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TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI 

 
 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS  
2ª PARTE (SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR) 

 
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 nº 
01/2017, a Comissão Organizadora do teste seletivo divulga o presente resultado. 

 
Teresina (PI), 26 de janeiro de 2018 

 
Comissão Organizadora do concurso público 

 

 
             LEGENDA 

   

RECURSOS INDEFERIDOS 
RECURSOS DEFERIDOS COM 
ALTERAÇÃO DE GABARITO 

RECURSOS DEFERIDOS 
COM ANULAÇÃO 

 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA:  PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato requerendo a anulação da questão sob o fundamento de que a alternativa 
“D” dada como certa não encontra respaldo no texto. Argumenta o candidato nos seguintes termos: “nas linhas 
37 a 42 do texto diz que segundo a experiência do médico carioca ele nunca se deparou com casais pedindo filhos 
bonitos, o que eles querem é que a criança seja saudável e se pareça o máximo com eles próprios.”. É verdade que 
no Brasil, segundo o que se depreende do texto, as pessoas que desejam a doação de óvulos ou esperma NÃO SE 
PREOCUPAM COM A BELEZA FÍSICA DO BEBÊ. É por isso que a alternativa “D” é indicada como CORRETA. Como 
está dito na alternativa “D”: “A seleção de  doadores de óvulos ou esperma pelos pais que desejam ter filhos 
prescinde de beleza física das crianças.”.  Ora, prescindir quer dizer “passar sem”, “pôr de parte (algo)”; “renunciar 
a”, “dispensar”, “não levar em conta”. Portanto, “A seleção de  doadores de óvulos ou esperma pelos pais que 
desejam ter filhos prescinde (não leva em conta) de beleza física das crianças. Logo, não havendo a preocupação 
com a beleza física do bebê, não há a preocupação com a beleza física dos doadores. Aqui, constata-se que o 
Recorrente desconhece o significado das palavras. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA:  PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato requerendo a anulação da questão, mas sem apresentar qualquer 
fundamento para tal requerimento, apenas limita-se a dizer: “QUESTÃO MUITO CONFUSA. SEM LÓGICA. TEM QUE 
SER ANULADA.”. Esse tipo de argumento inviabiliza qualquer análise por parte da banca, uma vez que a 
irresignação do Candidato é de cunho meramente subjetivo, pessoal, sem demonstrativo de haver erro grosseiro 
e insuperável que impossibilite a compreensão do enunciado da questão. Sustenta outro Recorrente afirmando 
que a alternativa “D” deve ser dada como certa, mas sem apresentar argumentos consistentes. Não há como 
prosperar esta pretensão. Isso porque a citada alternativa afirma que “A busca da perfeição tem gerado a criação, 
em todo o mundo, de cadastros de doadores de esperma e óvulos que garanta o nascimento de filhos bonitos.”. A 
expressão em “todo o mundo” não alcança respaldo no texto. Veja o caso do Brasil que não apresenta cadastros 
de doadores de esperma e óvulos que garanta o nascimento de filhos bonitos. Quanto à alternativa “A”, há que se 
acrescentar, também, que existe a pretensão pela a aparência dos pais biológicos que optam pela doação de óvulos 



ou espermas: “O que eles querem é que a criança seja saudável e se pareça o máximo possível com eles próprios”. 
E ainda, ratifica-se a alternativa “C” a partir da leitura do trecho “O problema é que, numa sociedade que já viveu 
episódios hediondos como o Holocausto, ofertar um critério de seleção baseado na beleza dá arrepios. “É uma 
iniciativa inaceitável, que lembra a eugenia”, diz Salmo Raskin, presidente da Sociedade Brasileira de Genética 
Médica. De fato, o anúncio do serviço remete, perigosamente, a uma tentativa de colocar em prática a teoria que 
prega o aperfeiçoamento da espécie humana por meio da seleção genética, em busca de uma civilização perfeita”. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato requerendo a anulação da questão.  Afirma que a alternativa “B” também 
está correta, assim como a letra “A”. Engana-se o Recorrente. Consta na alternativa “B” a afirmação: “O agente da 
ação verbal, na primeira oração, é indeterminado”. Não, não é indeterminado. A primeira oração é formada pela 
frase: “Qualquer indivíduo sabe...”. O agente da ação verbal é  o sujeito “Qualquer indivíduo”, tendo como núcleo 
“indivíduo”. Já a alternativa “A” diz o seguinte: “A estrutura oracional obedece ao processo de coordenação”. Não 
só, mas coordenação e subordinação. A oração “que a presença de um pai e de uma mãe bonitos não é garantia” é 
oração subordinada substantiva objetiva direta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato requerendo a anulação da questão, mas sem apresentar qualquer 
fundamento para tal requerimento, apenas limita-se a dizer: “É UMA QUESTÃO SEM CLARESA.”. Esse tipo de 
argumento inviabiliza qualquer análise por parte da banca, uma vez que a irresignação do Candidato é de cunho 
meramente subjetivo, pessoal, sem demonstrativo de haver erro grosseiro e insuperável que impossibilite a 
compreensão do enunciado da questão. Adianta-se para o Recorrente, a título de informação, que a palavra 
“clareza” deve ser grafada com “z” e não com “s”, como apresentou o Candidato em seu recurso. Insiste ainda 
outro Recorrente com o seguinte argumento: “...gostaria com todo o respeito que essa questão fosse anulada visto 
que a alternativa C também é verdadeira. No trecho está dito que: ”cerca de cinco mil pessoas foram excluídas”. 
Observe que o verbo ser também poderia estar no singular uma vez que quando o sujeito é representado pelas 
expressões “cerca de, mais de, menos de, perto de, etc.” seguidas de numeral, o verbo pode concordar com essas 
expressões citadas anteriormente ou concordar com o numeral”.  Errada a análise do Recorrente. No caso de o 
sujeito ser representado por expressões aproximativas, representadas por “cerca de, perto de”, o verbo concorda 
com o substantivo determinado por elas, não admitindo outra concordância. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato requerendo a mudança de gabarito. Afirma em sua argumentação que “Os 
vocábulos “o”, em “o que eles acreditam” (L.4), e “o”, em “corre o risco” (L.8), têm a mesma função morfológica.”. 
Errada a análise do Recorrente. O Vocábulo “o”, em “o que eles acreditam” (L.4) é pronome demonstrativo, 
enquanto que o termo  “o”, em “corre o risco” (L.9), é artigo. Mantém-se a alternativa “B” considerando que, em 
“Todos os pais gostariam que seus filhos fossem abençoados com vários atributos”, a oração está na voz passiva, 
sendo que o agente da passiva está introduzido pela preposição “com”, “com vários atributos”, embora diverso do 
habitual que geralmente vem com a preposição “por”. NO tocante à letra “C”, a omissão da preposição “de” é 
facultativa no uso de “gostar”, quando este seleciona uma oração subordinada substantiva completiva, conforme 
apontam João A. Peres e Telmo Móia, em Áreas Críticas da Língua Portuguesa (Lisboa, Editorial Caminho, 1995, 
pág. 113): Entre os verbos que mais favorecem a supressão [da preposição] conta-se gostar: “Todos os pais 
gostariam que seus filhos fossem abençoados com vários atributos”. A oração “que seus filhos fossem abençoados 
com vários atributos” é completiva nominal que se enquadra na situação de exceção à possibilidade da omissão 
da preposição. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 



CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA:  PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato requerendo a mudança de gabarito. Afirma em sua argumentação: “Exerce 
a mesma função sintática de “da ideia” (L.5) a expressão LETRA “A” CORRETA. A) “de um projeto idealizado” 
(L.38).”.  Errada a análise do Recorrente. A expressão “de um projeto idealizado” é objeto indireto do verbo 
“tratar”, enquanto que a expressão “da ideia” é complemento nominal de “inventores”. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA:  PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato requerendo a mudança de gabarito. Afirma em sua argumentação que: “Por 
isso” (L.34) tem valor explicativo.”. Errada a análise do Recorrente, pois a expressão em análise trata-se de 
conjunção coordenativa com valor de conclusão. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA:  PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato requerendo a anulação da questão, mas sem apresentar qualquer 
fundamento para tal requerimento, apenas limita-se a dizer: “NÃO HÁ ALTERNATIVA CORRETA NA QUESTÃO, 
POIS PARA SER A ALTERNATIVA (C) SUGERIDA PELO GABARITO O SUJEITO DEVERIA SER CLASSIFICADO COMO 
OCULTO E NÃO INDETERMINADO.”.  Aqui, engana-se o Candidato, pois a banca apontou no gabarito preliminar a 
letra “D”.  Quanto à alternativa “A”, não há como prosperar a afirmação do Recorrente em dizer que os termos 
pertencem à mesma classe gramatical, uma vez que, em “terá que ir a um lugar” o vocábulo “que” equivale a uma 
preposição com valor de “de” integrante da locução verbal, enquanto que,  em “Qualquer indivíduo sabe que a 
presença de um pai e de uma mãe bonitos...”, o vocábulo “que” é conjunção integrante. Portanto, vocábulos de 
classes gramaticais diferentes. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA:  PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato, mas sem apresentar a  motivação de seu recurso, se quer a anulação ou a 
mudança de gabarito. No entanto, nem uma nem outra pretensão pode ser acolhida. Isso porque o gabarito aponta 
a alternativa “A” como correta para a questão. Assim, tem-se: “O poema: “A. denuncia a exploração do povo 
brasileiro a quem são negados os direitos fundamentais.”. Neste sentido, para ratificar a alternativa dada como 
certa pela banca,  além de outras informações das entrelinhas que se extraem do poema, pode-se dizer que ao 
homem lhe é negado o direito fundamental do alimento. Leia-se versos 29 a 45. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA:  PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato, mas sem apresentar a  motivação de seu recurso, se quer a anulação ou a 
mudança de gabarito. No entanto, nem uma nem outra pretensão pode ser acolhida. Isso porque o gabarito aponta 
a alternativa “A” como correta para a questão. No entanto, o Recorrente sustenta que a alternativa  C” é correta. 
Não há como se admitir como certa a alternativa sugerida pelo Candidato, uma vez que o sujeito poética, no 
poema,  não se prende à crítica de uma grupo individualizado (minorias privilegiadas) como está apresentado 
nesta alternativa. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 



CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA:  PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo anulação da questão.  Para tanto sustenta que “No texto não se 
observa uma fuga à norma culta, pelo contrário ele faz o uso correto da língua portuguesa.”.  Aqui, o Candidato 
deixou de atentar para algumas expressões típicas da coloquialidade. Note a expressão, verso 25: “Quem é que 
rouba a esse homem...”, em que aparece a construção “é que”, expressão de realce, de reforço, típica da 
coloquialidade. Ou seja, a construção formal seria: “Quem rouba a esse homem...”, no entanto o eu-poético valeu-
se dessa expressão da coloquialidade.    Chama-se a atenção também para a abreviação, como é o caso do verso 
43: “pra dentro de cada homem”, em que aparece a expressão “pra”, típica da coloquialidade.  Portanto, no poema, 
há sim o “uso de um tom coloquial”. Não há como admitir como certa a letra “A” porque o poema é marcado por 
inversões de termos ou expressões. Não se pode admitir a letra “C”, pois o poema pode ser considerado sugestivo, 
mas não ambíguo, pois o eu-lírico é claro em sua intenção comunicava. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA:  PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato requerendo a mudança de gabarito da letra “D” para a alternativa “A”. Não 
há como se admitir a alternativa “A” uma vez que a ação verbal é marcada pela a indicação do início e término da 
ação, ou seja, ação verbal é instantânea, desvinculando-se de habitualidade. No entanto, a forma verbal “rouba” 
presente na letra “D” estabelece, a partir do contexto, uma ação de  início do processo verbal que continua em 
evidência. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA:  PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato requerendo a anulação da questão. Para tanto argumenta que a alternativa 
“D” também é correta. Errada a análise do Candidato. Isso porque a expressão "a espoleta da fome" (v. 20) é sujeito 
passivo marcado pela partícula apassivadora “se”, enquanto que  a expressão "o cereal" (v. 26) é objeto direto do 
verbo “roubar”, cuja construção na ordem linear é a seguinte: “Quem rouba o cereal a esse homem”. Portanto, 
NÃO exercem a mesma função sintática. Não se pode admitir como certa a alternativa “B”, porque o vocábulo 
“tudo” complementa o verbo “dizer”, porém a expressão “demais” não é complemento e sim um advérbio com a 
função de intensificar o verbo “dizer”. Logo exercem funções distintas em relação ao verbo “dizer” com o qual 
cada uma se relaciona. Quando á letra “C”, a palavra "mudo" (v. 7) é morfologicamente adjetivo e sintaticamente 
é predicativo do sujeito. Já o vocábulo "suja" (v. 32) é morfologicamente adjetivo, mas sintaticamente é adjunto 
adnominal. Portanto NÃO possuem o mesmo valor morfossintático, ou seja, valor morfológico igual, porém valor 
sintático diferente. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA:  CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada o candidato alega que a resposta da questão não condiz com a Lei de 
Diretrizes e Bases (Lei nº 9394/96). Ao analisarmos a questão constatamos que a resposta da mesma é a 
alternativa (A).  A Lei de Diretrizes e Base de 1971 - Lei 5692/71, lei anterior a LDB atual, no art. 11 determina 
que o ano e o semestre letivos, independentemente do ano civil, terão, no mínimo, 180 e 90 dias de trabalho 
escolar efetivo, respectivamente, excluído o tempo reservado às provas finais, caso estas sejam adotadas. O 
recurso é improcedente. 

 BIBLIOGRAFIA  

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/128525/lei-de-diretrizes-e-base-de-1971-lei-5692-71  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/128525/lei-de-diretrizes-e-base-de-1971-lei-5692-71


CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE SUPERIOR (ÁREA DA SAÚDE) 

PROVA:  LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A ALTERNATIVA DIVULGADA EM GABARITO É A LETRA C. PERMANECE INALTERADO O 
GABARITO OFICIAL. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA:  LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil  

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 
lucrativos. 

Permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão está correta, conforme bibliografia. Permanece inalterado o gabarito oficial. 

PINHEIRO, L. S.; FONTOURA, S. O. Perfil das Despesas e dos Rendimentos das Famílias Brasileiras sob a 
Perspectiva de Gênero. In: SILVEIRA, F. G.; SERVO, L. M. S.; ALMEIDA, T.; PIOLA, S. F. (Orgs.). Gastos e consumos 
das famílias brasileiras contemporâneas. Brasília: Ipea, v. 2, 2007. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração do enunciado da questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
 
 

 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão versa sobre a importância do Programa Saúde da Família e faz parte do conteúdo 
programático: Avaliação de programas sociais. Leis e códigos relacionados ao trabalho profissional do Assistente 
Social. Além de ser conteúdo inerente ao cargo de assistente social. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão versa sobre a importância do Programa Saúde da Família e faz parte do conteúdo 
programático: Leis e códigos relacionados ao trabalho profissional do Assistente Social. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 
 
 



CARGO: DENTISTA PSB 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: ACREDITO QUE TENHA OCORRIDO UM EQUIVOCO DE INTERPRETAÇÃO DE TEXTO POR PARTE 
DO CANDIDATO. REALMENTE AS CÂMARAS PULPARES DOS DECÍDUOS SÃO MAIS VOLUMOSAS E AMPLAS QUE 
AS DOS DENTES PERMANENTES INDEPENDENTEMENTE DA PALAVRA PROPORCIONALMENTE. UMA VEZ QUE 
NO ENUNCIADO COLOCADO, ANTERIORMENTE A AFIRMATIVA, EXISTIA O SEGUINTE COMANDO:   

“Em relação a anatomia de dentes decíduos comparada a anatomia dos dentes permanentes, analise as asserções 
abaixo:” 

OLHAR CONFIRMAÇÃO NO LIVRO: ATLAS DE ANATOMIA – DENTES DECÍDUOS DE VIEIRA et al., 2011. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A QUESTÃO NÃO DEVE SER ANULADA E NEM TER O GABARITO ALTERADO. 

 

PRIMEIRO, USANDO A PRÓPRIA REFERÊNCIA DO RECURSO APONTO QUE SE A CARACTERÍSTICA NÃO ESTÁ 
PRESENTE EM 100% DAS CRIANÇAS ELA NÃO PODE SER CONSIDERADA UMA CARACTERÍSTICA DE GENGIVA 
NORMAL E SIM UMA CARACTERÍSTICA A SER ANALISADA.  

 

 

“”De acordo com Carranza, (p.107,2012) A gengiva normal da dentição decídua é um pouco diferente daquela 
encontrada em adultos. Os tecidos apresentam coloração rosa-pálida, mas num grau menor que a gengiva inserida 
de adultos, porque a espessura mais fina da camada queratinizada faz com que os vasos sanguíneos nas crianças 
sejam mais visíveis.  O pontilhado aparece por volta de três anos de idade, e tem sido relatado em 56% das 
crianças  entre três e 10 anos.  

CARRANZA, Periodontia clinica. Rio de Janeiro: Elsevier,11ª edição, 2012.” 

 

 

EM RELAÇÃO A COLORAÇÃO A GENGIVA DA CRIANÇA APRESENTA COLORAÇÃO AVERMELHADA POIS DEVIDO 
A SUA CONSISTÊNCIA MENOS FIBRÓTICA É POSSÍVEL MAIOR VISULAIZAÇÃO DE VASOS SANGUÍNEOS. COM A 
IDADE A GENGIVA MUDA DE AVERMELHADA PARA RÓSEA. O ASPECTO DE CASCA DE LARANJA É INESXISTENTE 
OU POUCO PRONUNCIADO. (GUEDES-PINTO, 2010). 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O GABARITO DA QUESTÃO É A LETRA D, POIS TODAS AS AFIRMATIVAS ESTÃO CORRETAS. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: ENFERMEIRO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato interpôs recurso alegando que a alternativa A também se encontra incorreta por 
estar incompleta. Entretanto, a afirmativa apresentada na alternativa A não precisa de nenhum complemento 
para o seu entendimento. 

A questão foi baseada no Guia de Vigilância em Saúde- caderno 21- Ministério da Saúde (2008), pg. 141, de onde 
foi transcrita literalmente a afirmativa. 

O doente pulmonar positivo não é segregado do convívio familiar e da comunidade.  

Face ao acima exposto, considerando que a questão apresenta apenas a alternativa D como incorreta, recurso 
indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato interpôs recurso alegando que a alternativa D também encontra-se incorreta pois 
o hipotireoidismo também poderia desencadear hipertensão arterial. 

Considerando que o hipotireoidismo manifesto está associado com elevação da pressão arterial diastólica, a 
alternativa D também poderia ser gabarito da questão por tornar-se incorreta. 

Face ao acima exposto, a questão deverá ser anulada. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato interpôs recurso alegando que a alternativa A também encontra-se incorreta e  citou 
como referência bibliográfica 

A questão foi baseada no Guia de Vigilância em Saúde- caderno 21 (2008), do Ministério da Saúde, que em sua pg. 
86, assim dispõe: 

“A confirmação de alta por cura deve ser realizada por um médico.” 

O profissional enfermeiro não pode confirmar a alta por cura do paciente, sendo a atividade uma atribuição 
médica.  

Face ao acima exposto, considerando que não existe erro na questão e que apenas a alternativa C encontra-se 
correta, recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão citada trata de Controle de Materiais e Estoque, e solicita a afirmação que não é 
verdadeira. Sobre o questionamento da alternativa “A”, essa é uma afirmação verdadeira pois, “A ausência de uma 
política de controle de estoque é uma das maiores vilãs de produtividade das empresas de construção civil. Os 
funcionários se deslocam pelo canteiro de obras de forma desnecessária por não saberem se os materiais 
imprescindíveis para a realização do trabalho chegaram e se estão disponíveis.” 

A alternativa “D”, que afirma que “As fichas de estoque têm se mostrado ineficazes no controle e saída de 
materiais, burocratizando o andamento da obra, e sendo assim, necessário outros meios de gestão de materiais 
na obra,” é uma afirmação falsa, pois “as fichas de estoque que podem ser feitas no papel ou em um sistema digital, 
têm como objetivo controlar a movimentação individual de todos os materiais relacionados com a empresa. Para 
cada entrada e saída do estoque de matérias-primas e produtos acabados, uma ficha é preenchida. A dinâmica é 
simples. Ao receber o material, o profissional responsável preenche o registro de entrada com base nas 
informações da própria nota fiscal ou de uma nota de recebimento. Já os registros de saída devem ser realizados 
de acordo com as requisições de materiais emitidas pelos usuários. Em hipótese nenhuma a empresa deve 



permitir que sejam retiradas mercadorias ou materiais sem a devida requisição e identificação da pessoa 
responsável.” 

https://constructapp.io/pt/como-fazer-o-controle-de-estoque-na-sua-construcao/  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa correta é a letra C. Não existe o Índice de aplicação de equipamentos. Espera-se do 
candidato o conhecimento descrito abaixo com relação ao Índice de Preços ao Consumidor. 

Composição de Custos Unitários 

A maioria dos orçamentos apresenta como parâmetro de orçamento o serviço. 

Assim, o custo de cada serviço em que foi subdividido um projeto é composto segundo a quantificação e os custos 
da mão de obra, dos insumos, dos equipamentos e dos encargos sociais necessários à sua consecução. 

Sendo, MO a expressão do valor representativo da mão de obra; MT representando os insumos; EQ, os 
equipamentos; e, ES os encargos sociais incidentes sobre a mão de obra. O custo de cada serviço é composto 
segundo o seguinte modelo: 

CD  MO  MT EQ ES

Estes quantitativos são multiplicados por composições unitárias de insumos para a execução destes serviços. A 
soma dos produtos dos quantitativos por suas composições unitárias resulta no custo total do projeto. 

Portanto, para realização do orçamento atuam três variáveis: o quantitativo dos serviços, a composição unitária 
e o preço dos insumos. E, uma variável fiscal, os encargos sociais. 

Para a definição dos custos unitários de produção, é necessário conhecer a produtividade da mão de obra e dos 
equipamentos, bem como a composição de insumos que compõem o serviço a ser realizado. 

Os custos unitários, então, são determinados com relação às unidades de serviço tais como: m2, m3, hectare, 
pontos elétricos, horas de mão de obra ou equipamentos, entre outras. 

A composição de custo unitário geralmente tem os seguintes componentes: 

a) Índice ou coeficiente de aplicação de materiais; 

b) Índice ou coeficiente de produção ou de aplicação de mão- de-obra; 

c) Índice de aplicação de equipamentos com o seu custo horário; 

d) Preços unitários de materiais; 

e) Preços unitários de mão-de-obra; 

f) Taxas de encargos sociais; 

g) Benefícios e Despesas Indiretas (BDI). 

 

http://pet.ecv.ufsc.br/arquivos/apoio-didatico/ECV5307-%20Orçamento.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  A alternativa que atende ao enunciado da questão é a D. 

Existem inúmeros Processos de Tratamento de Esgoto Sanitário e a escolha do processo ideal baseia-se 
principalmente no nível de eficiência desejado (consequência da qualidade do efluente final, compatível com a 
necessidade do corpo receptor), na área disponível para sua implantação, no custo e na complexidade de 
implantação e operação de cada processo, nas condicionantes ambientais relativas à locação da unidade, na 
produção e disposição de lodos e na dependência de insumos externos. 

O tratamento dos esgotos é usualmente classificado em níveis de eficiência: preliminar, primário, secundário ou 
terciário. Estes podem ser complementares em uma ETE, facilitando sua execução em etapas de eficiência, caso 
os recursos financeiros disponíveis para sua construção não sejam suficientes e o enquadramento do corpo 
receptor permita a utilização de metas intermediárias. Por exemplo: pode-se construir e operar, primeiramente, 
a ETE com nível de tratamento primário e, depois, de acordo com o planejamento, complementar a construção e 
operação com o nível secundário ou terciário. É preciso salientar que essa possibilidade deve estar de acordo com 

https://constructapp.io/pt/como-fazer-o-controle-de-estoque-na-sua-construcao/
http://pet.ecv.ufsc.br/arquivos/apoio-didatico/ECV5307-%20Orçamento.pdf


a legislação vigente e ser negociada previamente com o órgão de recursos hídricos e órgão ambiental, quando da 
outorga de uso de recursos hídricos e do licenciamento ambiental do empreendimento. 

O Tratamento preliminar é responsável pela remoção de sólidos grosseiros e areia presentes no esgoto afluente. 
Tem como objetivo evitar o acúmulo de sólidos grosseiros e material inerte e abrasivo nas tubulações e demais 
unidades da ETE. Sempre que possível, recomenda-se mecanizar e automatizar essa etapa, o que alia alta 
eficiência à continuidade operacional, associadas à proteção à saúde dos trabalhadores. A mecanização dispensa 
qualquer contato físico do pessoal operacional com o esgoto e os detritos afluentes. A concepção de realizar a 
operação e limpeza dessas unidades de forma manual aumenta o risco de contato dos empregados com o esgoto, 
implicando riscos à saúde. 

No Tratamento Preliminar, os sólidos são removidos por processos mecânicos ou físicos. Na etapa de 
gradeamento, os sólidos grosseiros são removidos e suas características e dimensões variam de acordo com o 
espaço livre entre as grades. Sua remoção pode ser manual ou mecanizada. Esses materiais são removidos do 
fluxo líquido de forma a evitar entupimentos e obstruções nas unidades subsequentes. Usualmente são 
encaminhados para disposição final em aterros sanitários municipais, sem qualquer tipo de transformação. Os 
sólidos predominantemente inorgânicos, como a areia e a terra, são removidos em unidades denominadas 
desarenadores ou caixas de areia. Esses sólidos constituídos por siltes, argilas, pequenas pedras e outros 
materiais inorgânicos sedimentam a velocidades relativamente altas. Essa característica faz com que as caixas de 
areia sejam dimensionadas com tempos de retenção pequenos com fim de selecionar o material sedimentado. A 
areia removida geralmente é recolhida em caçambas, que são encaminhadas para disposição final em aterro 
sanitário. 

O Tratamento Primário envolve unidades de tratamento que adotam decantadores primários, processos 
exclusivamente de ação física que promovem a sedimentação das partículas em suspensão, ou lagoas 
anaeróbias/reatores anaeróbios, que se utilizam das bactérias que proliferam em ambiente anaeróbio para a 
decomposição da matéria orgânica presente no esgoto. Vale ressaltar que alguns autores classificam as lagoas 
anaeróbias ou reatores anaeróbios como tratamento secundário. 

O tratamento secundário, por sua vez, destina-se à degradação biológica de compostos carbonáceos nos 
chamados reatores biológicos. Esses reatores são normalmente constituídos por tanques com grande quantidade 
de micro-organismos aeróbios. De maneira geral, a maioria das estações construídas alcança apenas o nível de 
tratamento secundário, pois proporciona um reduzido nível de poluição por matéria orgânica, podendo, na 
maioria dos casos, lançar seu efluente diretamente no corpo receptor. 

O efluente líquido (clarificado, ou seja, após passar por um processo de decantação) do tratamento secundário 
ainda possui altos níveis de nutrientes como nitrogênio e fósforo. A emissão em excesso destes pode acarretar o 
fenômeno chamado eutrofização, que proporciona o crescimento excessivo de algas e cianobactérias. Por causa 
desse crescimento excessivo, a luz do sol não consegue penetrar na água e, consequentemente, a maior parte 
dessas algas acaba morrendo. A decomposição das algas remove o oxigênio da água, causando a morte biológica 
do corpo hídrico, incluindo os peixes. O fenômeno ocorre normalmente em ambiente lêntico, isto é, ambiente que 
se refere à água parada, com movimento lento ou estagnado, como lagos, reservatórios, lagoas, açudes etc. 

Quando o tratamento secundário não remove nitrogênio e fósforo nos percentuais exigidos pelo órgão ambiental, 
utiliza-se o tratamento terciário. A remoção de nitrogênio é normalmente realizada no processo de lodos ativados. 
Geralmente, a remoção de fósforo é realizada por meio de tratamento químico, utilizando-se sulfato de alumínio, 
cloreto férrico ou outro coagulante. 

Considera-se também tratamento terciário aquele que se destina à remoção de organismos patogênicos, a 
chamada desinfecção. Sistemas de tratamento que envolvem disposição no solo ou lagoas de estabilização, em 
muitos casos, já têm a capacidade de efetuar redução considerável no número de patogênicos, dispensando, assim, 
um sistema específico para desinfecção. Nos outros casos, faz-se necessária a previsão de instalações para a 
desinfecção, que geralmente é efetuada por meio do uso do cloro, ozônio e, mais recentemente, radiação 
ultravioleta. 

Após esses esclarecimentos básicos, para o entendimento das diversas etapas de eficiência em Estações de 
Tratamento de Esgoto, segue apresentação e descrição sucinta de alguns dos principais sistemas de tratamento 
de esgoto sanitário. 

• Fossas sépticas: são unidades de tratamento primário de esgoto doméstico nas quais são feitas a 
separação e a transformação da matéria sólida contida no esgoto. 

• Reator anaeróbio de fluxo ascendente: também conhecido por reator anaeróbio de manta de lodo e pelas 
siglas UASB (do inglês Upflow Anaerobic Sludge Blanket), Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente – RAFA e Reator 
Anaeróbio de Leito Fixo – RALF. O reator UASB é uma unidade que pode operar sem necessidade de qualquer 
equipamento móvel ou fonte de energia externa. 



• Lodo ativado convencional: o processo por lodos ativados foi dos primeiros processos de tratamento de 
esgoto que teve seu desenvolvimento baseado no uso de tecnologia e conhecimento científico. Mundialmente 
consagrado, apresenta elevada eficiência no tocante à remoção de matéria orgânica e sólidos em suspensão. 

• Lodo ativado aeração prolongada: variante do processo de lodos ativados convencional, normalmente 
utilizado em unidades de tratamento de pequeno/médio porte, por se tratar de uma versão mais simples e 
robusta em termos operacionais. Apresenta, em contrapartida, o inconveniente de requerer maior consumo de 
energia externa, elevando consideravelmente o custo operacional da unidade. 

• Reator UASB seguido de lodo ativado: combina uma primeira etapa anaeróbia (UASB), com uma segunda 
etapa aeróbia, utilizando o tradicional processo de lodos ativados. A principal consequência da inclusão da etapa 
anaeróbia é a redução da demanda de energia elétrica na fase aeróbia, gerando maior economia no custo 
operacional da planta. 

• Reator UASB seguido de filtro percolador: combina uma primeira etapa anaeróbia (UASB) com uma etapa 
aeróbia, através do uso de um filtro percolador, conhecido como “Trickling Filter” nos países de língua inglesa. O 
Filtro Percolador, a exemplo do processo de lodos ativados, foi desenvolvido na primeira metade do século XX, 
sendo reconhecido no setor de saneamento como um processo biológico robusto e confiável. 

• Reator UASB seguido de flotação: combina uma primeira etapa anaeróbia (UASB) com uma etapa físico-
química, em tanque de flotação. A flotação é um processo de tecnologia consagrado, em constante 
desenvolvimento, proporcionando unidades mais compactas e eficientes. 

• Lagoa facultativa seguida de lagoa de estabilização (c/ células de polimento/maturação): o processo de 
lagoas de estabilização vem sendo largamente utilizado no País, devido aos seus baixos custos de implantação, 
operação e manutenção. Entretanto, por se tratar de um sistema natural, esse processo demanda um significativo 
tempo de retenção e, por conseguinte, maior extensão de área, o que pode ser um fator limitante para muitos 
centros urbanos. 

• Reator UASB seguido de lagoas aeradas: combina uma primeira etapa anaeróbia (UASB) com a tecnologia 
de lagoas aeradas em série, apresentando taxas de aeração decrescentes. Quando a disponibilidade de área é 
pequena para implantar o processo de lagoas convencionais, é preciso reduzir a área de construção da lagoa. 
Nessa condição, a capacidade de geração de oxigênio pelo processo de fotossíntese não é mais suficiente para 
estabilizar toda a matéria orgânica afluente. Assim, a alternativa existente é fornecer oxigênio ao meio líquido 
através de aeração mecanizada. 

• Lagoa anaeróbia seguida de lagoa facultativa: também conhecida como sistema australiano, é uma das 
soluções técnicas mais econômicas quando se dispõe de grandes áreas. Na primeira lagoa, onde predomina o 
processo anaeróbio, ocorre a retenção e a digestão anaeróbia do material sedimentável e, na segunda, com 
processo aeróbio, onde se atribui às algas a função da produção e a introdução da maior parte do oxigênio 
consumido pelas bactérias, ocorre a degradação dos contaminantes solúveis e contidos em partículas suspensas 
muito pequenas. 

• Lagoa aerada seguida de lagoa de decantação: quando não se dispõe de área suficiente para a implantação 
de sistemas de lagoas de estabilização naturais, mas se dispõe ainda de área considerável, podem-se utilizar 
sistemas constituídos por lagoa aerada seguida por lagoa de decantação. 

 

Fonte: Licenciamento Ambiental de Estações de Tratamento de Esgoto e Aterros Sanitários – Ministério do Meio 
Ambiente do Brasil 

http://www.portalresiduossolidos.com/processos-de-tratamento-de-esgoto-sanitario/  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portalresiduossolidos.com/processos-de-tratamento-de-esgoto-sanitario/


CARGO: FISIOTERAPEUTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Um dos problemas que uma gestante pode enfrentar é a diminuição na resistência 
cardiovascular. 

Fonte: Iniciação Científica - Cesumar - mar.-jul. 2002, Vol. 04 n.01, pp.  57  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão está correta conforme bibliografia. Permanece inalterado o gabarito oficial 

Referência: Medicina de Reabilitação Joel e Delisa, pág 485. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve erro na elaboração da questão. Portanto fica anulada a questão. 

http://www.scielo.br/pdf/jvb/v7n4/v7n4a06  

CONCLUSÃO: Questão NULA 
 

 
 

 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve erro na elaboração da questão. Portanto fica anulada a questão.  

CONCLUSÃO: Questão NULA 
 

 
 

 
 

 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Incapacidade – é a impossibilidade de desempenhar funções específicas da idade ou do sexo, em 
determinado contexto social e físico. 

Fisioterapia - Avaliação e Tratamento  - O’Sullivan e Schmitz 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scielo.br/pdf/jvb/v7n4/v7n4a06


CARGO: ODONTÓLOGO BUXO-MAXILO-FACIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: CONFORME DISPOSTO PELO SOLICITANTE, O AFASTADOR DE MINNESOTA SERVE PARA 
AFASTAR OS TECIDOS. JÁ AS MÃOS SERVEM COMO PROTEÇÃO DOS TECIDOS UMA VEZ QUE A MESMA SERVE 
DE APOIO EVITANDO POR EXEMPLO FRATURA MANDIBULARES. 

 

SEGUE ARTIGO DE VENTURINE et al., 2017. 

 

A luxação dental é a etapa mais delicada da exodontia. É importante a correta empunhadura da alavanca para que 
não ocorram traumas em estruturas adjacentes (mucosa, glândula salivar, passagem nasal, olho) se porventura o 
instrumental escapar ou escorregar do espaço periodontal. O instrumental deve ser posicionado na palma da mão 
e o dedo indicador próximo à ponta ativa do instrumental (figura 4)1,2,5,6,7. A força aplicada não deve ser 
excessiva para não causar a fratura do dente ou do osso alveolar1,5. 

 Nesta fase, a mão que não segura a alavanca deve dar apoio externo, ou na maxila se a extração for de um 
dente superior ou na mandíbula se for um dente inferior, para dar suporte quando a força é exercida. Este apoio 
é mais importante na mandíbula que pode fraturar dependendo da força exercida e como forma de proteção dos 
tecidos1,2,5. 

 O segredo do sucesso da avulsão é controle da força e paciência. Apenas a luxação lenta e consistente 
permitirá liberar o dente sem fraturá-lo1,12. 

 

MESMOS DADOS SÃO ENCONTRADOS TAMBÉM EM:  

 

CIRURGIA ORAL E MAXILOFACIAL CONTEMPORANEA 

isbn: 9788535230932 

idioma: Português 

ano de edição: 2009 

edição: 5ª 

Autores: Edward Ellis | James R. Hupp | Myron R. Tucker 

rincípios de Exodontia Simples 

Avaliação pré-operatória: 

 

Antes de qualquer procedimento cirúrgico devemos avaliar a condição sistêmica dos pacientes, pois estes podem 
apresentar várias doenças que requerem a modificação do tratamento ou mesmo o controle médico para que a 
cirurgia seja feita com segurança. 

Indicações para extração dentária: 

Cárie dentária; 

Necrose pulpar; 

Doença periodontal avançada; 

Indicações ortodônticas; 

Dentes mal posicionados, quando traumatizam tecidos e não podem ser reposicionados por meio ortodôntico; 

Dentes fraturados; 

Dentes inclusos; 

Dentes supranumerários; 

Associados a lesões patológicas; 

Pacientes que serão submetidos à radioterapia na região da cabeça e pescoço; 

Dentes envolvidos em fraturas dos maxilares; 

Questões financeiras. 

Contraindicações para extração dentária: 

Contraindicações sistêmicas: 

Diabetes não controlado e falência renal com uremia severa. Os pacientes com diabetes compensados podem ser 
tratados como pacientes razoavelmente normais. Apenas quando o controle da doença está comprometido o 
dente não deve ser removido de maneira rotineira. 



Pacientes que apresentam leucemia ou linfoma não controlados não devem ser submetidos à exodontia até que a 
doença maligna tenha sido controlada. As complicações que podem ocorrer por conta destas doenças são 
infecções por conta do não-funcionamento dos glóbulos brancos e hemorragia por conta da pouca quantidade das 
plaquetas. 

Pacientes com doenças cardíacas devem ter o procedimento adiado até que suas doenças tenham sido 
controladas. Os pacientes que apresentam angina pectoris instável e que sofreram infarto do miocárdio em um 
período menor que seis meses devem ter seus dentes mantidos, salvo em caso de emergência e em ambiente 
hospitalar. 

Pacientes que apresentam hipertensão maligna devem ter as extrações adiadas até o controle da mesma por conta 
do risco de sangramento persistente, insuficiência aguda do miocárdio e acidente vascular cerebral devido ao 
estresse causado pela exodontia. Pacientes com arritmias cardíacas severas devem ter o procedimento adiado. 

A gravidez é uma contraindicação relativa; os pacientes que estiverem no primeiro ou no terceiro trimestre 
devem ter suas extrações dentárias adiadas se possível, sendo que no último mês do primeiro trimestre e no 
primeiro mês do terceiro trimestre são considerados tão seguros quanto o segundo trimestre para a extração não 
complicada, porém procedimentos cirúrgicos mais extensos que necessitem de medicamentos além dos 
anestésicos locais devem ser adiados. 

Os pacientes que apresentam coagulopatias como hemofilia, ou distúrbios plaquetários severos não devem ter 
seu dentes extraídos até o controle da doença. 

Pacientes que tomam uma variedade de medicamentos devem ter suas exodontias realizadas com cautela. Drogas 
que devemos ter cuidado são corticosteroides, imunossupressores, bisfosfonados e agentes quimioterápicos para 
o câncer. 

Contraindicações Locais: 

A mais importante e mais crítica é a história de radiação terapêutica contra o câncer. As extrações realizadas em 
uma área que sofreu irradiação podem desenvolver o quadro de osteorradionecrose. 

Os dentes que estão localizados dentro de um tumor, principalmente se for tumor maligno não devem ser 
extraídos. O procedimento cirúrgico de extração pode disseminar células malignas e ocasionar metástases. 

Os pacientes com pericoronarite severa não devem ter os dentes removidos até que a pericoronarite tenha sido 
tratada, caso contrário o índice de complicações aumenta. Se a pericoronarite for branda e o dente puder ser 
removido facilmente, então, a exodontia deve ser feita imediatamente. 

Em casos de abcesso dentoalveolar agudo a sua resolução ocorre de maneira mais rápida com a remoção do dente 
o mais cedo possível. Portanto, a infecção aguda não é uma contraindicação para a exodontia. Entretanto, o 
problema é se o paciente apresentar trismo ou conseguir uma anestesia local profunda. Caso o acesso ao dente e 
uma técnica anestésica sejam conseguidas o dente deve ser removido o mais cedo possível. Caso contrário, deve 
ser iniciada antibioticoterapia e a extração, planejada o mais rápido possível. 

Avaliação clínica dos dentes a serem extraídos: 

Acesso ao dente: 

O primeiro fator a ser examinado na avaliação pré-operatória é a amplitude de abertura de boca do paciente. 
Qualquer limitação de abertura de boca pode comprometer o cirurgião de fazer a extração descomplicada de 
rotina. As causas mais comuns de limitação de abertura de boca são trismo associado a infecção adjacente ou 
dentro dos músculos mastigatórios, disfunção da ATM e fibrose muscular. 

Quando o acesso for um problema deve-se escolher um fórceps com melhor adaptação ou pode ser indicada uma 
abordagem cirúrgica. 

Mobilidade do dente: 

Se os dentes apresentam hipermobilidade é de se esperar uma extração simples, porém existira uma maior 
dificuldade na manipulação dos tecidos moles. 

Dentes que apresentam mobilidade menor que o normal devem ser cuidadosamente, avaliados quanto a presença 
de hipercementose ou anquilose dentária. A anquilose é encontrada principalmente em molares decíduos que 
ficaram retidos e encontram-se em infraoclusão e em dentes não-vitais que passaram por tratamento 
endodôntico anos antes da extração. Se o dente estiver anquilosado deve-se planejar a extração cirúrgica. 

Condição da coroa: 

Se grande parte da coroa estiver destruída, a chance de fraturar a coroa durante a extração é grande, 
consequentemente aumentando a dificuldade de remoção do dente. Da mesma forma a presença de grandes 
restaurações ou mesmo o tratamento endodôntico fragilizam o dente e a fratura da coroa pode ocorrer. Nestas 3 
situações é importante que o dente seja bastante luxado e que o fórceps tenha a sua adaptação o mais apical 
possível, evitando assim apreensão do fórceps na coroa fragilizada. 



Se houver a presença de cálculo dentário este deve ser removido por dificultar a adaptação do fórceps e ainda 
porque os fragmentos do cálculo podem contaminar o alvéolo dentário. Deve-se tomar cuidado também com a 
coroa dos dentes vizinhos para que não ocorra a fratura das mesmas. 

Exame Radiográfico: 

Radiografias periapicais fornecem as informações mais precisas e detalhadas sobre o dente a ser removido, suas 
raízes e os tecidos adjacentes. As radiografias panorâmicas são usadas frequentemente, mas seu uso é mais 
indicado para os dentes inclusos. 

Avaliar a relação do dente a ser extraído com os dentes vizinhos; 

Se for dente decíduo deve avaliar a relação de suas raízes com o dente permanente; 

Se for necessária a remoção cirúrgica de uma raiz ou de parte dela, deve-se avaliar a relação com as raízes dos 
dentes adjacentes (tomar cuidado na hora da ostectomia); 

Relação com estruturas anatômicas: 

Ao extrair dentes na maxila deve-se atentar para a proximidade das raízes dos molares com o assoalho do seio 
maxilar. Se apenas uma fina camada de osso estiver presente entre os ápices radiculares dos molares e o assoalho 
do seio maxilar as chances de perfuração aumentam. Neste caso a exondontia deve ser executa com cautela e 
preferencialmente com odontosecção. 

Canal da mandíbula por onde passa o nervo alveolar inferior pode estar próximo as raízes dos molares inferiores. 
Embora a extração de um dente erupcionado raramente venha a ocasionar lesões ao nervo, diferentemente dos 
dentes impactados. 

As radiografias de pré-molares inferiores devem abranger a área do forame mentual por onde tem saído o nervo 
de mesmo nome. Este fato é importante tendo em vista que se for necessário a confecção de um retalho 
muscoperiosteal, é essencial que o cirurgião saiba onde está o nervo mentual para evitar o seccionamento do 
mesmo. 

Configuração das raízes: 

O primeiro fato a avaliar é o número de raízes do dente a ser extraído. A maioria dos grupos dentários apresentam 
números típicos de raízes que determinam o plano de tratamento de forma usual, porém existem anormalidades, 
sendo a partir desta avaliação mudado o plano de tratamento para prevenir fratura das raízes. 

Devemos conhecer a curvatura das raízes e o grau de convergência radicular para planejar o procedimento de 
extração. Raízes de número normal e tamanho médio podem divergir bastante e, consequentemente, a largura 
total radicular torna-se tão ampla que impede a extração por fórceps, sendo indicada então a extração por 
odontosecção. 

As raízes curtas e cônicas são fáceis de serem removidas. Entretanto raízes longas ou com curvaturas acentuadas 
dificultam o procedimento. O cirurgião deve ter esse conhecimento para planejar a exodontia adequadamente. 

Uma raiz longa que seja bulbosa devido a hipercementose é ainda mais difícil de ser removida. Em pacientes 
idosos deve-se pesquisar com cuidado a presença de hipercementose, pois esse processo parece ser resultado do 
envelhecimento. 

Avaliar quanto a presença de cáries radiculares, pois, estas enfraquecem a estrutura radicular podendo levar a 
uma fratura indesejada da mesma. 

A reabsorção interna e externa também deve ser avaliada, pelo mesmo motivo da cárie radicular. 

Nos casos de dentes tratados endodônticamente avaliar quanta a resistência do dente a ser extraído e a presença 
de anquilose dentária. Em todos estes casos deve-se levar em consideração a exodontia por via cirúrgica. 

Condição do osso adjacente: 

O osso que se apresenta em uma radiografia de maneira mais radiolúcida, provavelmente, é menos denso, o que 
torna a exodontia mais fácil. Entretanto, se o osso for mais raiopaco que indica densidade óssea aumentada a 
extração será mais difícil. 

O osso adjacente deve ser avaliado com cuidado também para evidência de uma condição patológica apical. O 
conhecimento destas lesões é importante, pois elas devem ser removidas no momento da exodontia. 

Preparo do Paciente e do Cirurgião: 

Os cirurgiões devem prevenir a lesão e a transmissão de infecções de maneira inadvertida para seus pacientes e 
para si mesmos. O conceito de precaução é universal e todo paciente deve ser visto como potencial portador de 
doença transmissível para a equipe cirúrgica e para outros pacientes. Para prevenir essa transmissão o uso de 
EPI’s, campos cirúrgicos e materiais esterilizados são imprescindíveis. 

Posicionamento da Cadeira par Extrações: 

A posição correta possibilita ao cirurgião manter os braços junto ao corpo e fornece estabilidade e apoio; também 
permite que o cirurgião mantenha o pulso reto o suficiente para transmitir força com o braço e ombro e não com 
a mão, o que facilita o controle da força. 



Quando o cirurgião optar por realizar a exodontia na maxila em pé, a cadeira deve ser inclinada para trás de modo 
que o plano oclusal maxilar esteja em um ângulo de 60º com o solo. A altura da cadeira deve ser a que a boca do 
paciente esteja na altura, ou ligeiramente a abaixo, da altura do cotovelo do cirurgião.  Durante procedimentos no 
quadrante direito da maxila a cabeça do paciente deve ser girada para o cirurgião para se obter acesso e 
visualização. Para a extração de dentes anteriores na maxila o paciente deve estar olhando para frente.  A posição 
para o lado esquerdo do arco maxilar é similar, exceto que a cabeça do paciente é, ligeiramente, girada para o lado 
do operador. 

Para a extração dos dentes mandibulares, o paciente deve ser posicionado em uma posição mais reta, de modo 
que, quando de boca aberta o plano oclusal esteja paralelo ao solo. A cadeira deve estar mais baixa do que para 
extração dos dentes maxilares, e o braço do cirurgião deve ser inclinado para baixo até, aproximadamente, um 
ângulo de 120º com o cotovelo. Durante  a remoção dos dentes posteriores da mandíbula do lado direito, a cabeça 
do paciente deve estar totalmente girada para o lado do cirurgião. Quando removemos dentes na região anterior 
da mandíbula, o cirurgião deve girar para o lado do paciente. Quando operamos a região posterior esquerda da 
mandíbula, o cirurgião deve posicionar-se a frente do paciente mas a cabeça deste não deve girar completamente 
para o lado do cirurgião. 

Alguns cirurgiões preferem abordar os dentes mandibulares em uma posição mais posterior. Isso permite que a 
mão esquerda do cirurgião apoie melhor a mandíbula, mas é necessário que o fórceps seja seguro de maneira 
oposta pelo cirurgião e o cirurgião visualize o campo operatório em perspectiva invertida. 

Se o cirurgião optar por operar sentado, algumas modificações deverão ser feitas. Para extrações maxilares o 
paciente é colocado em posição reclinada similar a do cirurgião em pé. Entretanto o paciente não é muito 
reclinado; consequentemente, o plano oclusal maxilar não fica perpendicular ao solo quando o cirurgião está em 
pé. 

Da mesma forma para a extração dos dentes do arco inferior quando o cirurgião está de pé, o paciente está um 
pouco mais sentado. O cirurgião pode trabalhar de frente para o paciente ou por trás dele. A posição do braço e 
mão são semelhantes a cirurgia em pé. 

Princípios Mecânicos Envolvidos na Exodontia: 

A exodontia demanda a utilização de princípios mecânicos e de máquina simples: a alavanca, a cunha, a roda e 
eixo. 

Uma alavanca é um mecanismo usado para transmitir uma força modesta – com as vantagens mecânicas de um 
longo braço de ação e um curto braço de resistência – para um pequeno movimento contra grande resistência. 

A cunha é utilizada de diversas maneiras nas exodontias. Primeiro, as pontas ativas dos fórceps são finas em suas 
extremidades e se alargam conforme progridem superiormente. No momento da utilização do fórceps deve-se 
fazer esforço para que para que suas pontas invadam o espaço do ligamento periodontal e o dente seja empurrado 
para fora do alvéolo. O mesmo princípio também é usado quando uma alavanca é usada para luxar um dente em 
seu alvéolo. 

O princípio da roda é mais relacionado ao uso das alavancas triangulares ou do tipo bandeira. O cabo da alavanca 
funciona como o eixo e a ponta da alavanca funciona como uma roda e eleva a raiz para fora do alvéolo. 

Princípios para o Uso da Alavanca e do Fórceps: 

As alavancas luxam os dentes e os fórceps  continuam esse processo por expansão da cortical alveolar e 
rompimento do ligamento periodontal. 

A alavanca dentária é composta de um cabo, uma haste e uma Lâmina. 

Objetivos do uso do fórceps: 

- Expansão do alvéolo com o uso das pontas ativas e forma de cunha e dos movimentos do próprio dente com o 
fórceps; 

- Remoção do dente do alvéolo. 

Movimentos utilizados com o fórceps: 

Pressão apical – Expansão do alvéolo dentário e desloca o centro de rotação para região apical (se o fulcro for alto 
gera muita força na região apical e pode gerar fratura dessa região), gerando maior movimento de expansão do 
alvéolo e menor força de movimento lingual, diminuindo assim o risco de fratura no ápice radicular. 

Força vestibular - Expansão da tábua óssea vestibular (tomar cuidado com força excessiva, pois pode causar 
fratura da tábua óssea ou fratura no ápice radicular). 

Força palatina ou lingual – Mesmos objetivos da força pra vestibular, mas visa expandir a tábua óssea lingual ou 
palatina. 

Pressão rotacional – Gira o dente gerando expansão interna do alvéolo dentário (utilizar somente para dentes 
uniradiculares, raízes cônicas e com raízes que não sejam curvas: incisivos maxilares, principalmente o central e 
os pré-molares mandibulares, principalmente o 2º). 



Força de tração – Remover o dente do alvéolo (devem ser limitadas à parte final da exodontia e deve ser delicada. 
Se for necessário força excessiva, outra manobras devem ser feitas para melhorar a luxação da raiz.). 

Devido ao fato de o osso vestibular maxilar ser, geralmente, fino e o osso palatino mais espesso, os dentes 
maxilares são mais facilmente removidos por forças vestibulares intensas e palatinas menos vigorosas. Na 
mandíbula os dentes incisivos, caninos e pré-molares são mais facilmente removidos por forças vigorosas para 
vestibular e pressões menos vigorosas para lingual. Na região dos molares na mandíbula o osso vestibular é mais 
espesso, o que faz com estes tenham a necessidade de maior pressão pra lingual que os demais dentes da boca. 

Procedimentos Para Extração Dentária: 

Existem três requisitos básicos para uma extração dentária correta: 

- Acesso e visualização adequada do campo operatório; 

- Via desimpedida para remoção do dente; 

- Uso de força controlada para luxar e remover o dente. 

Cinco etapas principais formam o procedimento de extração dentária fechada: 

Etapa 1: Liberação dos tecidos moles aderidos à porção cervical do dente. 

Esta etapa apresenta 2 objetivos. O primeiro é avaliar se uma anestesia profunda foi obtida e o segundo é permitir 
o posicionamento mais apical da alavanca e do fórceps para a extração, sem interferência do tecido mole da 
gengiva. 

A papila gengival do dente adjacente também deve ser descolada, para impedir a lesão da mesma durante a 
inserção da alavanca reta. 

Etapa 2: Luxação do dente com alavanca. 

Iniciada geralmente com uma alavanca reta, consegue-se a expansão e a dilatação do alvéolo e a ruptura do 
ligamento periodontal. A alavanca é inserida de maneira perpendicular ao dente no espaço interdental. A alavanca 
é, então, girada de modo que a parte inferior da lâmina se apoie no osso alveolar e a parte superior da lâmina é 
girada ao encontro do dente que será extraído. 

Em certas situações, a alavanca pode ser girada em sentido contrário e um movimento mais vertical do dente será 
alcançado, o que pode, possivelmente, leva a remoção completa do dente. 

Realizar a luxação com alavanca com cautela, pois forças excessivas podem danificar e até danificar os dentes 
vizinhos aos que estão sento extraídos. 

Em seguida a alavanca é inserida no espaço do ligamento periodontal no ângulo mésio-vestibular e forçada 
apicalmente ao mesmo tempo em que gira para um lado e para outro, auxiliando na luxação do dente com sua 
ação de cunha. 

Etapa 3: Adaptação do fórceps ao dente. 

O fórceps deve ser adaptado ao dente de modo que as extremidades das pontas ativas apreendam a raiz abaixo 
dos tecidos moles descolados anteriormente. A ponta ativa lingual, geralmente, é posicionada primeiro e, só 
depois, a ponta ativa vestibular é posicionada (tomar cuidado para não apreender os tecidos moles). Depois de 
posicionado deve-se segurar o fórceps na região final do cabo, maximizando assim o controle e a vantagem 
mecânica. 

Se o dente estiver mal posicionado na arcada, deve-se escolher um fórceps que melhor se adapte, sem que este 
venha a causar danos aos dentes e tecidos adjacentes. O fórceps para raiz maxilar pode ser útil na remoção de 
dentes inferiores anteriores apinhados. 

As pontas ativas do fórceps devem estar paralelas ao longo eixo do dente, isso proporcionará uma distribuição de 
forças no longo eixo do dente, com isso haverá uma expansão alveolar mais eficaz. Caso contrário, as forças 
induzirão uma fratura no ápice radicular, dificultando a exodontia. 

Devemos empunhar o fórceps com firmeza,  com pulso firme e preparado para aplicar força com o ombro e o 
braço e não com o punho. 

Etapa 4 : Luxação do dente com o fórceps. 

A maior parte da força desempenhada é destinada para o osso mais fino, consequentemente mais fraco. Portanto 
na maxila em todos os dentes mandibulares com exceção dos molares, o principal movimento é para vestibular. 

O cirurgião deve executar uma força lenta e constante, ao invés de uma série de movimentos rápidos e pequenos 
que pouco expande o alvéolo dentário. O movimento é lento e calculado, e aumenta gradualmente. O dente é, 
então, movimentado mais uma vez na direção contrária com uma pressão forte, deliberada e lenta. Conforme o 
dente for se movimentando no interior do alvéolo, o fórceps é reposicionado mais para apical, transferindo o 
centro de rotação mais para apical e causando expansão adicional do alvéolo.  Para alguns dentes, os movimentos 
rotacionais podem ser utilizados para auxiliar a expansão do alvéolo e ruptura das fibras do ligamento 
periodontal. 

Fatores importantes para o correto uso do fórceps: 

- Adaptação mais apical possível e ser reposicionado durante a extração; 



- Aplicações das forças são lentas e firmes; 

- Manter a força por vários segundos, para que ocorra uma efetiva expansão do alvéolo. 

Etapa 5: Remoção do dente do alvéolo. 

Uma vez que o osso alveolar tenha expandido o suficiente e o dente tenha sido luxado, uma força de tração leve, 
em geral para vestibular, pode ser utilizada. A força de tração é a última a ser desempenhada, somente após 
luxação e expansão alveolar adequada. 

Deve-se ter em mente que o principal papel do fórceps não é remover o dente do alvéolo, mas, expandir o osso 
para que o dente possa ser removido. 

Funções da Mão Oposta: 

- Afastar os tecidos moles para fornecer melhor acesso ao dente; 

- Proteger os dentes adjacentes; 

- Estabilizar cabeça do paciente; 

- Estabilizar a mandíbula na exodontia dos dentes inferiores; 

- Apoiar o processo alveolar e fornecer informações táteis a da expansão alveolar ou mesmo uma possível fratura 
alveolar durante a luxação. 

Papel do Auxiliar Durante a Exodontia: 

- Facilitar o acesso e visualização do cirurgião afastando os tecidos moles; 

- Aspirar sangue, saliva e solução para irrigação; 

- Proteção dos dentes do arco oposto, principalmente na extração de dentes inferiores posteriores; 

- Apoiar a mandíbula durante a extração; 

- Fornecer apoio psicológico e emocional para o paciente; 

- Evitar comentários que possam aumentar a ansiedade do paciente; 

Referências:  

Hupp J.R. Cirurgia Oral e Maxilofacial Conteporânea. 5º ed. Rio de janerio. Elsevier, 2009. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

CARGO: ODONTÓLOGO ENDODONTISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na questão de número 21, o item IV afirma que a forma da câmara pulpar dos molares inferiores 
é de um trapézio com a base maior para mesial e a menor para a distal, podendo apresentar uma variação para a 
forma retangular.  

 

No capítulo 8, do livro Endodontia Biologia e Técnica de Lopes e Siqueira Jr, podemos observar que segundo esses 
autores, a forma de contorno inicial dos molares inferiores é triangular, irregular ou trapezoidal, por causa da 
presença de dois canais na raiz distal.  

  

Lopes, H.P.; Siqueira, J.F. Endodontia Biologia e Técnica. 4 edição- Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

 

Ou seja, a forma de contorno dos molares inferiores pode ser  triangular, irregular ou TRAPEZOIDAL.. A resposta 
número IV não afirma que é exclusivamente trapezoidal. Estando, portanto, o item IV CORRETO.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: ODONTÓLOGO ENDODONTISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão de número 25 pede para julgar os itens e não marcar a resposta correta como o 
candidato afirma, ou seja, a única resposta incorreta é a letra C, as demais opções estão corretas. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

CARGO: PEDAGOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada pelo candidato, o mesmo alega que a afirmativa (II), a pedagogia é a 
única área científica que tem a educação como objeto de estudo, está correta. Ao analisarmos a questão 
constatamos que a pedagogia não é, certamente, a única área científica que tem a educação como objeto de estudo. 
Também a Sociologia, a Psicologia, a Economia e a Linguística podem se ocupar de problemas educativos para 
além de seus próprios objetos de investigação e, nessa medida, os resultados de seus estudos são imprescindíveis 
para a compreensão do educativo. Entretanto, cada uma dessas ciências aborda o fenômeno educativo sob a 
perspectiva de seus próprios conceitos e métodos de investigação. A resposta correta da questão é a letra(B).  

BIBLIOGRAFIA :  http://www.scielo.br/pdf/er/n17/n17a12.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada, o candidato deverá identificar a prática pedagógica utilizada pela 
professora e relaciona-la com as tendências pedagógicas. O candidato alega que a prática da professora não está 
relacionada com a Tendência pedagógica liberal tecnicista. Ao analisarmos Tendência pedagógica liberal 
tecnicista constatamos que o aluno é um ser fragmentado, espectador onde a técnica de ensino utilizada pela 
professora é colocada na atenção em modos instrucionais que possibilitam controle efetivo dos resultados: 
instrução programada, pacotes de ensino, módulos instrucionais, estudo dirigido e outros. Os conteúdos a serem 
ensinados já estão muito bem explicitados nos manuais, nos livros didáticos, nas apostilas, entre outros. Cabe ao 
professor buscar a melhor forma de controlar as condições ambientais que assegurem a transmissão/recepção 
de informações. A relação professor-aluno passa a ser estruturada e objetiva, cabendo ao professor transmitir a 
matéria e ao aluno receber, aprender e fixar. O recurso é improcedente. 

  BIBLIOGRAFIA 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=357  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
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CARGO: PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada pelo candidato, o mesmo deverá ler a tirinha e o fragmento visando a 
identificação da concepção de alfabetização utilizada pela professora em sua prática. Ao analisarmos constatamos 
que a prática da professora está baseada no ato mecânico e descontextualizado, alternativa (A) resposta da 
questão. Observamos no fragmento “Os alunos alfabetizavam-se aprendendo a ler algo escrito e, depois, copiando 
palavras soltas e textos famosos, estudados exaustivamente. Leitura e cópia eram o segredo da alfabetização,” 
reforçando uma prática mecânica.  O candidato alega que nenhuma alternativa está correta, fato este 
improcedente. 

BIBLIOGRAFIA 

http://w3.ufsm.br/desireemroth/images/stories/fruit/pdf/Gesslda_Letramento_consideraes_ 
histricas_e_conceituais_pdf.pdf 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A ALTERNATIVA QUE ATENDE AO ENUNCIADO DA QUESTÃO É A LETRA D. PORTANTO FICA 
ALTERADO O GABARITO OFICIAL PARA LETRA (D). 

CONCLUSÃO: Gabarito alterado para letra “D”  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: HOUVE ERRO NA ELABORAÇAÕ DA QUESTÃO. PORTANTO FICA ANULADA A QUESTÃO. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada pelo candidato, o mesmo alega que “a questão apresenta duas 
alternativas corretas (B e C), que correspondem, a resposta da pergunta.” Ao analisarmos a questão de acordo 
com o “Art. 18-B., constatamos que a alternativa (C), encaminhamento para programa comunitário do Município, 
não é uma medida aplicada. Observa-se que: Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os 
agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças 
e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou 
degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso: 
I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família; II - encaminhamento a tratamento 
psicológico ou psiquiátrico; III - encaminhamento a cursos ou programas de orientação; IV - obrigação de 
encaminhar a criança a tratamento especializado; V – advertência.  A alternativa correta é a letra(B). 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
 

 
 
 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: HOUVE ERRO NA ELABORAÇÃO DA QUESTÃO.PORTANTO FICA ANULADA A QUESTÃO. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://w3.ufsm.br/desireemroth/images/stories/fruit/pdf/Gesslda_Letramento_consideraes_


CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A maré vermelha é um fenômeno natural que provoca manchas de coloração escura na água do 
mar. As manchas são causadas pelo crescimento excessivo de algas microscópicas presentes no plâncton marinho. 

O enunciado pede a alternativa que não corresponde a uma forma de interferência da ação humana, o que confere 
a alternativa D. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

Fonte: Biologia Marinha – 8ª ed -  Peter Castro e Michael E. Huber – Artmed. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não há inexistência de dados para a resolução da questão. A questão está correta. Permanece 
inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação. 

CONCLUSÃO: Gabarito alterado para letra “C”  

 
 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada o candidato deverá identificar, de acordo com as características 
apresentadas no enunciado da questão, a tendência pedagógica abordada.  O candidato solicita a anulação da 
questão, afirmando que “a tendência pedagógica que caracteriza-se por considerar a “memorização de 
conteúdos”, bem como, “métodos de ensino baseado na transmissão e recepção da informação é a Tendência 
Liberal Tradicional.” Ao analisarmos a questão verificamos que as tendências pedagógicas são divididas em 
liberais e progressistas. A pedagogia liberal acredita que a escola tem a função de preparar os indivíduos para 
desempenhar papéis sociais, baseadas nas aptidões individuais. Na tendência liberal tecnicista os métodos 
utilizados são baseados em procedimentos e técnicas para a transmissão e recepção de informações. Portanto a 
alternativa (C) é a resposta da questão.   

BIBLIOGRAFIA: 

https://pt.slideshare.net/diginic/tendncias-pedaggicas  

http://slideplayer.com.br/slide/1723484/  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro material. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
 

 

 
 
 
 
 
 

https://pt.slideshare.net/diginic/tendncias-pedaggicas
http://slideplayer.com.br/slide/1723484/


CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada pelo candidato, o mesmo deverá identificar qual o papel da escola na 
tendência liberal renovadora não-diretiva.  O candidato alega que há divergências, tomando por base a teoria 
Rogeriana, afirmando que a resposta correta é a letra (B), porém ao analisarmos segundo o autor citado, Libâneo, 
constatamos que a alternativa (C) é a resposta da questão. A pedagogia “liberal renovada não-diretiva”, do 
conhecido movimento escolanovista, visa a formação de atitudes realmente práticas no processo educativo. O ato 
de aprender é visto como um ato de reconstrução do conhecimento já existente. Acentua-se, nessa tendência, o 
papel da escola na formação de atitudes, razão pela qual deve estar mais preocupada com os problemas 
psicológicos do que com os pedagógicos ou sociais. Todo o esforço deve visar a uma mudança dentro do indivíduo, 
ou seja, a uma adequação pessoal às solicitações do ambiente. O recurso é improcedente. 

Bibliografia 

http://coral.ufsm.br/lec/01_00/DelcioL&C3.htm  

https://www.seer.furg.br/momento/article/viewFile/2440/2202  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: RECURSO DEFERIDO A QUESTÃO NÃO APRESENTA A RESPOSTA CORRETA - ANULAR 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada pelo candidato, o mesmo deverá observar o enunciado da questão. A 
questão elaborada solicita que o candidato assinale a alternativa que apresenta o a faixa etária de início da oferta 
da educação especial.  O mesmo afirma que “a educação infantil será prestada em creches e pré-escolas às crianças 
de 0 à 5 anos de idade, segundo disposição expressa no artigo 208 inciso 4º da Constituição Federal na nova 
reforma da lei.” Analisando a questão constatamos que de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei, nº 9.394/96), no artigo 58, parágrafo 3º, a oferta de educação especial, dever constitucional do 
Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil.  O recurso é improcedente. 

BIBLIOGRAFIA 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
 

 
 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O telefone inicia com o algarismo 3 e termina com o algarismo 7, ou seja, teremos ainda 8 
algarismos para utilizar, já que não podemos repetir nenhum dos algarismos. 

Todos os algarismos seria: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou seja, 10 algarismos. 

 

Análise combinatória, principio multiplicativo: 1∙8∙7∙6∙5∙4∙3∙1=20.160  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 
 

http://coral.ufsm.br/lec/01_00/DelcioL&C3.htm
https://www.seer.furg.br/momento/article/viewFile/2440/2202
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm


CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  

𝑃(𝑥) = (𝑚² − 4)𝑥³ + (𝑚 + 4)𝑥² − 3𝑥 + 47 

Para o polinômio ser de segundo grau, teremos que multiplicar o 𝑥³ por zero, ou seja, 𝑚² − 4 terá que ser 

zero. 

𝑚² − 4 ≠ 0 

𝑚² ≠ 4 

𝑚 ≠ ±√4 

𝑚 ≠ ±2 

Temos que verificar se o valor encontrado atende a condição do x² também, pois, ele tem que ser mantinho 
no polinômio, para que o mesmo seja de segundo grau. 

𝑚 + 4 ≠ 0 

𝑚 ≠ −4 

Então a resposta encontrada (𝑚 ≠ ±2), poderá ser utilizada para encontrarmos o polinômio de segundo 
grau. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A ALTERNATIVA QUE ATENDE AO ENUNCIAO É A LETRA D. PORTANTO TROCA-SE O 
GABARITO OFICIAL DE “B”PARA ‘D”. 

QUESTÃO ORIGINAL LETRA D. 

 

11) Observe os seguintes números: 

2,  3,  5,  7 e  9 

Quatro desses números possuem uma característica em comum, exceto o número:  

 

A) 3 

B) 5 

C) 7 

D) 9 

CONCLUSÃO: Gabarito alterado para letra “D”  

 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  
(𝒙 + 𝟒)𝟐

𝒙𝟐 − 𝟓𝐱
≥ 𝟎 

 

1. RESOLVENDO O NUMERADOR: 

(𝒙 + 𝟒)𝟐 ≥ 𝟎 

𝒙𝟐 + 𝟖𝒙 + 𝟏𝟔 ≥ 𝟎 

∆= 𝒃𝟐 − 𝟒(𝒂) ∙ (𝒄) 

∆= (𝟖)𝟐 − 𝟒(𝟏) ∙ (𝟏𝟔) 

∆= 𝟔𝟒 − 𝟔𝟒 

∆= 𝟎 

𝒙 =
−𝒃 ± √∆

𝟐 ∙ (𝒂)
 

𝒙 =
−(𝟖) ± √𝟎

𝟐 ∙ (𝟏)
 

𝒙 =
−𝟖 ± 𝟎

𝟐
 

𝒙 = −
𝟖

𝟐
 

𝒙 = −𝟒 

 

1.1 Estudo de sinal da parábola (numerador): 

 

A inequação será maior ou igual a zero quando x assumir qualquer valor real. 

 

 



2. RESOLVENDO O DENOMINADOR: 

𝒙𝟐 − 𝟓𝒙 > 𝟎 

∆= 𝒃𝟐 − 𝟒(𝒂) ∙ (𝒄) 

∆= (−𝟓)𝟐 − 𝟒(𝟏) ∙ (𝟎) 

∆= 𝟐𝟓 

𝒙 =
−𝒃 ± √∆

𝟐 ∙ (𝒂)
 

𝒙 =
−(−𝟓) ± √𝟐𝟓

𝟐 ∙ (𝟏)
 

𝒙 =
𝟓 ± 𝟓

𝟐
 

2.1 x’: 

𝒙′ =
𝟓 + 𝟓

𝟐
 

𝒙′ =
𝟏𝟎

𝟐
 

𝒙′ = 𝟓 

2.2 x'’: 

𝒙′′ =
𝟓 − 𝟓

𝟐
 

𝒙′′ =
𝟎

𝟐
 

𝒙′′ = 𝟎 

2.3 Estudo de sinal da parábola (denominador): 

 

A inequação será maior que zero quando x assumir um valor menor que zero ou maior que 5. Lembrando 
que temos que respeitar a condição de existência do denominador onde o mesmo sempre será diferente de 

zero. 

 



 

3. JOGO DOS SINAIS  

Agora, faremos o estudo do jogo de sinais do numerador com o denominador, pois se trata de uma divisão 
que possui a restrição de ser maior ou igual a zero. Lembrando que teremos que respeitar a restrição 
(condição de existência) do denominador (ser diferente de zero). 

 

S = {x ∈ R/x < 0 ou x > 5} 

A inequação será maior ou igual a zero (sinal na inequação) quando x for menor que zero ou maior 
que 5. 

 

4. SIGNIFICADO DA PALAVRA RESOLVER NO DICIONÁRIO 

Achar a solução, decidir uma questão, solucionar: resolver um problema.  

Na Matemática resolver uma equação, determinar os valores que, substituídos à incógnita, transformam a 
equação em identidade. 

FONTE: https://www.dicio.com.br/resolver/ 

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: No sentido de ter em vista, ter como meta, ter como objetivo, é transitivo indireto e rege a 
preposição “a”. Permanece inalterado o gabarito oficial. 

 

https://www.dphnews.com.br/2017/12/regencia-verbal/  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 
 
 

https://www.dphnews.com.br/2017/12/regencia-verbal/


CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A.  

Apreçar se refere ao ato de definir, negociar ou estimar o preço de alguma coisa. Apressar se refere ao ato de 
tornar algo mais rápido. Portanto conforme sentido da frase, a alternativa A está incorreta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: No substantivo composto guarda-civil, guarda é substantivo (significa vigilante) e civil é 
adjetivo. Assim, ambos vão para o plural: guardas-civis. 

https://pt.wiktionary.org/wiki/guarda-civil  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

 

CARGO: FARMACÊUTICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: HOUVE FALHA NA ELABORAÇÃO DA QUESTÃO. PORTANTO FICA ANULADA A QUESTÃO. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
 
 

 
 

 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A ALTERNATIVA QUE ATENDE AO ENUNCIADO DA QUESTÃO É A LETRA C 

CONCLUSÃO: Gabarito alterado para letra “C”  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: AS QUESTÕES 33 E 39 SE APRESENTAM DE FORMAS DIFERENTES, NÃO SÃO IDÊNTICAS. 
Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

CARGO: NUTRICIONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão está correta conforme indicação bibliográfica 

FONTE: Campos ACL. Tratado de nutrição e metabolismo em Cirurgia. Rio de Janeiro: Rubrio; 2013. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão está correta conforme indicação bibliográfica 

FONTE: Brasil. Ministério da Saúde. Vigilância alimentar e nutricional - SISVAN: orientações para coleta e análise 
de dados antropométricos em serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2011. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

https://pt.wiktionary.org/wiki/guarda-civil


CARGO: NUTRICIONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão pede a identificação de risco e perigo de multiplicação de microrganismo e já 
apresenta no enunciado situações, fluxos e rotinas em Unidades de Alimentação e Nutrição que quando 
inadequados podem prejudicar a qualidade microbiológica dos alimentos/refeições promovendo contaminação 
inicial, sobrevivência de microrganismos  e multiplicação. 

A candidata apresenta a letra (D) também como risco e perigo de multiplicação de MO, um exemplo claro de 
Sobrevivência de microrganismos que por definição reflete o uso insuficiente de aplicação do calor sobre a 
totalidade do volume do alimento, quer seja em graus ou em tempo. E a alternativa (A) apresenta uma situação 
de risco e perigo de multiplicação de MO, por permitir que o alimento fique mais do que três horas na cadeia fria. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão está correta conforme indicação bibliográfica 

Camargo, B. C; Botelho, R. B. A. -TÉCNICA DIETÉTICA: manual de laboratório. 2ed. São Paulo, 2012. Ornellas, L. H. 
-  TÉCNICA DIETÉTICA. 7ed. São Paulo, 2001. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão está correta conforme indicação bibliográfica 

FONTE: LACERDA, A. S.; NUTRIÇÃO EM OBSTETRÍCIA E PEDIATRIA. 2ed. Rio de Janeiro,  2009. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

 

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com a letra “s” minúscula somente indica "Clima das estepes, Precipitação anual total 
média compreendida entre 380 e 760 mm" já letra “s” acrescida de um apóstrofo ( ’ ) indica  "Chuvas de Inverno-
outono ". Portanto, fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
 
 

 
 

 
 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Após análise de recurso constatou-se erro na elaboração da questão. Portanto fica anulada a 
questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
 
 

 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Após análise de recurso constatou-se que o assunto a que se refere a questão não consta do 
conteúdo programático disposto no Edital. Portanto fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Após análise de recurso constatou-se que o assunto a que se refere a questão não consta do 
conteúdo programático disposto no Edital. Portanto fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão está correta conforme bibliografia. 

FONTE: Cunha, J.A. e cols. (2002). Psicodiagnóstico V. Porto Alegre: Artmed. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão está correta conforme bibliografia. 

FONTE: Boccardo, A.C.S. , Zane, F.C. , Rodrigues, S. , Mângia, E.F. O projeto terapêutico singular como estratégia de 
organização do cuidado nos serviços de saúde mental. Psicologia: Teoria e Prática, São Paulo, Rev. Ter. Ocup. Univ. 
São Paulo, v. 22, n. 1, p. 85-92, jan./abr. 2011. 

             BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de 
Humanização. Clínica ampliada, Equipe de referência e projeto terapêutico singular. 2.ª edição. Série B. Textos 
Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 

              Silva et al. Projeto Terapêutico Singular como Estratégia de Prática da Multiprofissionalidade nas Ações 
de Saúde. Revista Brasileira de Ciência da Saúde. Volume 17 Número 2 Páginas 197-202 2013. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve erro na elaboração do enunciado da questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA  
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 


