade; e Reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal., sendo 
assim, a alternativa A torna-se a correta da questão devendo ser alterado o gabarito oficial.  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/rede_cegonha.pdf 
 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 43 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo o Ministério da Saúde, Para reverter essa situação, o Ministério da Saúde, assumiu através do 
Instituto Nacional de Câncer em 1989, o papel de organizar o Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT). Esse 
Programa tem como objetivo reduzir a prevalência de fumantes em nosso país, e a conseqüente morbimortalidade por 
doenças tabaco relacionadas. Para isso utiliza as seguintes estratégias: prevenção da iniciação ao tabagismo, proteção da 
população contra a exposição ambiental à fumaça de tabaco, promoção e apoio à cessação de fumar e regulação dos 
produtos de tabaco através de ações educativas e de mobilização de políticas e iniciativas legislativas e econômicas. Sendo 
clara a questão com relação às estratégias, e uma delas é atuar na Morbi (Morbidez ou Morbidade do Tabagismo) 
Mortalidade (situações de risco de morte e indicência), relacionadas ao ato de fumar. O ministério da Saúde não tem 
poder algum sobre o comércio e impedimento de venda de produtos, somente de informações à população, mantendo a 
alternativa D como correta da questão. FONTE: 
 http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/3b4da40047eaabc088d4cd9ba9e4feaf/plano-de-implantacao-da-
abordagem-e-tratamento-do-tabagismo-na-rede-
sus.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3b4da40047eaabc088d4cd9ba9e4feaf 
 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 47 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo o artigo Semiologia Psiquiátrica, na avaliação da sensopercepção O examinador deverá avaliar 
se as sensações e percepções do paciente resultam da estimulação esperada dos correspondentes órgãos do sentido. Para 
isso, pode valer-se de relatos espontâneos de percepções alteradas; da observação de comportamentos sugestivos de 
percepções, na ausência de estímulos externos (conversar consigo mesmo, rir sem motivo, olhar repentinamente em 
determinada direção, na ausência de estímulo aparente); ou, ainda, pode formular perguntas diretas sobre tais alterações 
(p.ex., “Você já teve experiências estranhas, que a maioria das pessoas não costumam ter?” “Você já ouviu barulhos ou 
vozes, que outras pessoas, estando próximas, não conseguiram ouvir?”). As principais alterações da sensopercepção são 
comentadas abaixo: - Despersonalização: refere-se à sensação de estranheza, como se seu corpo, ou partes dele não lhe 
pertencessem, ou fossem irreais. _ Desrealização: o ambiente ao redor parece estranho e irreal, como se “as pessoas ao 
seu redor estivessem desempenhando papéis”. - Ilusão: interpretação perceptual alterada, resultante de um estímulo 
externo real. - Alucinações: percepção sensorial na ausência de estimulação externa do órgão sensorial envolvido. As 
alucinações podem ser: auditivas (sons ou vozes; as vozes podem dirigir-se ao paciente ou discutirem entre si sobre ele), 
visuais (luzes ou vultos até cenas em movimento, nítidas e complexas), táteis (toque, calor, vibração, dor, etc.), olfatórias 
e gustativas. As alucinações que ocorrem no estado de sonolência, que precede o sono (hipnagógicas) e no estado 
semiconsciente, que precede o despertar (hipnopômpicas) são associadas ao sono normal e não são, necessariamente, 
patológicas. Fonte: http://revista.fmrp.usp.br/1996/vol29n1/semiologia_psiquiatrica.pdf 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/rede_cegonha.pdf
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/3b4da40047eaabc088d4cd9ba9e4feaf/plano-de-implantacao-da-abordagem-e-tratamento-do-tabagismo-na-rede-sus.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3b4da40047eaabc088d4cd9ba9e4feaf
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/3b4da40047eaabc088d4cd9ba9e4feaf/plano-de-implantacao-da-abordagem-e-tratamento-do-tabagismo-na-rede-sus.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3b4da40047eaabc088d4cd9ba9e4feaf
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/3b4da40047eaabc088d4cd9ba9e4feaf/plano-de-implantacao-da-abordagem-e-tratamento-do-tabagismo-na-rede-sus.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3b4da40047eaabc088d4cd9ba9e4feaf


CARGO: ENFERMEIRO ESF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 48 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o caderno de atenção básica n°34, pág. 143, as etapas da Terapia Comunitária são: 
1. Acolhimento – momento de apresentação individual e das cinco regras. 
2. Escolha do tema – as pessoas apresentam as questões e os temas sobre os quais querem falar. Vota-se o tema a ser 
abordado no dia. 
3. Contextualização – momento em que o participante, com o tema escolhido, conta sua história. O grupo faz perguntas. 
4. Problematização – o mote (questão-chave para reflexão) do dia, relacionado ao tema, é jogado para o grupo. 
5. Rituais de agregação e conotação positiva – com o grupo unido, cada integrante verbaliza o que mais o tocou em relação 
às histórias contadas. 
6. Avaliação – feita entre os terapeutas comunitários. 
O planejamento não é etapa da Terapia Comunitária. 
Disponível em: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Saúde mental / Ministério da Saúde, Secretaria 
de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2013. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 

 
CARGO: FISIOTERAPEUTA NASF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO O PEDIDO. A AUSÊNCIA DA INFORMAÇÃO REFERIDA NÃO ATRAPALHA A CONSTATAÇÃO DA 
RESPOSTA CORRETA, JÁ QUE A ALTERNATIVA "D" ESTÁ TOTALMENTE ERRADA. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Os testes devem ser aplicados POR examinadores e não EM examinadores. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: ANULADA. ERRO NO ENUNCIADO DA QUESTÃO. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 41 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Retração inspiratória da fossa supraclavicular e dos espaços intercostais: é atribuída à resistência ao fluxo 
inspiratório que ocorre nestas doenças, fazendo com que seja gerada uma maior negatividade da pressão pleural durante 
a inspiração. O texto da questão refere-se a retração da fossa supraclavicular e dos espaços intescostais e não do tórax 
em barril, que termina sua definição com ponto antes de começar a mesma, há um erro de interpretação do candidato, 
pois a questão apresenta na afirmativa I dois achados semiológicos. 
V. Bates, Barbara. Propedêutica Médica. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro. 2. Porto, Celmo Celeno. Semiologia Médica, 
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 
 
 
 



CARGO: FISIOTERAPEUTA NASF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 60 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão explica que o paciente está fisiologicamente estável. Esse termo não quer dizer 
necessariamente que a parte homeostática esteja normal e sim controla. Outro ponto é que não houve melhora da parte 
neurológica. A internação domiciliar para esse paciente é o mais indicado, pois se precisa de um acompanhamento 
multidisciplinar em níveis de medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.  
Fonte: Capitulo VI, do subsistema de atendimento e internação domiciliar. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO NASF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A QUESTÃO POSSUI UM ERRO DE DIGITAÇÃO EM UMA DAS ALTERNATIVAS, PORTANTO, OPTA-SE POR 
SUA ANULAÇÃO. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 
CARGO:  MÉDICO VETERINÁRIO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 45 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: o candidato questionou que o isolamento viral da Influenza Equina ocorre em swab nasofaríngeo, porém 
esse é o meio de coleta de amostra, já o isolamento do agente etiológico, após a coleta e envio ao laboratório, pode ser 
realizado através de ovo embrionado ou cultura de células. 
Fontes:  
1) Ciência Rural, Santa Maria, v35, n.5, p. 1213-1215, set-out, 2005 – Prevalência de anticorpos para o vírus da Influenza 
Eqüina, subtipo H3N8, em equídeos apreendidos no Estado do Rio de Janeiro; 
2) LOBO, R. R.; Padronização de técnicas de diagnóstico em virologia utilizando ovos embrionados de codorna como 
modelo biológico; Universidade Federal de Pelotas, Faculdade de Veterinária; 2015. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 54 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: PIRES, C. E. T. EM SEU TRABALHO DE PESQUISA: PRINCIPAIS BACTÉRIAS PRESENTES EM DOENÇAS 
TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (DTAs), DIZ:”NAS TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES , POR ALGUNS CHAMADOS INTOXICÇÃO 
DO TIPO INFECÇÃO, DESENVOLVE-SE UM QUADRO TÍPICO DE INFECÇÃO PROVOCADO PELA INGESTÃO DE CARNE OU 
OUTRO ALIMENTO  CONTAMEINADO POR BACTÉRIAS PATOGÊNCICAS, QUE PRODUZIRÃO AS TOXINAS NO PRÓPRIO 
ORGANISMO DO HOSPEDEIRO”, PORTANTO A ALTERNATIVA C É A CORRETA. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 

 
CARGO: MÉDICO PLANTONISTA SAMU 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A dor na maioria das vezes é iniciada na Fossa ilíaca direita, ao diagnosticar um paciente com esse achado, 
o médico sempre deverá suspeitar do diagnóstico de Apendicite o que torna a questão verdadeira, porém, a literatura 
não aponta em nenhum momento a irradiação da dor para o tórax, sendo esta a alternativa incorreta.  
Fonte: http://www.prociv.azores.gov.pt/fotos/documentos/1455825205.pdf 
 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

http://www.prociv.azores.gov.pt/fotos/documentos/1455825205.pdf


 

CARGO: JORNALISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Ao contrário do exposto no recurso, a alternativa apresentada no gabarito (letra c, “jornal mural”) é a que 
responde adequadamente à questão proposta – inclusive no quesito ‘proporcionar certo grau de interatividade’. Como 
apontado no recurso, entende-se por interatividade, de acordo com o dicionário Aurélio, a “ação que se exerce 
mutuamente entre duas ou mais coisas ou duas ou mais pessoas”. Ora, é exatamente isso que um jornal mural, enquanto 
estratégia de comunicação interna, proporciona. Pela proximidade que cria com os leitores, essa ferramenta permite que 
as informações sejam transmitidas de múltiplas maneiras criativas e interativas. É possível explorar aspectos relativos à 
texturas, volumes, efeitos visuais e até “tridimensionais”, uma vez que o jornal mural pode ser tocado pelos leitores. Tais 
potencialidades permitem que os leitores interajam com o jornal – e com a própria organização –, de maneira que sejam 
obtidos resultados surpreendentes na comunicação com os colaboradores da empresa. Não à toa, o jornal mural 
permanece sendo a primeira mídia a ser implantada nas organizações e ainda continua sendo a mais utilizada por 57,9% 
das empresas, segundo dados da Pesquisa de Tendências em Gestão de Pessoas, promovida pela ISK Consultoria 
Organizacional. Por todo o exposto, esta banca indefere o recurso e mantém a alternativa correta como apresentada no 
gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 50 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão em análise pretende aferir o domínio do candidato em dois níveis: a) conhecimento de edição 
jornalística; b) compreensão de linhas editoriais. Se bem observado, o enunciado propõe fazer a avaliação a partir “das 
informações acima”, quais são: a) o trecho da matéria; b) o tipo de veículo, um tablóide; c) o próprio veículo, jornal Meia 
Hora. Além disso, também é proposição da questão a compreensão dos “mecanismos editoriais”. É a partir deste cenário 
que surge o problema central da questão, que é apontar o melhor título. Isto posto, é importante considerar que se trata 
da análise das práticas linguageiras presentes no denominado jornalismo popular. Como apontado por Amaral (2006) e 
Barbosa (2008), neste segmento, é possível observar uma mudança na linguagem para narrar os fatos. Tal modificação se 
dá, em geral, por duas razões: a) impossibilidade de fazer muitas ponderações, que fica a cargo dos veículos mais 
tradicionais; b) a praticidade intencionada, de maneira que o jornal seja lido a partir de uma linguagem que preencha as 
expectativas das pessoas. Para além disso, é de amplo conhecimento nos meandros jornalísticos a atuação do Meia Hora, 
tradicional tabloide carioca. O jornal é considerado o principal expoente do jornalismo popular brasileiro na atualidade.  
Não obstante, o trecho apresentado na questão foi retirado de uma matéria real publicada no Meia Hora, cujo título é 
exatamente o apontado no gabarito (“Operação da PM faz o tráfico ‘cair do cavalo’”). A manchete apresenta um jogo de 
linguagem entre o apelido do traficante chefe da quadrilha (o Cavalo) e uma expressão idiomática comum (“cair do 
cavalo”). O texto pode ser acessado pelo link: http://meiahora.ig.com.br/policia/2016-07-20/operacao-da-pm-faz-o-
trafico-cair-do-cavalo.html. Por todo o exposto, esta banca indefere o recurso e mantém a alternativa correta como 
apresentada no gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 

 
CARGO: MÉDICO PERITO DA PREVIDÊNCIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 52 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: de acordo com a lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, art. 2º, a assistência social tem por objetivos: I- 
a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente: a 
proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; 
a promoção da integração ao mercado de trabalho; a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção 
de sua integração à vida comunitária; e a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência 
e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.  
Alternativa (D) é o item incorreto na questão: a garantia de alimentação à pessoa com deficiência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 



CARGO: MÉDICO PERITO DA PREVIDÊNCIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 57 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: de acordo com a lei 8.080/90, art. 6º, estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde (SUS): a execução de ações: de vigilância sanitária; de vigilância epidemiológica; de saúde do trabalhador; e de 
assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 
Alternativa (C) é o item incorreto na questão: de assistência integral, inclusive farmacológica. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 
 

CARGO: NUTRICIONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Questão sem resposta devido a erro de digitação. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Questão sem resposta devido a erro de digitação. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 45 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Deferido. Houve um erro na formulação dessa alternativa e consequentemente, o parecer está deferido. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 49 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Indeferida, o leite materno maduro apresenta composição mais estável a partir do décimo quinto dia após 
o parto. Então essa quantidade total de gordura do leite humano, geralmente, não sofre influência da dieta e da condição 
nutricional da mãe. Esse é um fato que geralmente não sofre modificação, nem influencia. Ministério da saúde 2008. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 51 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Indeferido, Pois o Espinafre é o alimento de maior fonte de magnésio ele tem 79mg, enquanto o leite tem 
22 mg, e o mineral em maior quantidade no leite é o cálcio.  Dean, Carolyn. “The Magnesium Miracle (Revised and 
Updated)“. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 53 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: deferido, recurso procedente para anulação da questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 58 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Indeferido, É sim necessário repor as vitaminas lipossolúveis, ao utilizar o óleo mineral, Elas são solúveis 
em lipídeos (gorduras) e vão se solubilizar, ou seja, vai ser perdida com o contado com o óleo, tendo que ser reposta.  
Essas vitaminas são transportadas através do sistema linfático até o tecido adiposo, onde ficam armazenadas. Artigo The 
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 
 



CARGO: NUTRICIONISTA NASF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão, em seu enunciado, faz referência à “Desnutrição grave”, o que já elimina a alternativa “B”. 

Nesse caso, utiliza-se todos os meios de encaminhamento, sendo a alternativa “D” a que apresenta esses meios. Dessa 

forma a referida questão mantém seu gabarito. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Em relação as recomendações nutricionais para indivíduos com diabetes, estas devem ser as mesmas para 

indivíduos sadios, os seja, que não apresentam a doença referida. Levando-se em consideração o estado fisiológico, 

gênero, faixa etária e atividades física. Aqui, fala se em hábitos alimentares saudáveis, aqueles recomendados a população, 

tanto na prevenção como na recuperação. Vícios alimentares, de alimentação inadequados, não são considerados como 

padrão alimentar recomendável.  Mudanças no padrão alimentar faz-se quando o indivíduo, ao logo da vida, tem um perfil 

alimentar relacionado com risco a saúde.  (Lilian Cuppari, pag 235, 3ª ed. – nutrição clínica no adulto) 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve, na questão, erro de digitação, onde a deixa sem resposta. 

A sequência correta seria: 1, 4, 2, 3 e não 1, 4, 3, 2. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O conceito apresentado na alternativa “B” refere-se a dieta pastosa. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Indeferido. Os bolores podem se desenvolver nas seguintes faixas de pH: pH mínimo – 1,5 a 3,5 (faixa de 

crescimento exclusivo de bolores e leveduras), pH máximo – 8,0 a 11,0 e pH ótimo – 4,5 a 7,0. Ressalta-se que os bolores 

revelam grande capacidade de adaptação e crescimento sob condições extremamente variáveis - pH 2,0 a 9,0. 

Fonte: FRANCO, B. D. G. M.; LANDGRAF, M. Microbiologia dos alimentos. São Paulo: Atheneu, 2008. 182 p. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Indeferido. Esses benefícios estão relacionados mais com a soja do que com as catequinas.  

Fontes: MAHAN, L. Katheleen; ESCOTT-STUMP, S. Krause. Alimentos, nutrição e dietoterapia. 11ª edição: São Paulo: 

Editora Roca, 2005. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 
 
 



CARGO: NUTRICIONISTA NASF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 48 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  DEFERIDO – Gabarito alterado de “C” para “D”. 
Para adolescentes, isto é, indivíduos com idade entre maior ou igual a 10 anos e menor de 20 anos, a classificação do 
estado nutricional é realizada a partir da identificação do percentil de IMC por idade. O valor obtido de IMC e a idade do 
adolescente devem ser identificados no gráfico de IMC por idade, segundo o sexo do indivíduo. Este gráfico corresponde 
a curvas que refletem a distribuição desse indicador em uma população de referência, isto é, aquela que inclui dados 
referentes a indivíduos sadios, vivendo em condições socioeconômicas, culturais e ambientais satisfatórias. No gráfico, 
são apresentados os percentis do indicador de IMC por idade. A intersecção da medida de IMC do adolescente com sua 
idade possibilitará a identificação do percentil de IMC por idade do indivíduo, devendo ser observados os pontos de corte 
para sua interpretação. O percentil de IMC por idade em que se encontra o adolescente também pode ser identificado 
por meio de tabelas que apresentam diferentes valores de IMC em função da idade e do sexo do indivíduo. 
Interpretação – São definidos dois pontos de corte para o indicador de IMC por idade para adolescentes (percentis 5 e 
85), permitindo a seguinte classificação: 
Percentil de IMC por idade abaixo de 5: adolescente com baixo peso  
Percentil de IMC por idade maior ou igual a 5 e menor que 85: adolescente com peso adequado (eutrófico). 
Percentil de IMC por idade maior ou igual a 85: adolescente com sobrepeso. 
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Orientações para a 
coleta e análise de dados antropométricos em serviços de saúde : Norma Técnica do Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional - SISVAN / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : 
Ministério da Saúde, 2011. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/orientacoes_coleta_analise_dados_antropometricos.pdf , 
acessado em 14/10/16.    

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 51 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo o item 4.11.4, expresso na Resolução-RDC nº 216/2004: 
Os serviços de alimentação devem implementar Procedimentos Operacionais Padronizados relacionados aos seguintes 
itens:  
a) Higienização de instalações, equipamentos e móveis;  
b) Controle integrado de vetores e pragas urbanas;  
c) Higienização do reservatório;  
d) Higiene e saúde dos manipuladores. 
Disponível em: http://www.paulinia.sp.gov.br/downloads/RDC_N_216_DE_15_DE_SETEMBRO_DE_2004.pdf , acessado 
em 14/10/16. 
Portanto, a afirmativa III – Higienização de instalações, equipamentos e imóveis, da questão está incorreta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 52 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na afirmativa IV o a expressão “estado nutricional” foi substituída propositalmente por “estado físico” 
para que a mesma ficasse incorreta. 
Desta forma, apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 53 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A argumentação da candidata tem fundamento, a questão não possui uma resposta correta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 
 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/orientacoes_coleta_analise_dados_antropometricos.pdf
http://www.paulinia.sp.gov.br/downloads/RDC_N_216_DE_15_DE_SETEMBRO_DE_2004.pdf


CARGO: NUTRICIONISTA NASF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 54 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Descrição dos Métodos da Análise Sensorial  
Método Sensorial Afetivo: O objetivo do método afetivo é avaliar a aceitação e preferência dos consumidores em relação 
a um ou mais produtos.  
1. Teste de Aceitação: avalia o quanto um consumidor gosta ou desgosta de um determinado produto.  
2. Teste de Preferência: determina a preferência que o consumidor tem sobre um produto em relação a outro 
Fontes:  
Rev. Inst. Latic. “Cândido Tostes”, Jan/Fev, nº 366, 64: 12-21, 2009.  
Profa. Dra. Mônica Queiroz de Freitas. Departamento de Tecnologia dos Alimentos Faculdade de Veterinária Universidade 
Federal Fluminense Niterói-RJ 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 55 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A definição de estimativa de peso é: 
• Estimativa de peso* quando não se pode pesar o indivíduo, é possível estimar o peso por meio de algumas fórmulas, 
tais como circunferência da panturrilha, compleição, altura ou IMC; 
A justificativa apresentada é justamente sobre a Estimativa de Peso, apresentando as fórmulas utilizadas. 
Poratando, a justificativa apresentada apenas corrobora a alternativa  
A) Estimativa de peso: quando não se pode pesar o indivíduo, é possível estimar o peso por meio de algumas fórmulas, 
tais como circunferência da panturrilha, compleição, altura ou IMC. 
A incorreta é a letra “D” (Peso ideal: utilizado como referência na avaliação das mudanças recentes de peso e em casos 
de impossibilidade de medir o peso atual. Geralmente é o peso que se mantém por maior período de tempo), pois a 
correta definição de PESO IDEAL É: peso definido de acordo com alguns parâmetros, tais como idade, biótipo, sexo e 
altura. Devido a variações individuais no adulto, o peso ideal pode variar na faixa de 10% abaixo e 10% acima do peso 
teórico. 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Antropometria: como pesar e medir. Centro 
Colaborador em Alimentação e Nutrição – Região Sudeste/ENSP/FIOCRUZ 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 56 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A fórmula apresentada está correta, porém a candidata não utilizou o fator de cocção apresentado no 
enunciado da questão. Para servir 300 pessoas com 120g cada é necessário dividir o total do feijão cozido por 3 (fator de 
cocção) para chegar à quantidade de feijão que será necessário obter para servir estas 300 pessoas. Quando se apresenta 
o fator de cocção, o mesmo deve ser utilizado no cálculo. Portanto, seriam necessários 12kg de feijão. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 58 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  
O enunciado da questão solicita as AÇÕES expressas na Portaria Interministerial nº 1.010, de 08 de Maio de 2.006 para 
alcançar uma alimentação saudável no ambiente escolar.  
As ações expressas nesta portaria são:  
Art. 5º Para alcançar uma alimentação saudável no ambiente escolar, devem-se implementar as seguintes ações:  
I - definir estratégias, em conjunto com a comunidade escolar, para favorecer escolhas saudáveis;  
II - sensibilizar e capacitar os profissionais envolvidos com alimentação na escola para produzir e oferecer alimentos mais 
saudáveis;  
III - desenvolver estratégias de informação às famílias, enfatizando sua coresponsabilidade e a importância de sua 
participação neste processo;  
IV - conhecer, fomentar e criar condições para a adequação dos locais de produção e fornecimento de refeições às boas 
práticas para serviços de alimentação, considerando a importância do uso da água potável para consumo;  



V - restringir a oferta e a venda de alimentos com alto teor de gordura, gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal 
e desenvolver opções de alimentos e refeições saudáveis na escola;  
VI - aumentar a oferta e promover o consumo de frutas, legumes e verduras;  
VII - estimular e auxiliar os serviços de alimentação da escola na divulgação de opções saudáveis e no desenvolvimento de 
estratégias que possibilitem essas escolhas;  
VIII - divulgar a experiência da alimentação saudável para outras escolas, trocando informações e vivências;  
IX - desenvolver um programa contínuo de promoção de hábitos alimentares saudáveis, considerando o monitoramento 
do estado nutricional das crianças, com ênfase no desenvolvimento de ações de prevenção e controle dos distúrbios 
nutricionais e educação nutricional; e X - incorporar o tema alimentação saudável no projeto político pedagógico da escola, 
perpassando todas as áreas de estudo e propiciando experiências no cotidiano das atividades escolares. 
 
Portanto, a alternativa “C” (Estímulo à implantação de boas práticas de manipulação de alimentos nos locais de produção 
e fornecimento de serviços de alimentação do ambiente escolar), não se trata de uma ação, conforme demonstrado acima 
e sim de um EIXO PRIORITÁRIO, conforme expresso na Portaria 1.010: 
 
Art. 3º Definir a promoção da alimentação saudável nas escolas com base nos seguintes eixos prioritários:  
I - ações de educação alimentar e nutricional, considerando os hábitos alimentares como expressão de manifestações 
culturais regionais e nacionais;  
II - estímulo à produção de hortas escolares para a realização de atividades com os alunos e a utilização dos alimentos 
produzidos na alimentação ofertada na escola;  
III - estímulo à implantação de boas práticas de manipulação de alimentos nos locais de produção e fornecimento de 
serviços de alimentação do ambiente escolar;  
IV - restrição ao comércio e à promoção comercial no ambiente escolar de alimentos e preparações com altos teores de 
gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal e incentivo ao consumo de frutas, legumes e verduras; e  
V - monitoramento da situação nutricional dos escolares. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Devido a um erro da banca a questão 22 será anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  A alternativa que apresenta a resposta correta é a de letra “ C ”. Portanto, recurso provido. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  A alternativa que apresenta a resposta correta é a de letra “ D ”. Portanto, recurso provido. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Devido a um erro da banca a questão 28 será anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 

 



CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão aborda conteúdo referente ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com relação à 
prática do ato infracional cometida pelo adolescente. É solicitada a alternativa incorreta quanto as medidas que podem 
ser tomadas, contida na Letra C: Opção de reparar o dano, já que não há opção, mas sim obrigação, conforme o texto 
explícito no ECA e no próprios recursos pretendidos pelos candidatos. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Devido a um erro da banca a questão 32 será anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente possuem natureza de órgãos estatais especiais, 
isto é, são instâncias públicas essencialmente colegiadas e estão conceituados juridicamente no inc. II do art. 204 da 
Constituição Federal e no inc. II do art. 88 da Lei Federal nº 8.069/90(Estatuto da Criança e do Adolescente) como órgãos 
deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de 
organizações representativas, segundo leis federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal. O fato de a questão não 
especificar se é Conselho Municipal, Estadual ou Nacional não interfere em nada a compreensão da pergunta como 
também não altera o conteúdo das alternativas. Além disso, não nenhuma referência ao Conselho Tutelar em nenhuma 
das alternativas, conforme sugerido por um dos recursos propostos. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 

 
 

CARGO: ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM BUXO-MAXILAR CEO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: NA QUESTÃO, MANUTENÇÃO DA LETRA C 
NO ARGUMENTO, OS PROCEDIMENTOS SÃO REMOÇÕES DE ÁREAS DE RESISTÊNCIA, MAS NÃO TORNAM A LETRA A 
CORRETA, PORQUE NA REALIDADE OUTRO PRINCÍPIO BÁSICO CORRETO, SERIA... TRABALHAR PELAS VIAS DE MENOR 
RESISTÊNCIA     
Exodontia De Terceiros Molares Inclusos: Quando Remover O Dente Do Siso? 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: RESULTADO: Manter a letra A. Sanitizantes não previnem a multiplicação de microorganismos capazes de 
causar infecção, apenas DIMINUEM. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 55 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: DEFERIDO- mais de uma resposta correta. ANULAR 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 
 
 



CARGO: ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM ENDODONTIA CEO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Pode-se encontrar em artigos como PECORA,J.D.; MURGEL,C.A.F.; SAVIOLI,R.N.. Estudo da incidência de 
dois canais nos incisivos inferiores. Rev. Bras. Odont., v.47, n.4, p.44-47, 1990; Endodontia - Técnicas e Fundamentos 
Autor: Ilson José Soares / Fernando Goldberg Ediçao: 2a / 2011; entre outros artigos a porcentagem aproximada. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Indeferido. Em vários artigos e livros, como Endodontia - Técnicas e Fundamentos Autor: Ilson José Soares 
/ Fernando Goldberg Ediçao: 2a / 2011; a presença do quarto canal é mais freqüente. DE DEUS (1986) observou, quanto 
ao número de canais, que o primeiro molar superior apresenta a seguinte situação: 30% dos casos com três canais e 70% 
dos casos com quatro canais. Esse quarto canal pode ser bem diferenciado e terminar com forame independente em 
32,8% dos casos e 37,2% dos casos apresentar dois canais que se unem, terminando em um único forame. As raízes 
distovestibular e palatina apresentam, cada uma, um único canal. O canal distovestibular é estreito e o canal palatino é 
amplo. A não localização e, portanto, o não tratamento do quarto canal pode conduzir ao insucesso do tratamento 
endodôntico. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Deferido. Alteração de gabarito para alternativa B.  

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A própria pergunta contém a resposta. A modelagem e o termo “mecânico” já sugerem por si só a ação 
física. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão não aborda o fundamento, aborda o movimento linear, amplitude e frequência. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 57 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: INDEFERIDA 
 http://143.107.206.201/restauradora/endodontia/temas/instrumental/instrumental_dig_pec.html 
 
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL CAMPUS CACHOEIRA DO SUL CURSO DE ODONTOLOGIA TÉCNICAS E MATERIAIS EM 
ENDODONTIA INSTRUMENTAL ENDODÔNTICO  
http://pt.slideshare.net/endoblog/instrumental-endodontico-blog 
 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 58 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  DEFERIDA- mudança de gabarito para a letra B. Endodontia: princípios e práticas/ Mahmoud Torabinejad, 
Richard E. Walton;(tradução Maurício Santa Cecilia...et al.).-Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. Cap 10 p161-181 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 

http://143.107.206.201/restauradora/endodontia/temas/instrumental/instrumental_dig_pec.html
http://pt.slideshare.net/endoblog/instrumental-endodontico-blog


CARGO: ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM PERIODONTIA CEO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: DEFERIDA- devido a erro de digitação ( ao invés de papilar ter  sido digitado capilar )teríamos 2 respostas 
corretas. NULA 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Disfunção periodontal.Fernandes Neto, AJ.,et al Univ.Fed Uberlândia-2007.pag121-129 
http://www.fo.ufu.br/sites/fo.ufu.br/files/Anexos/Documentos/Anexos_RoteiroOclusaoCap09.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A camada córnea corresponde à camada ceratinizada do epitélio oral. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 55 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recurso procedente. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 60 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recurso procedente. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 

CARGO: ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM PROTÉSE CEO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 46 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recurso procedente. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 49 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: INDEFERIDA- BOTEGA, FRANK. Os diferentes tipos de gesso. 2009.  
Disponível em: www.odontologia.com.br/diferentes-tipos-gesso    

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 51 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: INDEFERIDA- PENILDON SILVA, Tratado de Farmacologia. 8Ed Guanabara Koogan. 2010, pp.474-491. 
GOLAN D. E. Principios de Farmacologia – A base fisiopatologica da farmacoterapia, 2ed. Guanabara Koogan. 2009, pp 
131-145. 
RANG, DALE & RITTER. Farmacologia (3,4 e 5ed) Português e (3ed) Inglês 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 

 
 

http://www.fo.ufu.br/sites/fo.ufu.br/files/Anexos/Documentos/Anexos_RoteiroOclusaoCap09.pdf
http://www.odontologia.com.br/diferentes-tipos-gesso


CARGO: ODONTÓLOGO PSB 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: INDEFERIDA - a coroa total metálica é a que necessita de menor espessura de desgaste para ser 
confeccionada. Portanto, a mais conservadora, ocasionando a menor possibilidade de dano dentinário e pulpar. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: INDEFERIDA- a resina híbrida é indicada só para dentes posteriores e não para anteriores e posteriores 
como pede para assinalar o enunciado da questão.  
Higashi C, Souza CM, Liu J, Hirata R. Resina  composta para dentes anteriores. In: Fonseca AS. Odontologia Estética a arte 
da perfeição, São Paulo: Artes Médicas; 2008. p.99-135. 
http://pt.slideshare.net/GuilhermeTerra/classificaes-das-resinas-compostas-preparo-cavitrio-e-restaurao-em-rc-para-
dentes-posteriores-2012-1-11309068  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: INDEFERIDA- Implementada desde o seculo XX e reconhecida pela Organização Mundial de Saúde a 
fluoretação da água esta situada no 2º nível de prevenção(proteção específica) e dentro da prevenção primária que 
compreende a promoção de saúde e proteção específica  
https://pt.scribd.com/doc/98019625/Historia-natural-das-doencas-Niveis-de-prevencao 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  INDEFERIDA- dentes com carie radicular não são computados no cálculo do CPO-D, pois este índice é 
específico para problemas verificados na região de coroa dentaria – 
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb1998/fqd14.htm   

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 42 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  DEFERIDA. TROCA DE GABARITO PARA ALTERNATIVA C. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 45 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Para mantê-la remover o termo preparo cavitário da pergunta ficando a mesma: Para restaurações em 
resina composta em superfícies oclusais de dentes posteriores devem apresentar as seguintes características: E a resposta 
na mesma alternativa apenas alterada em um termo: B) Ser única ou múltipla, parte em esmalte e/ou parte em dentina 
preservando o máximo de estrutura sadia para adesão do material restaurador; 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 47 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:   DEFERIDA, ALTERAR GABARITO PARA LETRA B. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 52 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  DEFERIDO. ALTERAÇÃO DE GABARITO PARA ALTERNATIVA D. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 
 

http://pt.slideshare.net/GuilhermeTerra/classificaes-das-resinas-compostas-preparo-cavitrio-e-restaurao-em-rc-para-dentes-posteriores-2012-1-11309068
http://pt.slideshare.net/GuilhermeTerra/classificaes-das-resinas-compostas-preparo-cavitrio-e-restaurao-em-rc-para-dentes-posteriores-2012-1-11309068
https://pt.scribd.com/doc/98019625/Historia-natural-das-doencas-Niveis-de-prevencao
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb1998/fqd14.htm


CARGO: ODONTÓLOGO PSB 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 53 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo a fundamentação do livro Fundamentos básicos depatologia e medicina oral, do autor Cawson´s, 
as pápulas podem variar de rosa, amarelo, vermelha-azulada ou marrom. Geralmente de acordo com a área onde está 
localizada. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 58 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recurso procedente. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 

CARGO: PEDAGOGO COM ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Diante do recurso apresentado faz se necessário explicar o significado da palavra DISTINGUIR, tendo em 
vista a má interpretação da alternativa pelo candidato. 
 
Distinguem o profissional que desempenha bem sua função do profissional que a desempenha de forma desrespeitosa. 
 
Distinguir (dis-tin-guir)s.f. Ação de distinguir, de separar. 
Caracteres ou qualidades por que uma pessoa ou coisa difere da outra. 
Preferência, prerrogativa, honra. 
 
Distinguir: v.t.d. v.bit. e v.pron. Diferenciar; conseguir entender ou perceber a diferença entre uma coisa e outra, entre 
uma pessoa e outra: 
 
Fontes: http://www.dicionarioinformal.com.br/distinguem/  
http://www.infoescola.com/filosofia/etica/  
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro082.pdf  
Código de Ética da Associação Brasileira de Psicopedagogia ABPp. Reformulado pelo Conselho Nacional e Nato do biênio 
95/96.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO: O trabalho do psicopedagogo não estar voltado fundamentalmente para intermediar a 
socialização e interação dos membros da equipe escolar. 
Conforme projeto de lei Lei 3.124/97. A Intervenção psicopedagógica volta-se essencialmente para o processo de 
aprendizagem e suas dificuldades, tendo por enfoque o sujeito que aprende em seus vários contextos: da família, da 
educação (formal e informal), da empresa, da saúde; 
Segundo Visca (1985), a Psicopedagogia nasceu como uma ocupação empírica, causada pela necessidade de atender 
crianças com dificuldade de aprendizagem, cujas causas eram estudadas pela medicina e psicologia, posteriormente, 
tornou-se uma área de conhecimento autônoma, com recursos diagnósticos, corretores e preventivos, que vem 
complementar outras áreas de conhecimento. 
 
Segundo Bossa (2000), o psicopedagogo  pode colaborar na elaboração do projeto pedagógico, ou seja, através de seus 
conhecimentos ajudar a escola a responder questões fundamentais como: O que ensinar? Como ensinar? Para que 
ensinar? Pode realizar o diagnóstico institucional para detectar problemas pedagógicos que estejam prejudicando a 
qualidade do processo ensino-aprendizagem; pode ajudar o professor a perceber quando a sua maneira de ensinar não é 
apropriada à forma do aluno aprender; pode orientar professores no acompanhamento do aluno com dificuldades de 

http://www.dicionarioinformal.com.br/distinguem/
http://www.infoescola.com/filosofia/etica/
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro082.pdf


aprendizagem; pode ainda, realizar encaminhamentos para fonoaudiólogos, psicólogos, neurologistas, psiquiatrias 
infantis, entre outros. 
 
fontes: http://www.abpp.com.br/pl3124-1997.pdf  
Bossa, Nádia. A Psicopedagogia no Brasil: contribuições a partir da prática. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1994 
 
Visca. Jorge. Clínica psicopedagógica - em 1985. Traduzido para o português em 1987. 
 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O Gabarito correto permanece letra B, confira  

 

35) Com base no art. 33, da LDB.  É CORRETO o que se afirma sobre o ensino religioso em: 

 

A) O ensino religioso é de matrícula obrigatória. 

B) É parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas 

de ensino fundamental. 

C) Outorga todas as formas de proselitismo. 

D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 51 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO: O conceito de equilibração na teoria de Piaget representa o fundamento que explica todo o 

processo do desenvolvimento humano. Trata-se de um fenômeno que tem, em sua essência, um caráter universal, já que 

é de igual ocorrência para todos os indivíduos da espécie humana mas que pode sofrer variações em função de conteúdos 

culturais do meio em que o indivíduo está inserido. Nessa linha de raciocínio, o trabalho de Piaget leva em conta a atuação 

de  2 elementos básicos ao desenvolvimento humano: os fatores invariantes e os fatores variantes. 

(a) Os fatores invariantes:  Piaget postula que, ao nascer, o indivíduo recebe como herança uma série de estruturas 

biológicas - sensoriais e neurológicas - que permanecem constantes ao longo da sua vida. São essas estruturas biológicas 

que irão predispor o surgimento de certas estruturas mentais. Em vista disso, na linha piagetiana, considera-se que o 

indivíduo carrega consigo duas marcas inatas que são a tendência natural à organização e à adaptação, significando 

entender, portanto, que, em última instância,  o 'motor' do comportamento do homem é inerente ao ser.  

(b) Os fatores variantes: são representados pelo conceito de esquema que constitui a unidade básica de pensamento e 

ação estrutural do modelo piagetiano, sendo um elemento que se tranforma no processo de interação com o meio, 

visando à adaptação do indivíduo ao real que o circunda. Com isso, a teoria psicogenética deixa à mostra que a inteligência 

não é herdada, mas sim que ela é construída no processo interativo entre o homem e o meio ambiente (físico e social) em 

que ele estiver inserido. 

Em síntese, pode-se dizer que, para Piaget, o equilíbrio é o norte que o organismo almeja mas que paradoxalmente nunca 

alcança (La Taille, op.cit.), haja vista que no processo de interação podem ocorrer desajustes do meio ambiente que 

rompem com o estado de equilíbrio do organismo, eliciando esforços para que a adaptação se restabeleça. Essa busca do 

organismo por novas formas de adaptação envolvem dois mecanismos que apesar de distintos são indissociáveis e que se 

complementam: a assimilação e a acomodação. 

 
FONTE: http://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/textos/d00005.htm  
 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 

http://www.abpp.com.br/pl3124-1997.pdf
http://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/textos/d00005.htm


CARGO: PEDAGOGO COM ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 60 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  O Gabarito correto é letra B) Dificuldade em se engajar em jogos ou atividades de leitura onde necessite 
permanecer sentado.  
A característica apresentada (dificuldade em permanecer sentado) não costuma ser associada ao dislexio.  
 
A criança com Dislexia apresenta inúmeras características peculiares, a principal delas é a dificuldade para decodificar as 
letras do alfabeto e tudo o que é relacionado à leitura. Porém muitas das vezes apresentam-se impulsiva e interrompe os 
demais para falar. Como também não consegue concentrar a atenção em um só estímulo. Em algumas delas há um 
número maior de sintomas e sinais; em outras, são observadas somente algumas características. Quando sinais só 
aparecem enquanto a criança é pequena, ou se alguns desses sintomas somente se mostram algumas vezes, isto não 
significa que possam estar associados à Dislexia. Inclusive, há crianças que só conquistam uma maturação neurológica 
mais lentamente e que, por isto, somente têm um quadro mais satisfatório de evolução, também em seu processo pessoal 
de aprendizado, mais tardiamente do que a média de crianças de sua idade. 
 
http://www.dislexia.com.br/sintomas.htm  
http://www.centropsicopedagogicoapoio.com.br/o-que-e-dislexia/  
http://dislexiabrasil.com.br/  

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 

 
 
 

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A QUESTÃO D ASSINALADA COMO CORRETA É VERDADEIRA, UMA VEZ QUE O SUB ITEM 
CONSTA NO ART. 6º DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ, QUE DIZ: SÃO REQUISITOS PARA A 
CRIAÇÃODE COMARCA, NÃO SENDO O ÍTEM IV DESVINCULADO DO ART. EM QUESTÃO 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. SEGUNDO O DOUTRINADOR MARCELO ALEXANDRINO EM SUA OBRA DIREITO 
ADMINISTRATIVO DESCOMPLICADO, 15º ED, MAIS PRECISAMENTE, EM SUA PÁG. 481, DIZ EXATAMENTE  O QUE CONSTA 
NO ENUNCIADO E NA RESPOSTA DA LETRA D. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. SEGUNDO CELSO BANDEIRA DE MELLO, NA SUA OBRA : CURSO DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO,PÁG. 680, BEM ELUCIDA O CONCEITO DA CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, COMO SE REFERE O 
ENUNCIADO DA QUESTÃO. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  ALTERAÇÃO DE GABARITO PARA LETRA B (REMOÇÃO) 
A questão deixou claro que o servidor deseja “a mudança de localidade do exercício do serviço”, assim, não há o que se 
falar em licença para tratar de interesses particulares, pois não atingirá seu objetivo e voltará a sede atual; poderá, 
contudo, solicitar uma remoção a pedido – e não de ofício, pois seu cônjuge também fora removido a pedido. Sendo o 
caso, alteração de gabarito para letra “B” (remoção). 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

http://www.dislexia.com.br/sintomas.htm
http://www.centropsicopedagogicoapoio.com.br/o-que-e-dislexia/
http://dislexiabrasil.com.br/


CARGO: PROCURADOR JURÍDICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 41 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Justificando-se o item II, “contribuinte” é termo mais estrito de “sujeito passivo”, que engloba o 
responsável, e, portanto, sua utilização no item não o torna errado – diferente seria caso a lei determinasse “contribuinte” 
e a alternativa trouxesse “sujeito passivo”, pois englobaria erroneamente os responsáveis. Item III é literal do CTN, 
conforme a seguir: “Art. 167 Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado 
da decisão definitiva que a determinar.”, portanto, o item está correto. Gabarito correto e mantido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 42 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Justificando-se o gabarito temos: “A cobrança baseada na MP terá a duração de apenas 30 (trinta) dias 
caso não seja convertida em lei dentro do prazo constitucional”. Primeiramente, lembremos que o IPI é exceção à 
legalidade e à anterioridade, devendo respeitar a noventena (90 dias a contar da publicação) para que produza efeitos. 
Em segundo lugar, a MP não precisará ser convertida em lei para que produza efeitos, conforme exceção do art. 62, § 2º. 
Assim, transcorridos 90 dias, aprovada ou não a MP, a cobrança poderá ser efetuada. Caso não tenha sido efetuada até 
então, restam 30 dias para fazê-lo (prazo total de 120 dias). Portanto, do 90º ao 120º, a cobrança será efetuada 
plenamente. Não sendo convertida em lei dentro dos 120 dias, há rejeição tácita da MP; nesse caso, além da 
irreptibilidade, o CN irá editar o decreto legislativo em 60 dias, caso contrário os efeitos da MP prevalecerão. Portanto, 
independentemente da permanência dos efeitos (o que geralmente ocorre no caso de cobrança de tributos), pode-se 
afirmar que a cobrança baseada na MP terá a duração de apenas 30 dias caso não seja convertida em lei dentro do prazo 
constitucional. Portanto, gabarito correto e mantido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 46 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  ALTERAÇÃO DE GABARITO PARA LETRA B (Autorização judicial e assistência). Aplica-se o Art. 974. CC: 
“Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele 
enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. § 1o Nos casos deste artigo, precederá autorização judicial, após 
exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser 
revogada pelo juiz,ouvidos os pais, tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos 
adquiridos por terceiros.”. No caso em questão, será ele assistido e não representado, pois há incapacidade relativa: “Art. 
974. § 3o O Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais deverá registrar contratos ou alterações 
contratuais de sociedade que envolva sócio incapaz, desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes pressupostos: 
III – o sócio RELATIVAMENTE 
INCAPAZ DEVE SER ASSISTIDO e o absolutamente incapaz deve ser representado por seus representantes legais.”. O 
assunto encontra-se englobado em “17. Empresário, sociedade, estabelecimento empresarial, registro, nome empresarial, 
preposto e escrituração”; os assuntos elencados englobam não só a letra da lei (título III, LIVRO II, CC), mas também 
doutrina e jurisprudência. Gabarito alterado para alternativa “B”. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 47 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Há equívoco de interpretação por parte do candidato. As alternativas das questões nem sempre serão 
copiadas da letra da lei, sendo aceitas também outras formas de escritas que equivalem em significado. Nesse sentido, 
alternativa c: a) A responsabilidade dos sócios é restrita ás quotas de cada um, porém eles respondem solidariamente pela 
integralização do capital social. “Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao VALOR de suas 
quotas, mas TODOS respondem todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.”. 
Óbvio é que cada quota tem um valor, e cada sócio possui responsabilidade restrita a essa quota; da mesma forma “eles” 
(os sócios) respondem solidariamente pela integralização do capital social. Alternativa “D”: “As sociedades limitadas 
podem facultar (sinônimo de “escolher”) entre firma ou denominação social.” As sociedades limitadas podem escolher 
entre firma ou denominação, ou seja, podem adotar uma das duas formas de nome empresarial. Portanto gabarito correto 
e mantido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 
 



CARGO: PROCURADOR JURÍDICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 52 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Consta explicitamente no edital “Crimes de Abuso de Autoridade”. Portanto, gabarito correto e mantido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 53 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Exatamente pelo explicitado em recurso, há um ordem de preferência de itens à penhora. A questão 
solicita “ “(...) deverá preferencialmente observar a penhora o seguinte item (...)”, portanto, preferencialmente entre as 
alternativas, de acordo com o art. 835 CPC, deve observar a penhora “A) Títulos da dívida pública da União, dos Estados e 
do Distrito Federal com cotação em mercado.”. Portanto, gabarito correto e mantido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 60 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. A ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA A, E VEM MUITO BEM EXPLICADA NA OBRA: MANUAL 
DE DIREITO PENAL DO ROGÉRIO SANCHES CUNHA, EM SUA PÁG. 119, QUE FALA QUANTO AOS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS E 
A TERRITORIALIDADE 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: No caderno Ministerial Adolescência & Psicologia, destaca-se que Na psicoterapia com adolescentes, é 
preciso ficar claro com quem está o vínculo. Quando o adolescente vem trazido pelos pais, pode haver a desconfiança de 
que o vínculo foi estabelecido com os adultos, o que compromete o processo psicoterápico. Outra especificidade é o 
reforço da garantia de confidencialidade, pois, em geral, esse serviço é o mesmo frequentado por seus pais, parentes, 
amigos do bairro, o que pode ser uma fonte de ansiedades e fantasias. Fonte: http://site.cfp.org.br/wp-
content/uploads/2008/01/adolescencia1.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo a Associação Paulista de Abordagem Centrada na Pessoa, A Psicanálise dc Freud. foi influenciada 
pela física newtoniana. pelo cartesianismo e pela época vitoriana. A Abordagem Centrada na Pessoa de Carl Rogers é 
marcantemente holística e fenomenológica e fruto de uma cultura mais aberta sexualmente e democrática. Suas teorias 
do desenvolvimento humano refletem, como não poderia deixar de ser essas influências Assim a necessidade de dividir o 
desenvolvimento humano em fases, comum a Freud se contrapõe a percepção global desse mesmo desenvohimento em 
Rogers. Do mesmo modo, a ênfase que é dada por Freud aos aspectos sexuais fruto de uma cultura reprimida 
sexualmente, inexiste em Rogers. 
Fonte: http://www.apacp.org.br/wp-content/uploads/2012/03/art190.html  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve uma falha na digitação da alternativa B, faltando assim a palavra “sozinhos”, o que a tornou 
incorreta. Trata-se da distância entre o que podem realizar por si mesmos e o que ainda não podem chegar a realizar 
(sozinhos) de nenhum modo. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2008/01/adolescencia1.pdf
http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2008/01/adolescencia1.pdf
http://www.apacp.org.br/wp-content/uploads/2012/03/art190.html


CARGO: PSICÓLOGO  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 45 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Fonte: Inclui-se a terapia Cognitivista dentro dos processos de ensino e aprendizagem abordados pelo 
Edital, área de Atuação do Psicólogo de Nasf através do PSE, sendo assim é conteúdo obrigatório. Fonte: 
https://www.portaleducacao.com.br/informatica/artigos/29203/teoria-cognitivista-teoria-de-aprendizagem-aliando-se-
ao-uso-da-internethttp://www.uniriotec.br/~pimentel/disciplinas/ie2/infoeduc/aprcognitivismo.html  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 47 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo o artigo Vigotsky e o desenvolvimento humano, na chamada perspectiva sócio-interacionista, 
sócio-cultural ou sócio-histórica, abordada por L. Vygotsky, a relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem está 
atrelada ao fato de o ser humano viver em meio social, sendo este a alavanca para estes dois processos. Isso quer dizer 
que os processos caminham juntos, ainda que não em paralelo. Entenderemos melhor essa relação ao discutir a Zona de 
Desenvolvimento proximal. Os conceitos sócio-interacionistas sobre desenvolvimento e aprendizagem se fazem sempre 
presentes, impelindo-nos à reflexão sobre tais processos. Como lidar com o desenvolvimento natural da criança e 
estimulá-lo através da aprendizagem? Como esta pode ser efetuada de modo a contribuir para o desenvolvimento global 
da criança? Em Vygotsky, ao contrário de Piaget, o desenvolvimento – principalmente o psicológico/mental (que é 
promovido pela convivência social, pelo processo de socialização, além das maturações orgânicas) – depende da 
aprendizagem na medida em que se dá por processos de internalização de conceitos, que são promovidos pela 
aprendizagem social, principalmente aquela planejada no meio escolar1 . Ou seja, para Vygotsky, não é suficiente ter todo 
o aparato biológico da espécie para realizar uma tarefa se o indivíduo não participa de ambientes e práticas específicas 
que propiciem esta aprendizagem. Não podemos pensar que a criança vai se desenvolver com o tempo, pois esta não tem, 
por si só, instrumentos para percorrer sozinha o caminho do desenvolvimento, que dependerá das suas aprendizagens 
mediante as experiências a que foi exposta. 
Fonte: http://www.josesilveira.com/artigos/vygotsky.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO NASF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: No caderno Ministerial Adolescência & Psicologia, destaca-se que Na psicoterapia com adolescentes, é 
preciso ficar claro com quem está o vínculo. Quando o adolescente vem trazido pelos pais, pode haver a desconfiança de 
que o vínculo foi estabelecido com os adultos, o que compromete o processo psicoterápico. Outra especificidade é o 
reforço da garantia de confidencialidade, pois, em geral, esse serviço é o mesmo frequentado por seus pais, parentes, 
amigos do bairro, o que pode ser uma fonte de ansiedades e fantasias. Fonte: http://site.cfp.org.br/wp-
content/uploads/2008/01/adolescencia1.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo a Associação Paulista de Abordagem Centrada na Pessoa, A Psicanálise dc Freud. foi influenciada 
pela física newtoniana. pelo cartesianismo e pela época vitoriana. A Abordagem Centrada na Pessoa de Carl Rogers é 
marcantemente holística e fenomenológica e fruto de uma cultura mais aberta sexualmente e democrática. Suas teorias 
do desenvolvimento humano refletem, como não poderia deixar de ser essas influências Assim a necessidade de dividir o 
desenvolvimento humano em fases, comum a Freud se contrapõe a percepção global desse mesmo desenvohimento em 
Rogers. Do mesmo modo, a ênfase que é dada por Freud aos aspectos sexuais fruto de uma cultura reprimida 
sexualmente, inexiste em Rogers. 
Fonte: http://www.apacp.org.br/wp-content/uploads/2012/03/art190.html  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

https://www.portaleducacao.com.br/informatica/artigos/29203/teoria-cognitivista-teoria-de-aprendizagem-aliando-se-ao-uso-da-internethttp:/www.uniriotec.br/~pimentel/disciplinas/ie2/infoeduc/aprcognitivismo.html
https://www.portaleducacao.com.br/informatica/artigos/29203/teoria-cognitivista-teoria-de-aprendizagem-aliando-se-ao-uso-da-internethttp:/www.uniriotec.br/~pimentel/disciplinas/ie2/infoeduc/aprcognitivismo.html
http://www.josesilveira.com/artigos/vygotsky.pdf
http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2008/01/adolescencia1.pdf
http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2008/01/adolescencia1.pdf
http://www.apacp.org.br/wp-content/uploads/2012/03/art190.html


CARGO: PSICÓLOGO NASF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De forma geral, um cuidador é designado para apoiar os moradores nas tarefas, dilemas e conflitos 
cotidianos do morar, do co-habitar e do circular na cidade, em busca da autonomia do usuário. Nos SRT II são modalidades 
de moradia destinadas às pessoas com transtorno mental e acentuado nível de dependência, especialmente em função 
do seu comprometimento físico, que necessitam de cuidados permanentes específicos. Sendo clara a definição para SRT 
tipo I, mantém-se a resposta correta.  
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3090_23_12_2011_rep.html  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 53 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve um equívoco na divulgação do gabarito. Logo, a alternativa correta é a Letra A. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 
 
 

CARGO: TÉCNICO FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  A resposta está fundamentada no Artigo 300 do Código Penal. Houve um equívoco na divulgação do 

gabarito. Logo, a alternativa correta é a Letra B. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os princípios da Administração Pública que são previstos na Constituição Federal são: Princípio da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. A presente questão solicitava que fosse 

assinalado a alternativa que NÃO apresentasse um princípio não previsto na Constituição Federal; neste caso, a alternativa 

correta é a letra D (Princípio da Eficiência). 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 43 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  A Administração detém o múnus de manter a ordem e segurança, diante disto surgem os atributos que 

nada mais são que as prerrogativas que o ente público usará para expressar o poder de polícia, sendo eles: 

Discricionariedade, Auto-executoriedade e Coercibilidade. 

A discricionariedade consiste na livre escolha, pela Administração Pública, dos meios adequados para exercer o poder de 

polícia. A auto-executoriedade é a possibilidade efetiva que a Administração tem de proceder ao exercício de seus atos 

sem precisar do Judiciário. A coercibilidade implica na imposição do ato de polícia, inclusive se necessário pode-se usar a 

força em caso de resistência. 

Fonte: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6944    

Desta forma, a alternativa que não representa um dos atributos do Poder de Polícia é a vinculação; por isso, alteramos o 

gabarito para D. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3090_23_12_2011_rep.html
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6944


CARGO: TÉCNICO FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 45 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A referente questão já apresenta como alternativa correta a letra D, sendo as duas informações 

consideradas incorretas. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 48 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Concessão é a delegação contratual da execução do serviço, na forma autorizada e regulamentada pelo 
Executivo; o contrato de concessão é ajuste de Direito Administrativo, bilateral, oneroso, comutativo e realizado intuito 
personae. A concessão de serviço público exige que a licitação seja feita apenas através da modalidade "Concorrência" 
Para assegurar a regular execução dos serviços, o Poder Concedente pode, através de Decreto, instaurar procedimentos 
administrativos para intervir nos serviços prestados pelas concessionárias. Desta forma, a única informação correta é a III 
e, não tendo alternativa relacionada apenas à ela, anulamos esta questão.  
Fonte: http://www.tudosobreconcursos.com/materiais/direito-administrativo/concessao-e-permissao-de-servicos-
publicos  

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 
 

CARGO: PROFESSOR DE ARTES 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão pedia para responder acerca das ‘TÉCNICAS DE GRAVURAS’, pinturas das cavernas podem ser 

chamadas de gravuras como aquelas que usavam as mãos e pedaços de folhas para reproduzirem seus desenhos ou 

criarem negativos dos mesmos. Do contrário, são encontradas em diversas literaturas clássicas com Larousse, além de 

dicionários que descrever a gravura nos termos de uma técnica de matriz, ou do efeito de gravar. Michaelis gra·var 1 Usar 

instrumento cortante (buril, faca, goiva, cinzel etc.) para traçar imagens sobre matéria dura (metal, madeira, vidro, osso 

etc.) por meio de corte, sulco ou talhe, ou, ainda, da aplicação de um reagente químico, obtendo-se, desse modo, uma 

matriz com a qual se farão cópias por processos gráficos: O artífice gravou belas figuras com delicados contornos. Desse 

modo, quando autores como Graça Proença utilizam o termo gravura querem se referir as técnicas de impressão de figuras 

prontas em paredes de cavernas. Não sendo encontrado nas referencias comentadas qualquer descrição mais elaborada 

sobre o termo. Quando ao pedido de mudança para a alternativa A) V, F, V, F. Afirmaria que “Gravuras não podem ser 

feitas em e a partir de madeiras, metais, gesso, pedra, argila, papel e linóleo”, o que não é verdadeiro. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Está no edital inclusa no que se refere aos movimentos de tendência modernista. Mesmo que o 

Construtivismo possa não ser considerado pertencendo ao modernismo, porém influenciou movimentos modernistas 

como a Bauhaus, logo serviu de tendência ao modernismo. Como é possível de encontrar na Larousse Cultural vol 7. 

Construtivismo: “Caracterizado por um rigor formal herdado do cubismo [...] Foi muito importante a aplicação das 

propostas construtivistas nas artes gráficas, na arquitetura e no desenho industrial. Tais aspectos reaparecem, em 

diferentes níveis, na Bauhaus, na vanguarda polonesa, no movimento De Stijl. “ Desse modo, concluí-se que o 

Construtivismo foi e serviu de tendência da arte moderna. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 

http://www.tudosobreconcursos.com/materiais/direito-administrativo/concessao-e-permissao-de-servicos-publicos
http://www.tudosobreconcursos.com/materiais/direito-administrativo/concessao-e-permissao-de-servicos-publicos


CARGO: PROFESSOR DE ARTES 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 51 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: RESPOSTA NULA NA QUESTÃO 51 DA DISCIPLINA ESPECÍFICA DA ÁREA, REALMENTE A QUESTÃO 
APRESENTA MAIS DE UMA REPRESENTANTE DO PIONEIRISMO DA DANÇA MODERNA. ISADORA DUNCAN CONSIDERADA 
A PIORNEIRA DA DANÇA MODERNA NO SITE HTTPS://PT.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ISADORA_DUNCAN, ASSIM COMO 
TAMBÉM MARTHA GRAM NA PRIMEIRA GERAÇÃO DA DANÇA MODERNA CONFORME JUSTIFICA NO SITE  
HTTP://DANCAMODERNA.COM.BR/2014/MAS-AFINAL-O-QUE-E-DANCA-MODERNA/ E ACRESCENTA EM 
HTTP://WWW.ARTE.SEED.PR.GOV.BR/MODULES/VIDEO/SHOWVIDEO.PHP?VIDEO=6326 E SEGUNDO O SITE 
HTTPS://PT.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/DAN%C3%A7A_MODERNA, A GRANDE INICIADORA DA DANÇA MODERNA AMERICANA 
FOI ISADORA DUNCAN, MAS A PRIMEIRA TÉCNICA ESTRUTURADA FOI A DE MARTHA GRAHAM, CRIADA NOS ANOS 20 E 
30 DO SÉCULO XX. OUTROS PRINCIPAIS NOMES DA DANÇA MODERNA NOS EUA: RUTH SAINT-DENNIS, TED SHAWN, 
CHARLES WEIDMAN, DORIS HUMPHREY, LOÏE FULLER E MARY WIGMAN TAMBÉM É CONSIDERADA UMA DAS MAIS 
IMPORTANTE FIGURAS NA HISTÓRIA DA DANÇA MODERNA. 
ENTÃO, PODEMOS PERCEBER QUE A DANÇA MODERNA COMPÕE-SE DE MAIS DE UM PIONEIRO O QUE COMPREENDE OS 
RECURSOS E DEFERE A ANULAÇÃO DA QUESTÃO. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 
 

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21  

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme a interpretação da questão, o momento a ser considerado foi o da criação dos novos Reinos, e 

não sua atual constituição. Hoje, sabe-se que eubactérias, cianobactérias, arqueobactérias e outros subtipos de bactérias 

são organismos procariontes. Quando da criação do Reino Monera, apenas bactérias e cianobactérias eram conhecidas e 

consideradas para tal classificação. Tal interpretação é sustentada conforme o artigo científico que analisa o aspecto 

classificatório dos organismos não nucleados no Reino Monera, disponível na Revista de Biologia publicada em dezembro 

de 2012, acessível no endereço eletrônico http://www.ib.usp.br/revista/node/125 . A questão deve ser mantida.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A separação dos cromossomos homólogos (segregação independente) é evento exclusivo da meiose, bem 

como a ocorrência anterior de seu pareamento. Havendo separação de cromossomos homólogos, a ploidia celular será 

dividida pela metade, uma vez que o par de cromossomos será dividido (sendo que o cromossomo herdado da mãe será 

destinado a uma célula, e o cromossomo herdado do pai será destinado a outra célula). Como na mitose o número 

cromossômico sempre deve ser mantido, não há possibilidade para separação de cromossomos homólogos, pois este fato 

torna haploide uma célula diploide. E, portanto, não havendo separação dos homólogos, não há necessidade para gasto 

de ATP celular com seu emparelhamento. A questão deve ser mantida. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Há ambiguidade na interpretação do item II. A questão deve ser anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão deve ser anulada por não apresentar alternativa correta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

http://www.ib.usp.br/revista/node/125


CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 42 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O fundamento do recurso está correto, uma autossomia ocorre em cromossomos autossômicos (isto é, 

não correspondentes ao par de cromossomos sexual) e, dentro da classificação das autossomias, temos as monossomias, 

as trissomias e as polissomias. Contudo, existe uma ambiguidade de interpretação, pois autossomias podem, também, 

não significar anomalias genéticas, sendo considerado apenas um caráter relacionado aos cromossomos autossômicos. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 47 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: No citoplasma, um ribossomo se liga no início da molécula do RNA mensageiro, dando início à tradução. 

Os ribossomos deslocam-se ao longo do filamento de RNA mensageiro como um trem andando sobre o trilho. A cada 

seqüência de três nucleotídeos (um códon, portanto), uma molécula de RNA transportador, carregando um aminoácido, 

liga-se momentaneamente ao códon. A ligação acontece porque o RNA transportador possui, na extremidade oposta 

àquela que se liga ao aminoácido, uma sequencia de três nucleotídeos complementares ao códon. Essa sequencia é o 

anticódon. 

A questão pede o trecho do RNAt  dos anticódons transcritos. Portanto, a alternativa correta continua “A”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 55 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: As alternativas “B” e “C” estão corretas, portanto a questão esta NULA.  

Alternativa B) Os cnidários podem ter vida livre ou viver fixo no fundo do mar, são carnívoros, capturando suas presas por 

meio dos seus tentáculos.  

Alternativa C) Os moluscos são animais que possuem o tubo digestivo completo. A digestão ocorre quase que totalmente 

no interior do tubo digestivo (digestão extracelular), mas algumas macromoléculas só terminam a sua fragmentação 

dentro das células do epitélio intestinal (digestão intracelular). Os bivalves apresentam um estilete cristalino que libera 

enzimas digestivas, colaborando assim, com o processo de digestão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 

 
 



CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 57 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão possui apenas uma alternativa incorreta, “D”.  
A alternativa “A” esta correta, pois:  
O ciclo de vida de um organismo inicia-se com a formação do zigoto e termina com a formação dos gametas necessários 
à reprodução.  
Tendo em conta que a reprodução sexuada apresenta dois fenômenos complementares, a meiose e a fecundação, durante 
o ciclo de vida de um organismo existe uma alternância entre células haploides e diploides.  
Assim, tem-se: 
• Alternância de fases nucleares– a fase haploide tem n cromossomas, ocorrendo após a meiose, e a fase diploide 
tem 2n cromossomas, ocorrendo após a fecundação;  
• Alternância de gerações– geração é a parte do ciclo de vida de um organismo que se inicia com uma célula, dando 
esta origem a uma estrutura, ou entidade, multicelular, a qual irá produzir outra célula, através de parte da estrutura 
multicelular. Segundo esta definição, um ciclo de vida sexuado poderá, no máximo, apresentar duas gerações:  

 Geração gametófita– fase haploide do ciclo de vida inicia-se com o esporo e termina nos gametas. A estrutura 
multicelular da geração gametófita designa-se gametófito, onde se irão diferenciar gametângios, estruturas que contêm 
células que produzirão gametas. Os gametângios femininos designam-se oogônios (unicelulares) ou arquegônios 
(pluricelulares), enquanto os masculinos se designam anterídios;  

 Geração esporófita - fase diploide do ciclo inicia-se com o zigoto e termina com a célula-mãe dos esporos. A 
estrutura multicelular desta fase designa-se esporófito. No esporófito diferenciam-se estruturas designadas por 
esporângios, contendo células que se dividem por meiose e originam esporos. 
http://simbiotica.org/ciclosdevida.htm  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 

CARGO: PROFESSOR DE INFORMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O conteúdo cobrado na questão não encontra-se disponível no conteúdo programático. Por isso a questão 

deverá ser ANULADA. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O conteúdo cobrado na questão não encontra-se disponível no conteúdo programático. Por isso a questão 

deverá ser ANULADA. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  Mudança no gabarito preliminar, a alternativa correta deve ser a letra B. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  Ao mencionar os softwares aplicativos o item “C” aponta o CD-ROM como software e torna incorreta a 

assertiva, portanto a alternativa correta deve ser a letra B, pois satisfaz a solução da questão cobrada.. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 

http://simbiotica.org/ciclosdevida.htm


CARGO: PROFESSOR DE INFORMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Devido ao erro de digitação na alternativa “C” a questão pode causar má interpretação e confundir os 

candidatos, devido a isso deverá ser ANULADA. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Tendo em vista que um pendrive pode se tornar um dispositivo tanto de entrada como de saída (por isso 

o nome de híbrido) as alternativas A e B também estão corretas; desta forma, anulamos a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 45 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Meios guiados podem ser: par trançado, cabo coaxial, fibra óptica. Meios não-guiados podem ser: 

transmissão por rádio, micro-ondas, infravermelho, transmissão por satélites. Desta forma, nenhuma das alternativas 

apresenta correta e respectivamente um exemplo de meio guiado e um exemplo de meio não guiado de comunicação de 

dados; desta forma, anulamos a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 47 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Existem duas formas de acessar uma página na internet: pelo nome de domínio ou pelo endereço IP dos 

servidores nos quais ela está hospedada. Para que você não precise digitar a sequência de números no navegador sempre 

que quiser visitar um site, o DNS faz o trabalho pesado de traduzir as palavras que compõem a URL para o endereço IP do 

servidor; desta forma, o DNS traduz um URL, como por exemplo www.google.com , em um endereço IP, levando ao 

Website que se procura. Fonte: http://cursocertificado.com.br/os-conceitos-basicos-da-internet/  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 58 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão encontra-se correta pois a topologia em bus é utilizada no aumento de grandes redes em que 

sempre um determinado departamento ou sala se conecta a outra mais próximo com a facilidade e menor gasto. A 

alternativa C não pode ser considerada correta pelo fato de utilizar um nó central, e na topologia em barramento não é 

característica a utilização de um ponto central mais sim em barra e expansão. Por isso a questão permanece inalterada. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/
http://cursocertificado.com.br/os-conceitos-basicos-da-internet/


CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo alteração do gabarito da alternativa  D para alternativa B. Para tanto, 
vale-se do sentido dicionarizado das palavras que, mesmo assim, não socorre a pretensão do Recorrente. Isso porque, 
para se chegar à resposta correta, não basta apenas saber o sentido literal de cada palavra,  mas observar o conjunto de 
ideias organizadas e relacionadas entre si, que forma um todo significativo capaz de produzir interação comunicativa que 
é a capacidade de codificar e decodificar. No caso da questão impugnada, não há como se extrair a ideia de “DEVASTAÇÃO: 
ato ou efeito de devastar. DEVASTAR: 1. Tornar deserto, despovoar; 2.assolar, arruinar, danificar”, como defende  o 
Candidato irresignado, uma vez que a intenção comunicativa do redator ao usar a expressão “desmanche progressivo” 
(L.27)”, de acordo com o conjunto de ideias do texto, é mostrar a mudança progressiva dos efeitos da tecnologia, que 
pode ser comprovada, entre tantas informações do texto, através do trecho: “Até o fim do século passado, pairava no ar 
um consenso de que a tecnologia seria o caminho mais rápido e consistente para nos libertar da miséria, das guerras e 
das doenças. No entanto, isso não aconteceu e, por isso, essa percepção está mudando.” (L.5/7). 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A metalinguagem pode ser utilizada para falar sobre um objeto, seguida pela criação de outra 
metalinguagem para descrever a primeira, podendo ser através de diferentes níveis de linguagem – falada, visual e escrita. 
Nesse sentido, “em quadrinhos e na publicidade, a metalinguagem tem sido muito usada em busca de uma organização 
lúdica do pensamento ou de um trocadilho bem-humorado que capture a atenção do consumidor” 
(estudopratico.com.br), há uma relação entre o texto visual e o texto escrito, em que um é necessário à compreensão do 
outro; há uma relação entre fala e atitude do personagem, sobre os quais só é possível a compreensão através da 
interpretação conjunta. Ainda, no terceiro quadrinho, há função predominantemente fática, aparecendo geralmente em 
forma de cumprimentos ou interrogações. Portanto gabarito correto e mantido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A expressão “sete pecados capitais” dificilmente recorda no leitor algum livro ou texto em particular – 
tanto que no recurso em questão não houve citação de autores, pois não há relação intrínseca entre eles; mais que isso, 
é uma expressão popular amplamente utilizada; Não há intenção do locutor em lembrar do “texto Os sete pecados 
capitais” e, portanto, não há margem à intertextualidade. Portanto, gabarito correto e mantido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Tipos textuais não se confundem com gêneros textuais. Por gênero textual têm-se as cartas, as 
propagandas, os quadrinhos, as bulas de remédio. Por tipo (tipologia) textual, têm-se narração, descrição, dissertação, 
injunção ou predição. A história em quadrinhos é um gênero textual classificado como narração por excelência, pois há 
um enredo contato em quadros, através do uso de diálogos entre personagens. “História em quadrinhos (HQ) é uma 
narrativa visual que, normalmente, expressa a língua oral e apresenta um enredo rápido, empregando somente imagem 
ou associando palavra e imagem.” (Emilson Martiniano). Portanto, gabarito correto e mantido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 42 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Em “Na nossa época, isso não acontecia.”, o pronome possessivo “nossa”, de acordo com Celso Cunha e 
Lindley Cintra, transmite a ideia de hábito, como em “Nos nossos dias, as crianças brincavam nas ruas.”. De acordo com 
os mesmos autores, os pronomes podem exprimir ideia de hábito, indefinido (“Entendo os seus motivos para se afastar”), 
afetividade (“Meu filho, preciso que levante em dez minutos.”), aproximação numérica (“Cheguei em meus setenta quilos 
semana passada.”). Portanto, gabarito correto e mantido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 



CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 52 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  Houve erro na divulgação do gabarito. A opção correta seria a letra D - “Pré-modernistas”. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 55 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  DEFERIDO. Houve erro na divulgação do gabarito. A opção correta seria a letra C - “Internalizada”.  

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 

 
 

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A educação ambiental em uma perspectiva de tema transversal a partir de uma abordagem 
interdisciplinar deve ser desenvolvida em todos os níveis e etapas. A questão aponta sugestões metodológicas possíveis 
ou não  de serem trabalhadas conforme etapas, níveis e modalidades sem contudo afirmar que somente desta forma pode 
ser trabalhada a educação ambiental. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O tipo de planejamento que faz a previsão das ações e procedimentos que o professor vai realizar junto a 
seus alunos e à organização das atividades discentes e das experiências de aprendizagem é o planejamento de ensino e 
não o curricular como expressa o item 04. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O Planejamento de Ensino é a especificação do planejamento curricular. O PLANEJAMENTO CURRICULAR 
é a previsão dos diversos componentes curriculares que serão desenvolvidos ao longo do curso. O PLANEJAMENTO DE 
ENSINO É DESENVOLVIDO A PARTIR DO PALNEJAMENTO CURRICULAR. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: a questão solicita marcar a alternativa incorreta:  a pedagogia tecnicista valoriza a atividade e os interesses 
naturais dos alunos, razão principal por que ela acentua os aspectos técnico-pedagógicos do ensino. quanto a letra d é 
correto afirmar que o tecnicismo surge no contexto do escolanovismo. para maiores esclarecimentos vide Hisitória das 
ideias pedagógicas do Saviani. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O jogo para utilizar da sua função lúdica, não pode ser imposto à criança ele deve ser livre e propiciar 
divertimento. Atentando-se ao fato de que o candidato não apresenta uma justificativa bibliográfica que justifique a sua 
interposição quanto à questão, está banca examinadora mantém, portanto a assertividade da mesma. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 



CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 43 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Permanece  a letra D 
A) (Falsa) Há obrigatoriedade de estudos de recuperação, paralelos ao período letivo, para os casos de baixo 
rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. A recuperação deve ser 
preferencialmente paralela ao período letivo. A supressão do termo que dá preferencia a esse período torna o paralelismo 
da recuperação obrigatória. 
B)  (Falsa) A educação profissional poderá ser desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes 
estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho.  A educação profissional 
será desenvolvida...... (Art.40-LDB) 
C) (Falsa) É obrigatório aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. É Facultado aos sistemas 
de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos (Art.32. § 1°) 
D) Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançarem relação adequada entre o número de alunos 
por professor e carga horária e as condições matérias do estabelecimento. 
Art. 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e 
o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. 
O que diz o Artigo acima está correto, porém não qualifica como Incorreta a alternativa D. 
Veja que a LDB imputa a cada sistema de ensino o poder de equacionar o número de alunos por professor em sala de aula, 
não sendo ela a determinar essa proporção. Cada sistema o fará levando em conta, entre outros fatores: 
1- O número de professores disponíveis em sua rede; 
2- O número de alunos; 
3- O tamanho das salas de aula; 
4- A infra-estrutura da escola etc. 
Paragrafo único- Cabe ao respectivo sistema de ensino, a vista das condições disponíveis e das características regionais e 
locais, estabelecer parâmetro para atendimento ao disposto neste artigo ( art.25). 
Quanto à questão da digitação da palavra matérias na alternativa D da referida questão: Será objetivo permanente das 
autoridades responsáveis alcançarem.... as condições matérias do estabelecimento.  
Não julgo como motivo de anulação da questão, visto que ao ler e interpretar a alternativa se entendeu o seu real 
significado, outro fator importante que as demais alternativas  que estão totalmente incorretas. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 45 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:   
Letra B será alterada para alternativa D 
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 
(seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:          (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 
2006) 
De acordo com a LDB Art.32, que evidencia os  objetivos do ensino fundamental obrigatório , com duração de nove anos 
para a formação Básica do cidadão  que está iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, são: 
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do 
cálculo; 
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade; 
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a 
formação de atitudes e valores; 
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se 
assenta a vida social. 
Na questão 45 gabaritou-se como alternativa correta a letra B, sendo que a alternativa que condiz com o contexto da 
questão é a letra D, pois a mesma  explana os objetivos do Ensino Médio, que se refere a formação para o ingresso no 
mundo do trabalho e os objetivos do ensino fundamental não explana sobre a inserção no mundo do trabalho. 
 Portanto a alternativa correta que não pertence aos objetivos do ensino fundamental é a letra D. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 



CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 46 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Conforme o Art 208-VII § 1º e o Art.210 § 2º,respectivamente tratam das alternativas B e C ,ambas estão 
corretas. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 51 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme o gabarito, Alternativa Correta letra A,  
Para o bom desempenho profissional, enquanto serviço prestado pela Escola, a organização dos cursos e Educação Básica 
deverá se ater às diretrizes apresentadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e pelas demais leis de ensino 
aplicáveis. 
Nesse sentido em sua organização pedagógica, a Escola tem por função contribuir para o aprimoramento dos serviços 
prestados à sociedade. Suas diretrizes de atuação procuram objetivar: 
A) O aprimoramento a promoção de normas e de princípios éticos no cotidiano do aluno; 
B) A promoção da aprendizagem, visando à constituição de pessoas mais (e não Menos) aptas a dar prosseguimento 
a sua vida escolar e incentivando-as a perseguir o melhor aprimoramento profissional, assimilando as mudanças impostas 
pelos novos tempos;  
C) Articular os conhecimentos prévios do aluno aos conhecimentos científicos (e Não conhecimentos específicos) 
que a escola apresenta para garantir um aprendizado significativo, ou seja, para utilização prática em benefício do próprio 
aluno; 
D) A escola deverá (e não poderá) pôr em prática à pedagogia que integra os valores éticos, a veracidade, à 
integridade, a honestidade, a solidariedade, a responsabilidade e dignidade para a formação do cidadão. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 56 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  Recurso procedente para troca de gabarito 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 

 
 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO CONSTA O ITEM LEGISLAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E O ECA- 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI 8.069 DE 1990,  SE ENQUADRA DENTRO DO CONTEÚDO, POIS ESPECIFICA 
COMO PARTE DA LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.  
 
 
Legislação da Educação Infantil. História e política da Educação Infantil O Referencial Curricular Nacional de educação 
Infantil no Brasil. As principais tendências pedagógicas voltadas para Educação Infantil. A avaliação na Educação Infantil. 
O significado do brincar e das brincadeiras na Educação Infantil. O contexto escolar na Educação Infantil. O 
desenvolvimento e a constituição da linguagem e do pensamento lógico na infância. O currículo na Educação Infantil. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende o que a questão pede é a letra “B” 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 



CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo (ALMEIDA 1994, p.41): 
 
A educação lúdica, na sua essência, além de contribuir e influenciar na educação da criança e do adolescente, 
possibilitando um crescimento sadio, um enriquecimento permanente, integra-se ao mais alto espírito de uma prática 
democrática enquanto investe numa produção séria do conhecimento. A sua prática exige a participação franca, criativa, 
livre, crítica, promovendo a  INTERAÇÃO SOCIAL e tendo em vista o forte compromisso de transformação e modificação 
do meio. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com Friedmann (2012, p. 46), os estudos têm avançado e hoje fala-se em “atividade lúdica”, 
isto é, a postura do educador com relação a todas as atividades propostas, perpassando tempos e espaços predefinidos 
para o brincar. Assumir uma atividade lúdica significa: 
A) Aprender e incorporar as linguagens expressivas das crianças e adotar essa postura em todos os conhecimentos e 
atividades. 
B) Atender uma necessidade imediata do professor, pois a mesma proporciona uma interatividade entre as crianças e 
professores e promove a aprendizagem de forma significativa. 
C) Focar o planejamento em momentos lúdicos e em momentos de aprendizagens. 
D) Organizar uma proposta pedagógica baseada somente em atividades lúdicas. 
 
DE ACORDO COM A AUTORA O ÍTEM CORRETO É A LETRA A. NÃO EXISTE DUPLICIDADE DE QUESTÕES. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  
DE ACORDO COM O SOCIOINTERACIONIMO O PAPEL DO ADULTO PROPORCIONA VÁRIAS INTERAÇOES, POIS ESSE SE 
JUSTIFICA QUE O DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES ENVOLVE TANTO O ADULTO, O MEIO FÍSICO E SOCIAL E OS 
OUTROS PARES DA MESMA FAIXA ETÁRIA.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Existe duplicidade de questões. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão aborda um tema de conhecimento relevante ao profissional da educação. Dom Casmurro é 
uma obra de considerável relevância no cenário educacional nacional, podendo o mesmo ser enquadrado no tópico: 
Conhecimentos Sociais: História do Piauí. Aspectos relevantes da Geografia do Piauí. Educação Ambiental. Atualidades do 
Piauí e do Brasil. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 43 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O recurso atende a solicitação do candidato, pois, de fato na elaboração da questão a data de referencia 
não é anterior ao do lançamento do edital. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 



CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 44 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não foi solicitado ao candidato saberes que tenham ligação com a data de lançamento do edital, uma vez 
que a questão infere apenas sobre quem é ou não medalhista olímpico. Arthur Zanetti (ginástica artística) e Mayra Aguiar 
(judô): Medalhista olímpicos em Londres 2012; Guilherme Pessoa (nome fictício) não existe no hipismo brasileiro alguém 
com esse nome. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 46 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Permanece a alternativa B conforme gabarito 
 
Alternativa D está errada no seguinte trecho: 
D) O processo avaliativo realizado em sala de aula pode ser entendido como elemento essencial do planejamento escolar, 
pois revelar as principais necessidades e avanços dos alunos, nas suas relações com o ensino e a aprendizagem. 
 
O Erro é gritante onde se lê o termo “pode ser” e deveria estar escrito “deve ser”. Houve a troca da obrigatoriedade por 
uma faculdade. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 47 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Permanece a alternativa D conforme gabarito 
 
A observação do cotidiano é fundamental já que o dia a dia das crianças oferecem muitos momentos que exigem que o 
professor exercite sua capacidade para decidir sobre a melhor maneira de intervir. É interessante observar aspectos como: 
a chegada da criança escola – se está acompanhada ou não pela família; sua reação diante da presença de adultos e de 
outras crianças; suas atitudes ao brincar sozinha ou com os companheiros; por quais temas mais se interessa; entre outras 
muitas situações nas quais a criança revela seus conhecimentos prévios e aqueles em que será possível alcançar com a 
mediação do professor. Daí a importância de se desenvolver um olhar observador, de investigação, que permita apreender 
o aluno em toda a sua riqueza e em todas as suas dimensões singulares. Os registros individuais sobre os alunos feitos a 
partir da observação do educador devem ser mantidos em um caderno no qual contenha fatos relativos a cada uma das 
crianças individualmente, tais como: aspectos da vida familiar, comentários que as crianças ou seus pais fazem sobre 
acontecimentos de casa; vivências da criança na instituição, dentre outros aspectos que se julguem relevantes. Tais 
registros também ficam muito ricos com a participação das crianças no seu processo de elaboração. A criança, enquanto 
sujeito ativo na construção de seu conhecimento deve ser tido como parceira em todas as situações de seu cotidiano 
escolar, inclusive na construção dos registros de acompanhamento da prática pedagógica. Estes pequenos educandos 
avaliam suas experiências, expressando-as por meio de múltiplas linguagens: dos gestos, da fala, do desenho, da escrita, 
dentre outras. 
Atentos a essas linguagens, os educadores podem perceber como as crianças estão atribuindo sentido às suas experiências 
dentro e fora da escola, para assim, poderem ajudá-las a se conhecerem e estabelecerem nexos entre as várias situações 
que vivenciam. Outra forma de avaliar, se dá por meio da construção de portfólios. Estes se tratam de coleções, individuais 
ou coletivas, que organizam os materiais produzidos em diferentes momentos e vivências das crianças na escola. Além da 
função de registrar o resultado de tais produções, devem levar à reflexão sobre o processo de criação, por isso podem 
conter também fotos e objetos. É importante que os portfólios estejam sempre ao alcance das crianças e sejam retomados 
frequentemente pelo docente, a fim de relembrar atividades já realizadas e provocar um olhar observador das crianças 
com relação às suas próprias produções. As rodas de conversa podem ser uma ótima oportunidade para que as crianças 
participem da escolha dos materiais que irão compor o portfólio e para ver e recordar o que já foi feito. Os portfólios são 
importantes instrumentos para serem compartilhados com as famílias, pois possibilitam uma visão de conjunto dos 
processos vivenciados pela criança. No caso dos portfólios coletivos, estes são compostos pelas atividades realizadas em 
grupo e pelas impressões das crianças com relação a diferentes situações. Essas impressões podem ser colhidas pelo 
professor nas rodas de conversa e registradas por escrito, ou por meio do desenho. Há ainda os relatórios de avaliação, 
elaborados pelo professor, que podem ser tanto descritivo quanto particular. Os relatórios de avaliação descritivos são 
uma estratégia para conservar a observação dos docentes e um meio para refinar esse olhar observador, permitindo um 



conhecimento cada vez mais aprofundado do grupo de crianças. Devem captar as diferentes dimensões envolvidas nas 
experiências das crianças, tais como sentimentos, afetos, emoções, movimentos, cognição. Já os relatórios de avaliação 
particulares são registros mais objetivos, que trazem aspectos relativos à saúde da criança, históricos médicos, telefones 
de contato com a família, caderneta de vacinação, hábitos alimentares, informações dadas pela família que possam ter 
caráter confidencial. É um instrumento de uso exclusivo do professor, ao qual só ele e a família devem ter acesso. 
 
A pergunta é especifica ao Portfólio. 
 
FONTE: http://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/article/view/3048/2711 
A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: FUNDAMENTOS, 
INSTRUMENTOS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
Páginas 161 a 163 que tratam dos instrumentos e práticas avaliativas na educação infantil 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 48 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: INDEFERIDA 
 
O conteúdo abordado na questão 48, que diz: O Plano Nacional da Educação define metas para a expansão da oferta da 
educação infantil. 
O referido conteúdo foi cobrando, pois se encontra em textos em que trata sobre A História e política da educação Infantil, 
que por sua vez, encontra-se como conteúdos programáticos nos conhecimentos específicos do Edital do concurso. 
 
Breve histórico da Educação Infantil 
http://pedagogiaaopedaletra.com/breve-historico-da-educacao-infantil/ 
 
Na década de 1980 dá-se um avanço em relação è Educação Infantil. Estudos e pesquisas foram realizados com objetivo 
de discutir a função da creche/pré-escola. Foi concluído que, independente da classe social, a educação da criança 
pequena é extremamente importante e que todas deveriam ter. Acesso a ela. 
 
Em 1988, a Constituição define creche/pré-escola como direito de família e dever do Estado em oferecer esse serviço. 
 
Dois anos depois, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) reafirmou os direitos constitucionais em relação 
à Educação Infantil. 
 
Em 1994, o MEC publicou o documento Política Nacional de Educação Infantil que estabeleceu metas como a expansão 
de vagas e políticas de melhoria da qualidade no atendimento às crianças, entre elas a necessidade de qualificação dos 
profissionais, que resultou no documento por uma política de formação do profissional de Educação Infantil. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 50 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Piauí é uma das unidades da Federação localizada na região Nordeste. O território do Estado abrange uma 
área de 251.576,644 km2, que abriga características específicas de relevo, clima, vegetação e hidrografia.  
Clima 
      No Piauí são identificadas duas características climáticas: tropical quente e úmido, e semi-árido. O clima tropical é 
predominante em grande parte do território estadual, as temperaturas nessas áreas oscilam entre 25° e 27°C ao ano. O 
norte é mais úmido, e por isso, os índices pluviométricos são mais elevados (ao sul 700 mm e ao norte 1.200 mm). O clima 
semi-árido abrange, principalmente, o sudoeste do Estado. Os índices pluviométricos nessas áreas não ultrapassam os 
700 mm anuais, além disso, as chuvas são distribuídas nessas regiões de maneira irregular, provocando secas prolongadas. 
As temperaturas nessas áreas variam de 24° a 40°C. 
 
Fonte: 
 
 http://regiaonordestecad.blogspot.com.br/p/piaui.html 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 
 



CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 51 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  História do Piauí 
  
Antes da colonização do Brasil, a região onde atualmente está situado o estado do Piauí, era povoada por índios de 
diferentes tribos. Há a estimativa de que na época da colonização, existiam cerca de 150 tribos no território do Piauí. O 
extermínio dos índios é o grande obstáculo para que se possam afirmar com precisão quais eram essas tribos. Sabe-se que 
na região, existiam índios Tremembés, Pimenteiras, Gueguês, Gamelas, Jenipapos, Guaranis, Cabuçus, Muipuras, Aitatus 
e Amoipirás, entre as demais tribos que foram dizimadas. 
Em 1961, instalaram-se na região e formaram o primeiro povoado os colonos que vieram da Bahia e do interior de São 
Paulo (Bandeirantes). 
No Piauí a primeira vila a aderir a independência foi Parnaíba, apesar das forças militares tentarem sufocar imediatamente 
o movimento. Fidié cerca a vila, e as forças parnaibanas fogem para o Ceará, em busca de apoio. Oeiras foi a última cidade 
de importância política a aderir ao movimento separatista. 
Posteriormente, o Piauí tornaria-se uma Capitania em 1758, com a capital em Oeiras, embora a sociedade piauiense não 
tenha mudado muito com a elevação à condição de Capitania, o território piauiense ainda era cheio de fazendas de gado, 
e havia poucas vilas. Com a Independência e o Império do Brasil, o Piauí passou a ser governado por oligarquias rurais, 
que continuariam a governar até o início da República.   
 
A questão de letra C ,está incorreta ,pois trata-se de fazendas de gado e não de café. 
Portanto deve-se alterar o gabarito para alternativa de letra D ,que está totalmente correta,como pede a questão. 
 
http://www.visiteobrasil.com.br/nordeste/piaui/historia/conheca/batalha-do-jenipapo  
  
http://fmimperial.com.br/noticias/2392  
  
http://www.infoescola.com/historia/historia-do-piaui/  

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 53 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: INDEFERIDA 
Permanece a alternativa B conforme o gabarito 
 
Letra B: Ao brincar, a criança entra definitivamente no mundo das aprendizagens abstradas, pois ela elabora hipóteses e 
as coloca em prática, constrói objetos, monta e desmonta, enfim, ela manipula todas as possibilidades dos objetos de seu 
universo de acesso.  
 
Nesse sentido é correto dizer aprendizagens concretas. 
Embora tenha ocorrido um erro de digitação na palavra abstrata, na qual foi digitada abstradas, não se configura como 
motivo de anulação da questão, visto que não existe significado real para a palavra abstrada, portanto é notório que foi 
um erro de digitação e não de significado. Se a palavra Abstradas fosse reconhecida pelo dicionário, era passível de 
anulação, pois nesse caso teria um significado para a palavra. 
 
Segundo Gardner (1993) tratar um objeto como se fosse outro (jogo simbólico) é uma forma de “metarrepresentação”, já 
que a criança conhece o objeto, mas atribui-lhe outras propriedades para obter os efeitos desejados; pode pensar mais 
além do mundo da experiência direta, sendo capaz de imaginar, ao mesmo tempo em que põem em prova seus 
conhecimentos. 
 
Ao mesmo tempo em que o brincar permite que a criança construa e domine cada vez melhor sua comunicação, faz com 
que ela entre em um mundo de comunicações complexas, que mais tarde serão utilizadas na educação formal. 
 Fonte: http://pedagogiaaopedaletra.com/proposta-curricular-para-educacao-infantil/ 
 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 
 

http://www.visiteobrasil.com.br/nordeste/piaui/historia/conheca/batalha-do-jenipapo
http://fmimperial.com.br/noticias/2392
http://www.infoescola.com/historia/historia-do-piaui/


CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 55 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO 
Permanece a letra B Conforme o gabarito 
• descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e 
valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar; 
• estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de 
vista com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; 
• utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações 
de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas idéias, sentimentos, necessidades e 
desejos e avançar no seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva; 
• conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação frente a elas e 
valorizando a diversidade. 
 
Letra B: Desenvolver e utilizar linguagens próprias e conhecer manifestações culturais demonstrando interesse, respeito 
e participação, valorizando a diversidade. 
 
Conforme o Referencial Curricular Nacional que apresenta os Objetivos Gerais da Educação Infantil não aborda utilizar 
linguagens próprias em seu texto.  
 
Fonte:   http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf   

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 56 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Permanece a alternativa “D”,conforme o gabarito 
 
Nas primeiras décadas do século 20, o psicólogo bielorrusso Lev Vygotsky (1896-1934) já defendia o convívio em sala de 
aula de crianças mais adiantadas com aquelas que ainda precisam de apoio para dar seus primeiros passos. Autor de mais 
de 200 trabalhos sobre Psicologia, Educação e Ciências Sociais, ele propõe a existência de dois níveis de desenvolvimento 
infantil. O primeiro é chamado de real e engloba as funções mentais que já estão completamente desenvolvidas (resultado 
de habilidades e conhecimentos adquiridos pela criança). Geralmente, esse nível é estimado pelo que uma criança realiza 
sozinha. Essa avaliação, entretanto, não leva em conta o que ela conseguiria fazer ou alcançar com a ajuda de um colega 
ou do próprio professor. É justamente aí - na distância entre o que já se sabe e o que se pode saber com alguma assistência 
- que reside o segundo nível de desenvolvimento apregoado por Vygotsky e batizado por ele de proximal. 
Fonte:  
http://acervo.novaescola.org.br/formacao/formacao-continuada/vygotsky-conceito-zona-desenvolvimento-proximal-
629243.shtml  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 57 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  Alteração de gabarito: alternativa D deve ser alterada para alternativa B 
Piaget especifica quatro fatores como sendo responsáveis pela psicogênese do intelecto infantil:  
O fator biológico, particularmente o crescimento orgânico e a maturação do sistema nervoso;  
O exercício e a experiência física, adquirida na ação empreendida sobre os objetos;  
As interações e transmissões sociais, que se dão, basicamente, através da linguagem e da educação; 
O fator de equilibração das ações. 
 
(Letra B) O exercício e a experiência adquiridos na ação da criança sobre os objetos.  
(Foi excluída a palavra física, tornando a alternativa Incorreta). 
Fonte:  https://pt.scribd.com/doc/34136557/Desenvolvimento-e-Aprendizagem-em-Piaget-e-Vygotsky-ISILDA-
CAMPANER-PALANGANA  

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 
 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf
http://acervo.novaescola.org.br/formacao/formacao-continuada/vygotsky-conceito-zona-desenvolvimento-proximal-629243.shtml
http://acervo.novaescola.org.br/formacao/formacao-continuada/vygotsky-conceito-zona-desenvolvimento-proximal-629243.shtml
https://pt.scribd.com/doc/34136557/Desenvolvimento-e-Aprendizagem-em-Piaget-e-Vygotsky-ISILDA-CAMPANER-PALANGANA
https://pt.scribd.com/doc/34136557/Desenvolvimento-e-Aprendizagem-em-Piaget-e-Vygotsky-ISILDA-CAMPANER-PALANGANA


CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 59 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: INDEFERIDA 
Permanece a letra D conforme o gabarito. 
Lev Semynovitch Vygotsky preocupou-se em entender a influencia da linguagem no desenvolvimento cognitivo em 
indivíduos contextualizados e, portanto, indivíduos que fazem parte de um processo histórico. Para Vygotsky, a historia 
da sociedade e o desenvolvimento humano caminham juntos. 
O desenvolvimento cognitivo da criação é um processo de assimilação ativa do conhecimento histórico-social existente 
na sociedade em que ela nasceu. 
No processo de interação, a linguagem desempenha, desde o nascimento da criança, um papel fundamental na formação 
e na organização de um pensamento gradativamente mais complexo e abstrato. 
Na infância, a atividade cognitiva da criança é determinada pelo seu grau de desenvolvimento orgânico e, em particular, 
pelo uso que ela faz de dois tipos de instrumentos que mediam sua interação com o meio: o de origem física e de origem 
simbólica. 
A linguagem tem um importante papel na sistematização das experiências da criança, pois serve para orientar seu 
comportamento individual. 
A linguagem tem um importante papel na sistematização das experiências da criança, pois serve para orientar seu 
comportamento Social. 
 
Fonte: POZO,J, teorias cognitivas da aprendizagem. Porto Alegre: Artes Medicas,1998. 
 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 

 
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão foi retirada do livro “Educação Física na Escola – Questões e Reflexões” da editora Guanabara 
Koogan, Capítulo 1 e o trecho diz: “A partir de meados da década de 30, a concepção dominante na Educação Física é 
calcada na perspectiva higienista. Nela, a preocupação central é com os hábitos de higiene e saúde, valorizando o 
desenvolvimento do físico e da moral, a partir do exercício”. Sendo assim, o recurso está indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão foi retirada do livro “Metodologia do Ensino de Educação Física” dabCortez editora, 2ªed., 
página 82. O trecho diz: A capacidade da expressão corporal desenvolve-se num continuum de experiências que se iniciam 
na interpretação espontânea ou livre, evoluindo para a interpretação de temas da dança formalizada, onde 
conscientemente o corpo é o suporte da comunicação. A escola também pode oferecer outras formas de prática da 
expressão corporal, paralelamente à dança, como, por exemplo, a mímica ou pantomima, contribuindo para o 
desenvolvimento da expressão comunicativa nos alunos. Em relação ao desenvolvimento técnico, sugere-se a abordagem 
dos fundamentos: 
a) Ritmo = cadência, estruturas rítmicas. 
b) Espaço = formas, trajetos, volumes, direções, orientações. 
c) Energia = tensão, relaxamento, explosão. 
Em relação ao conteúdo expressivo, sugere-se os seguintes temas: 
a) As ações da vida diária. b) Os estados afetivos. c) As sensações corporais. d) Os seres e fenômenos do mundo animal, 
vegetal e mineral. e) O mundo do trabalho. f) O mundo da escola. g) Os problemas sócio-políticos atuais, sugeridos 
anteriormente (item: "O conhecimento de que trata a Educação Física"). Sendo assim, o recurso está indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 



CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão foi retirada do livro das Regras de Competição da IAAF, para o período de 2016-2017, traduzido 

pela Confederação Brasileira de Atletismo CBAt, Regra 160 (medidas da pista), página 64. O trecho diz: Em todas as 

corridas até e inclusive 400m, cada Atleta deve ter uma raia separada, com uma largura máxima de 1,22m +/-0.01m, 

incluindo as linhas das raias a sua direita, marcadas por linhas brancas de 50 mm de largura. Todas as raias deverão ter a 

mesma largura. A raia interna será medida conforme a Regra 160.2, mas todas as demais raias serão medidas a 20cm da 

borda externa das linhas. Nota: Para todas as pistas construídas antes de 1º de janeiro de 2004 para todas as corridas, a 

linha deverá ter uma largura de 1.25m. Sendo assim, o recurso está indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Após análise do recurso do candidato, com base em sua fundamentação, interpretamos que a questão 

apresenta duas alternativas corretas as letras “B” e “C”, sendo assim a mesma deve ser ANULADA. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Após análise e interpretação do recurso do candidato referente à questão nº 40 conferimos como 

indeferido o seu processo/solicitação uma vez que no mesmo não há fundamentação teórica consistente que substancie 

a sua interposição de recurso. Aludimos que a referida questão apresentada na prova apresenta elementos conceituais 

sobre os jogos cooperativos e tem como âncoras teóricas os autores BROTTO, F. O. Jogos Cooperativos – O jogo e o esporte 

como um exercício de convivência – Santos: Ed. Projeto Cooperação, 2001 e DARIDO, S. C. Educação Física na Escola: 

Questões e Reflexões- Ed. Guanabara Koogan, 2003. Diferente do exposto pelo candidato a terminologia Jogos 

cooperativos é sim reconhecida no Brasil, inclusive sendo defendida por Darido (2003) e no enunciado da questão não 

afirma que o Brasil faz parte da Europa Ocidental, e sim que os jogos cooperativos surgiram de uma cultura ocidental. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 49 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso não procede, o item: No Brasil colônia, os primeiros habitantes, os índios, deram pouca 

contribuição à educação física, a não ser os movimentos rústicos naturais tais como nadar, correr atrás da caça e o arco-

e-flecha”, é verdadeiro, já que o valor dado as práticas mencionadas na questão eram as vinculadas a cultura indígena. 

“De modo geral, sabe-se que as atividades físicas realizadas pelos indígenas no período do Brasil colônia, estavam 

relacionadas a aspectos da cultura primitiva”. (Gutierrez, 1972).  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  Por erro material foi divulgado gabarito anterior a alternativa A como assertiva incorreta, porem a 

alternativa B contém uma impropriedade que a torna errada. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 



CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O erro na redação do material na palavra ”brasil” que deveria estar grafado com letra Maiúscula, não 
prejudicou a análise da questão. 
A redação do material solicita a alternativa incorreta, a assertiva C está correta, pois relata que as crises econômicas de 
1929 e 2008, apresentam mera semelhança, principalmente com relação ao processo especulativo e não apenas a um 
determinado aspecto. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O erro na redação da alternativa correta ao ser utilizada a palavra ”SOA” em vez de “SÃO” , não alterou a 
compreensão da mesma 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Não há alternativa cabível, ao solicitado no enunciado da questão. Os países em ordem crescente em 
população absoluta são: Japão, Nigéria e Brasil. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A definição do recurso não exclui a definição do enunciado e, se houver, incompletude, ela, igualmente, 
não invalida o enunciado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 43 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os erros ortográficos, se houve, não interferem na compreensão. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 47 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  Houve erro na atribuição de gabarito. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 56 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  O movimento de rotação da Terra é o giro que o planeta realiza ao redor de si mesmo, ou seja, ao redor 
do seu próprio eixo. Esse movimento se faz no sentido anti-horário, de oeste para leste, e tem duração aproximada de 24 
horas. Conforme várias bibliografias, inclusive as enviadas pelos candidatos. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: MÉDICO ESF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo o Livro anotações em farmácia e Farmácia Clínica, Cloranfenicol: - Mecanismo de ação: o 

clanfenicol inibe da síntese protéica. Liga-se à subunidade 50S do ribossomo bacteriano. - O uso clínico do cloranfenicol 

deve ser reservado para infecções graves nas quais os benefícios da droga são maiores do que o risco de toxicidade. Não 

deve ser usado em recém-nascidos. - É um bacteriostático, exceto para Haemophilus Influenzae. Fonte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo o Artigo anotações em farmacologia e farmacologia clínica, Úlceras de decúbito infectadas são 

tratadas com Aminoglicosídeos anti-sítio de ligação adicional de betalactâmicos. Fonte: 

http://pt.slideshare.net/rhennanlima/farmacos-antibioticos  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 46 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da Artrite Reativa e o Consenso Brasileiro de 

Espondiloartropatias, o quadro clińico de monoartrite ou oligoartrite assimétrica predominantemente nos membros 

inferiores, com história comprovada ou sugestiva de infeccã̧o geniturinária ou gastrointestinal nas 4 semanas anteriores 

ao aparecimento dos sinais articulares. 

 

"Não ha ́critérios diagnósticos validados para a artrite reativa. Entre os critérios propostos, os mais utilizados são os do III 

Workshop Internacional de Artrite Reativa 1996), que define a doenca̧ como uma oligoartrite assimétrica predominante 

em membros inferiores, associada à evidência de infeccã̧o prévia ou atual através de história ou exame fiśico ou por exame 

laboratorial, excluindo-se outra doenca̧ reumática(D). O diagnóstico laboratorial da infeccã̧o bacteriana pode ser feito por 

sorologia, pesquisando anticorpos, e por deteccã̧o direta do organismo infeccioso na porta de entrada ou na 

articulacã̧o.(D)" 

 

Critérios diagnostico para Gota:  

 

A. Presenca̧ de cristais de urato caracteriśticos no liq́uido articular ou 

B. Um tofo com prova de que contém cristais de urato por meio de análises quiḿicas ou microscopia de luz polarizada ou 

C. A presenca̧ de 6 de 12 parâmetros clińicos, laboratoriais ou radiológicos listados a seguir: 

1. Mais de uma crise de artrite aguda 

2. Inflamacã̧o max́ima no prazo de 24 horas 

3. Crise de artrite monoarticular 

4. Observacã̧o de eritema articular 

https://www.google.com.br/search?q=O+uso+cl%C3%ADnico+do+cloranfenicol+deve+ser+reservado+pa
ra+infec%C3%A7%C3%B5es+graves+nas+quais+os+benef%C3%ADcios+da+droga+s%C3%A3o+maiores+d
o+que+o+risco+de+toxicidade.+N%C3%A3o+deve+ser+usado+em+rec%C3%A9m-
nascidos.&oq=O+uso+cl%C3%ADnico+do+cloranfenicol+deve+ser+reservado+para+infec%C3%A7%C3%B
5es+graves+nas+quais+os+benef%C3%ADcios+da+droga+s%C3%A3o+maiores+do+que+o+risco+de+toxic
idade.+N%C3%A3o+deve+ser+usado+em+rec%C3%A9m-
nascidos.&aqs=chrome..69i57.1014j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-
8#safe=strict&q=pseudomonas+aeruginosa+cloranfenicol  

http://pt.slideshare.net/rhennanlima/farmacos-antibioticos
https://www.google.com.br/search?q=O+uso+cl%C3%ADnico+do+cloranfenicol+deve+ser+reservado+para+infec%C3%A7%C3%B5es+graves+nas+quais+os+benef%C3%ADcios+da+droga+s%C3%A3o+maiores+do+que+o+risco+de+toxicidade.+N%C3%A3o+deve+ser+usado+em+rec%C3%A9m-nascidos.&oq=O+uso+cl%C3%ADnico+do+cloranfenicol+deve+ser+reservado+para+infec%C3%A7%C3%B5es+graves+nas+quais+os+benef%C3%ADcios+da+droga+s%C3%A3o+maiores+do+que+o+risco+de+toxicidade.+N%C3%A3o+deve+ser+usado+em+rec%C3%A9m-nascidos.&aqs=chrome..69i57.1014j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#safe=strict&q=pseudomonas+aeruginosa+cloranfenicol
https://www.google.com.br/search?q=O+uso+cl%C3%ADnico+do+cloranfenicol+deve+ser+reservado+para+infec%C3%A7%C3%B5es+graves+nas+quais+os+benef%C3%ADcios+da+droga+s%C3%A3o+maiores+do+que+o+risco+de+toxicidade.+N%C3%A3o+deve+ser+usado+em+rec%C3%A9m-nascidos.&oq=O+uso+cl%C3%ADnico+do+cloranfenicol+deve+ser+reservado+para+infec%C3%A7%C3%B5es+graves+nas+quais+os+benef%C3%ADcios+da+droga+s%C3%A3o+maiores+do+que+o+risco+de+toxicidade.+N%C3%A3o+deve+ser+usado+em+rec%C3%A9m-nascidos.&aqs=chrome..69i57.1014j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#safe=strict&q=pseudomonas+aeruginosa+cloranfenicol
https://www.google.com.br/search?q=O+uso+cl%C3%ADnico+do+cloranfenicol+deve+ser+reservado+para+infec%C3%A7%C3%B5es+graves+nas+quais+os+benef%C3%ADcios+da+droga+s%C3%A3o+maiores+do+que+o+risco+de+toxicidade.+N%C3%A3o+deve+ser+usado+em+rec%C3%A9m-nascidos.&oq=O+uso+cl%C3%ADnico+do+cloranfenicol+deve+ser+reservado+para+infec%C3%A7%C3%B5es+graves+nas+quais+os+benef%C3%ADcios+da+droga+s%C3%A3o+maiores+do+que+o+risco+de+toxicidade.+N%C3%A3o+deve+ser+usado+em+rec%C3%A9m-nascidos.&aqs=chrome..69i57.1014j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#safe=strict&q=pseudomonas+aeruginosa+cloranfenicol
https://www.google.com.br/search?q=O+uso+cl%C3%ADnico+do+cloranfenicol+deve+ser+reservado+para+infec%C3%A7%C3%B5es+graves+nas+quais+os+benef%C3%ADcios+da+droga+s%C3%A3o+maiores+do+que+o+risco+de+toxicidade.+N%C3%A3o+deve+ser+usado+em+rec%C3%A9m-nascidos.&oq=O+uso+cl%C3%ADnico+do+cloranfenicol+deve+ser+reservado+para+infec%C3%A7%C3%B5es+graves+nas+quais+os+benef%C3%ADcios+da+droga+s%C3%A3o+maiores+do+que+o+risco+de+toxicidade.+N%C3%A3o+deve+ser+usado+em+rec%C3%A9m-nascidos.&aqs=chrome..69i57.1014j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#safe=strict&q=pseudomonas+aeruginosa+cloranfenicol
https://www.google.com.br/search?q=O+uso+cl%C3%ADnico+do+cloranfenicol+deve+ser+reservado+para+infec%C3%A7%C3%B5es+graves+nas+quais+os+benef%C3%ADcios+da+droga+s%C3%A3o+maiores+do+que+o+risco+de+toxicidade.+N%C3%A3o+deve+ser+usado+em+rec%C3%A9m-nascidos.&oq=O+uso+cl%C3%ADnico+do+cloranfenicol+deve+ser+reservado+para+infec%C3%A7%C3%B5es+graves+nas+quais+os+benef%C3%ADcios+da+droga+s%C3%A3o+maiores+do+que+o+risco+de+toxicidade.+N%C3%A3o+deve+ser+usado+em+rec%C3%A9m-nascidos.&aqs=chrome..69i57.1014j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#safe=strict&q=pseudomonas+aeruginosa+cloranfenicol
https://www.google.com.br/search?q=O+uso+cl%C3%ADnico+do+cloranfenicol+deve+ser+reservado+para+infec%C3%A7%C3%B5es+graves+nas+quais+os+benef%C3%ADcios+da+droga+s%C3%A3o+maiores+do+que+o+risco+de+toxicidade.+N%C3%A3o+deve+ser+usado+em+rec%C3%A9m-nascidos.&oq=O+uso+cl%C3%ADnico+do+cloranfenicol+deve+ser+reservado+para+infec%C3%A7%C3%B5es+graves+nas+quais+os+benef%C3%ADcios+da+droga+s%C3%A3o+maiores+do+que+o+risco+de+toxicidade.+N%C3%A3o+deve+ser+usado+em+rec%C3%A9m-nascidos.&aqs=chrome..69i57.1014j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#safe=strict&q=pseudomonas+aeruginosa+cloranfenicol
https://www.google.com.br/search?q=O+uso+cl%C3%ADnico+do+cloranfenicol+deve+ser+reservado+para+infec%C3%A7%C3%B5es+graves+nas+quais+os+benef%C3%ADcios+da+droga+s%C3%A3o+maiores+do+que+o+risco+de+toxicidade.+N%C3%A3o+deve+ser+usado+em+rec%C3%A9m-nascidos.&oq=O+uso+cl%C3%ADnico+do+cloranfenicol+deve+ser+reservado+para+infec%C3%A7%C3%B5es+graves+nas+quais+os+benef%C3%ADcios+da+droga+s%C3%A3o+maiores+do+que+o+risco+de+toxicidade.+N%C3%A3o+deve+ser+usado+em+rec%C3%A9m-nascidos.&aqs=chrome..69i57.1014j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#safe=strict&q=pseudomonas+aeruginosa+cloranfenicol
https://www.google.com.br/search?q=O+uso+cl%C3%ADnico+do+cloranfenicol+deve+ser+reservado+para+infec%C3%A7%C3%B5es+graves+nas+quais+os+benef%C3%ADcios+da+droga+s%C3%A3o+maiores+do+que+o+risco+de+toxicidade.+N%C3%A3o+deve+ser+usado+em+rec%C3%A9m-nascidos.&oq=O+uso+cl%C3%ADnico+do+cloranfenicol+deve+ser+reservado+para+infec%C3%A7%C3%B5es+graves+nas+quais+os+benef%C3%ADcios+da+droga+s%C3%A3o+maiores+do+que+o+risco+de+toxicidade.+N%C3%A3o+deve+ser+usado+em+rec%C3%A9m-nascidos.&aqs=chrome..69i57.1014j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#safe=strict&q=pseudomonas+aeruginosa+cloranfenicol


5. Dor ou tumefacã̧o em 1a metatarsofalangiana 

6. Envolvimento unilateral de 1a metatarsofalangiana 

7. Envolvimento unilateral de articulacã̧o do tarso 

8. Suspeita de tofo 

9. Hiperuricemia 

10. Tumefacã̧o articular assimétrica na radiologia 

11. Cistos subcondrais sem erosão na radiografia 

12. Cultura negativa do liq́uido sinovial para microorganismos durante a crise 

 

Assim sendo, o enunciado da questão pergunta o MELHOR diagnóstico para o caso. A história clínica de infecção prévia e 

a idade do paciente fala mais a favor de artrite séptica, em vez de gota.  Além disso, nao fica evidenciado no quadro clinico 

presença de tofos ou preenchimento dos 6 critérios de 12 em anexo, apesar da hiperuricemia. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 56 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo a I Diretriz Brasileira De Prevencã̧o Cardiovascular 2013, os pacientes portadores de HAS, mesmo 

com valores pressóricos controlados com uso de medicações, constitui fator de risco para doença coronariana. 

Assim sendo, a única alternativa incorreta da referida questão, seria a letra C, conforme gabarito fornecido pela banca. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: 7*0,714 = 4,998 m (neste momento o valor para cálculo poderia ter sido considerado 5m) 
C²+c² = h² 
4² + c² = 4,99² 
C = √8,98 
C = 2,9966 m ou arredondando 3m 
Alternativa correta B = 3M 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: É dado o valor da hipotenusa de 155 cm, por meio da lógica, o candidato pode presumir que não se trata 
de 85,75 m e sim centímetros. 
A partir daí, a resolução se dá da seguinte forma: 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 44 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A QUESTÃO NÃO POSSUI GABARITO CORRETO 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 46 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A QUESTÃO NÃO POSSUI GABARITO CORRETO 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 



CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 47 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende o que pede a questão é a letra “C”. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 48 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende o que pede a questão é a letra “D”. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 49 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão possui elementos suficientes para enquadrá-la na categoria de questão inédita. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 51 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  

A função é sobrejatona, é injetona, portanto é bijetona, logo, o gabarito da questão é a letra “C”, ou seja, em qualquer 

situação ela é sobrejetona, o que torna o recurso improcedente. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 52 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não há nenhum impedimento legal ao fato de que uma Banca Elaboradora de Questões de um certame 

se valha de questões anteriormente utilizadas em outros concursos. Afinal, isso não causa nenhum dano ao candidato, 

pois o mesmo não tem como antever qual questão de ser reutilizada num universo quase infinito de questões disponíveis 

on-line.  

Não há expressa disposição que a questão deva ser inédita: ela apenas deve estar dentro do previsto no conteúdo 

programático e conter uma resposta correta.  

Os princípios basilares da ampla concorrência e da isonomia dos candidatos são preservados, tendo em vista que não há 

privilégio a nenhuma classe de pessoas. Apenas aquelas que se utilizaram da internet para o estudo e tenham tido a 

improvável sorte de encontrar uma questão que cairia no certame teriam, em tese, um privilégio. Entretanto, tal 

argumento não convence, pois todos os candidatos podem ter acesso às mesmas questões (que são de domínio público) 

e, como acima explicado, apenas o revisor sabe qual exata questão será utilizada no certame. 

Mesmo assim, a ocorrência explica-se pelo fato de que a seleção de questões é feita de forma aleatória a partir de um 

banco de dados para a prova a ser realizada, prova esta a quem ninguém tem acesso anterior, exceto um revisor de 

confiança da Banca. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 



CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 54 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não há nenhum impedimento legal ao fato de que uma Banca Elaboradora de Questões de um certame 

se valha de questões anteriormente utilizadas em outros concursos. Afinal, isso não causa nenhum dano ao candidato, 

pois o mesmo não tem como antever qual questão de ser reutilizada num universo quase infinito de questões disponíveis 

on-line.  

Não há expressa disposição que a questão deva ser inédita: ela apenas deve estar dentro do previsto no conteúdo 

programático e conter uma resposta correta.  

Os princípios basilares da ampla concorrência e da isonomia dos candidatos são preservados, tendo em vista que não há 

privilégio a nenhuma classe de pessoas. Apenas aquelas que se utilizaram da internet para o estudo e tenham tido a 

improvável sorte de encontrar uma questão que cairia no certame teriam, em tese, um privilégio. Entretanto, tal 

argumento não convence, pois todos os candidatos podem ter acesso às mesmas questões (que são de domínio público) 

e, como acima explicado, apenas o revisor sabe qual exata questão será utilizada no certame. 

Mesmo assim, a ocorrência explica-se pelo fato de que a seleção de questões é feita de forma aleatória a partir de um 

banco de dados para a prova a ser realizada, prova esta a quem ninguém tem acesso anterior, exceto um revisor de 

confiança da Banca. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 56 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Justificativa 01 para indeferimento: 

Algumas possibilidades 

                   Produto   soma 

2 * 4 * 9 =   72     e     15 

3 * 3 * 8 =   72     e     14 

2 * 6 * 6 =   72     e     14 

3 * 4 * 6 =   72     e     13 

2 * 2 * 18 = 72     e     22 

 

Observe que a soma só repete no 14. 

- Aí está a indeterminação. 

- Quando ele diz: o meu filho mais velho (está dizendo que o mais velho é o único e não gêmeos), ele está falando no 

singular, logo, só pode ter um mais velho que é o 8 e a soma é 14. 

Conclusão: indeferido o recurso e mantido o gabarito. 

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 58 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso improcedente, para resolver à questão, basta utilizar o sistema formado pelas retas 1 e 5, 

portanto, recurso indeferido. 
 

Não há nenhum impedimento legal ao fato de que uma Banca Elaboradora de Questões de um certame se valha de 

questões anteriormente utilizadas em outros concursos. Afinal, isso não causa nenhum dano ao candidato, pois o mesmo 

não tem como antever qual questão de ser reutilizada num universo quase infinito de questões disponíveis on-line.  

Não há expressa disposição que a questão deva ser inédita: ela apenas deve estar dentro do previsto no conteúdo 

programático e conter uma resposta correta.  



Os princípios basilares da ampla concorrência e da isonomia dos candidatos são preservados, tendo em vista que não há 

privilégio a nenhuma classe de pessoas. Apenas aquelas que se utilizaram da internet para o estudo e tenham tido a 

improvável sorte de encontrar uma questão que cairia no certame teriam, em tese, um privilégio. Entretanto, tal 

argumento não convence, pois todos os candidatos podem ter acesso às mesmas questões (que são de domínio público) 

e, como acima explicado, apenas o revisor sabe qual exata questão será utilizada no certame. 

Mesmo assim, a ocorrência explica-se pelo fato de que a seleção de questões é feita de forma aleatória a partir de um 

banco de dados para a prova a ser realizada, prova esta a quem ninguém tem acesso anterior, exceto um revisor de 

confiança da Banca. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 59 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não há nenhum impedimento legal ao fato de que uma Banca Elaboradora de Questões de um certame 

se valha de questões anteriormente utilizadas em outros concursos. Afinal, isso não causa nenhum dano ao candidato, 

pois o mesmo não tem como antever qual questão de ser reutilizada num universo quase infinito de questões disponíveis 

on-line.  

Não há expressa disposição que a questão deva ser inédita: ela apenas deve estar dentro do previsto no conteúdo 

programático e conter uma resposta correta.  

Os princípios basilares da ampla concorrência e da isonomia dos candidatos são preservados, tendo em vista que não há 

privilégio a nenhuma classe de pessoas. Apenas aquelas que se utilizaram da internet para o estudo e tenham tido a 

improvável sorte de encontrar uma questão que cairia no certame teriam, em tese, um privilégio. Entretanto, tal 

argumento não convence, pois todos os candidatos podem ter acesso às mesmas questões (que são de domínio público) 

e, como acima explicado, apenas o revisor sabe qual exata questão será utilizada no certame. 

Mesmo assim, a ocorrência explica-se pelo fato de que a seleção de questões é feita de forma aleatória a partir de um 

banco de dados para a prova a ser realizada, prova esta a quem ninguém tem acesso anterior, exceto um revisor de 

confiança da Banca. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 
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