
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES 

 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS  
 

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 

01/2018, a Comissão Organizadora do concurso divulga o presente resultado. 
 

Teresina (PI), 09 de abril 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 FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão, porém apenas diz que não há alternativa 
para a questão, mas sem apresentar fundamentos consistentes que assegurem sua pretensão, apenas discorda da 
relação semântica da palavra analisada com contexto em que ela se insere. No caso, a expressão “Levantar a 
bandeira verde é também uma forma de influenciar práticas setoriais e políticas públicas. [ ...]” (L.6), traz a palavra 
“ bandeira”, que não significa como sendo o símbolo visual representativo de um estado soberano, país, estado, 
município, mas sim como uma atuação em prol de, trabalho, esforço que se resumem na expressão “lida” sem 
nenhum prejuízo semântico para o contexto. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão,  sob o argumento de que o item IV da 
questão também está certo. Nesta perspectiva não haveria alternativa correta para a questão. Engana-se o 
candidato. No item IV está dito: “A forma verbal "reduz", (L.23), expressa uma ação habitual no presente.”. No 
caso, a forma verbal “reduz”, no contexto em que se insere, não traduz uma ideia de continuidade e repetitividade 
da ação, mas apenas a afirmação de uma ação que se revolve  no presente afirmativo. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão,  sob o argumento de que a “ questão 
pede é um ditongo crescente, um hiato e um dígrafo, respectivamente.”.  Não é verdade o que afirma o candidato. A 
questão diz o seguinte: “Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato 
e um dígrafo.”. Logo, transcrevendo, [adotarei] com nasalização do /e/. [ pre-o-cu-pa-do] e [ pre-si- de-te], sendo 
que /n/ é penas nasalizador de /e/ não representado fonema algum. Não se faz estudos de encontros vocálicos 
sem a avaliação fonética. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 



JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão,  sob o argumento de que “A forma verbal 
“adotarem” quando se encontra no futuro do subjuntivo, “quando eles/elas adotarem”, indica ação hipotética. Mas 
quando se encontra no infinitivo pessoal “para adotarem eles/elas”, indica uma ação contínua .”.  O argumento do 
candidato não prospera, uma vez que, a forma de futuro do subjuntivo na forma pessoal ou impessoal sempre 
expressará uma ação futura. Logo, jamais pode ser considerada uma ação  contínua, porque ainda não está em 
realização. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Não existe alternativa correta. 
CONCLUSÃO: Questão Anulada. 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a alteração de gabarito da alternativa “B” para a alternativa “C”.  
Entretanto a questão 9 não trata do assunto trazido no recurso pelo candidato. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a alteração de gabarito da alternativa “B” para a alternativa “C”. 
A preposição “para”, no contexto em que se insere tem valor semântico de direção, destino e não finalidade. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Argumenta que houve erro na digitação 
sugerindo uma má interpretação da resposta, o que implica a anulação da questão. Verifica-se a existência de erro 
de digitação, o que implica a anulação da questão. 
CONCLUSÃO: Questão Anulada.  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Argumenta que na “alternativa D, dada 
como correta, o termo "de tempo" foi digitado repetidamente, dificultando assim a interpretação da alternativa.”. 
Para que seja anulada uma questão de concurso público é necessária a ocorrência de erro grosseiro que suprima 
a total cognição da pretensão do enunciado. Não é o caso da questão impugnada, uma vez que é de fácil percepção 
e entendimento a declaração contida nela, não permitindo outra interpretação da afirmação. Logo, não há 
ambiguidade ou confusão capaz de prejudicar a resposta ofertada para a alternativa. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Candidato alega que o item I está correto. O HTTP é um protocolo de comunicação da camada 
de aplicação. O protocolo não é de transporte e sim de comunicação. 
Mantém gabarito original. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 



JUSTIFICATIVA: Candidato alega que o protocolo informado na questão é o HTTP. A afirmação do candidato está 
incorreta, pois o protocolo especificado na questão é referente a e-mail, e não acesso de sites ou página web, é 
tanto que o texto faz referência sempre a envio e recebimento de mensagens de texto com destinatários. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Sustenta haver duas alternativas 
corretas, “B”, que é a alternativa dada como correta pela banca; e “D” que é a alternativa sugerida pelo recorrente. 
A letra “D da alternativa diz o seguinte: “a grande vilã do mundo atual, a globalização, é uma consequência direta 
da evolução tecnológica.”. Não, a globalização  não é uma consequência direta da evolução tecnológica. Para 
tanto, entre outras afirmações do texto, basta ler:  “As fronteiras do espírito de há muito vêm sendo derrubadas. A 
filosofia grega, tão distante de nós no tempo e no espaço formulou as questões para as quais ainda estamos buscando 
as melhores respostas. A filosofia é, de fato, a primeira tentativa bem-sucedida de tornar globais esquemas de 
pensamento que qualquer sociologista apressado tenderia a considerar pálido reflexo do contexto em que 
foram criados.” (L.15/18). NEGRITEI E SUBLINHEI. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Sustenta haver duas alternativas 
corretas, “D”, que é a alternativa dada como correta pela banca; e “B” que é a alternativa sugerida pelo recorrente. 
A letra “B” da alternativa diz o seguinte: “A literatura e a filosofia, mesmo antes da universalização do 
conhecimento, conseguiram dar forma a grandes obras.”. Não se sustenta esta afirmação, porque a 
universalização do conhecimento se faz a partir das obras. Para tanto, entre outras afirmações do texto, basta ler:  
“A literatura e a filosofia começaram a produzir obras portentosas quando conseguiram dar caráter universal 
à reflexão sobre a condição humana.” (L.7/8). Há ainda quem sugira a letra “C” como correta também.  A declaração 
contida letra “C” diz o seguinte: “As obras produzidas pela literatura e pela filosofia, nos seus primórdios, 
trabalharam com esquemas globais do pensamento.”. Não. Tudo inicia com esquemas particulares para os globais. 
Para tanto, entre outros trechos do texto,  basta ler: “A cultura ocidental fez avanços extraordinários a partir do 
momento em que começou a buscar o  universal em todas as formas de manifestação dos particulares.” 
(L.9/10). NEGRITEI E SUBLINHEI. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Sustenta não haver nenhuma 
alternativa correta. A banca deu como correta a alternativa “A” que diz: “a globalização, como ideia, é tão velha 
quanto o homem.”.  Em seu argumento, para negar a assertiva “A” como certa, o candidato vale-se de elementos 
extratexto, buscando significação de palavras através da literalidade apresentado por dicionários. Procede de 
forma errada o candidato, pois deve extrair suas percepções partir do que oferece a informação textual.  Ora, se a 
alternativa “A” diz que  “a globalização, como ideia, é tão velha quanto o homem.” Ela não está falando da 
sofisticação da globalização, mas que ela já tem início nos “primórdios” da humanidade. Para tanto, basta ler o 
primeiro parágrafo do texto, através qual o autor passa a, analogicamente, determinar para o leitor todo o 
processo de começo da globalização. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Sustenta haver duas alternativas 
corretas, “C”, que é a alternativa dada como correta pela banca; e “B” que é a alternativa sugerida pelo recorrente. 
A letra “B” da alternativa diz o seguinte: “expressar o sonho, as abstrações e as mirabolantes construções do 
espírito.”. Ora, não cabe a expressão “mirabolantes” porque as construções do espírito, como tratadas no texto, 



não podem ser compreendidas como “ridiculamente vistoso; espalhafatoso”, que é o que significa a palavra 
“mirabolantes”. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Sustenta que a expressão “em princípio” 
não se encontra na linha 14, como afirmado no enunciado da questão. Ora, a numeração serve como uma 
orientação apenas ao candidato, mas não o exime da leitura do texto. Haveria motivo para a anulação se a 
expressão não existisse no texto. O que não é o caso, além de ser de fácil percepção sua existência.  Para a anulação 
de questões em concurso público, há a necessidade de demonstrar erro grosseiro na elaboração das questões. O 
que não é o caso. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. O argumento do candidato apenas 
repousa na não concordância do significado dado para  a palavra "emergência" (L.24), qual seja, “surgimento”.  A 
percepção de valores semânticos das palavras deve levar em consideração o contexto em que elas se inserem. No 
caso, na frase, “A constituição da "República da Ciência" contribuiu decisivamente para a  emergência de um mundo 
onde as “coisas do espírito” pudessem ser globalizadas.” não há por que não se admitir que a palavra “emergência” 
signifique surgimento. Para isso, basta fazer a substituição: “A constituição da "República da Ciência" contribuiu 
decisivamente para o  surgimento de um mundo onde as “coisas do espírito” pudessem ser globalizadas.”. Veja que 
o contexto não teve sua significação alterada. Por outro lado, há recurso requerendo a anulação da questão. 
Sustenta haver duas alternativas corretas, “B”, que é a alternativa dada como correta pela banca; e “C” que é a 
alternativa sugerida pelo recorrente. A letra “C” da alternativa apresenta como significado para a palavra  "diluir" 
(L.26) o sentido de  “anular”. Não há como admitir a interpretação do candidato, uma vez que a palavra “diluir” 
no contexto em que se insere significa “reduzir”, “diminuir” e não “anular” que significa “tornar(-se) nulo ou sem 
efeito; aniquilar(-se), invalidar(-se). Há que sustente, no mesmo sentido, que a alternativa “A” também esteja 
correta. Errado o raciocínio do candidato., uma vez que "bélico" (L.3), não contexto em que se insere não pode 
significar  “ostentoso”, pois traduz o sentido concernente à guerra ou ao belicismo; belicoso. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a alteração de gabarito da alternativa “D” dada como certa pela 
banca para alternativa  “B”. Na alternativa “D” está assim construído o período: “Só o tempo dirá se o que tem sido 
extremamente fecundo” (L.42/43).”. O verbo dizer é transitivo direto neste contexto. Logo, a partícula “se” 
introduz uma oração com valor de complemento direto do verbo. Neste caso, deve ser classificada 
morfologicamente como conjunção integrante e a oração que ela introduz é oração subordinada substantiva 
objetiva direta. Já na letra “B”, na oração “Pesquisadores pertencentes a culturas as mais diferentes se submetem” 
(L.22).”, o vocábulo “se” não introduz outra oração, apenas serve como forma pronominal reflexiva.  Há quem 
sustente a anulação da questão sob o argumento de que não há alternativa certa para ela. Já foi demonstrado que 
sim. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. O argumento do candidato diz que a 
banca deu como certa a alternativa “C”, entretanto assegura que a alternativa “B” também está correta, pois, por 
entender que há duas alternativas corretas, requer a anulação da questão. Sem razão o candidato. O enunciado da 
questão diz o seguinte: “No fragmento em evidência, a palavra em negrito possui o mesmo valor morfossintático 
que a destacada em”. O vocábulo “que” no fragmento para análise morfologicamente é pronome relativo e 
sintaticamente é sujeito. Na alternativa “B”, o vocábulo “que” é morfologicamente pronome relativo e 
sintaticamente é objeto direto do verbo “considerar”. Portanto, não há igualdade morfossintática  (morfo =  
morfológica) e sintática entre as palavras em destaque. 



CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a alteração de gabarito. No entanto resume seu argumento 
dizendo que “não há sentido algum em afirmar que a expressão ``apesar de´´ , expressa na 5 do texto, esteja 
iniciando uma declaração concessiva e sim explicativa.”. Infelizmente, o problema do candidato é falta de 
conhecimento. A expressão “apesar de“ é morfologicamente locução conjuntiva concessiva e serve para introduzir 
declarações de natureza concessiva, ou seja, o objetivo da concessiva é fazer uma ressalva, que, no entanto, não 
irá anular o argumento principal.. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. O argumento do candidato diz que a 
banca deu como certa a alternativa “B”, entretanto assegura que a alternativa “C” também está correta, pois, por 
entender que há duas alternativas corretas, requer a anulação da questão. Sem razão o candidato. Quando afirma 
que a expressão indicada completa um sentido de um nome, há se ter em mente que este nome deve ser transitivo. 
De acordo com as normas gramaticais os nomes que apresentam transitividade são o substantivo abstrato, o 
adjetivo e o advérbio. Portanto, somente estes nomes, em algumas circunstâncias, admitem complementos. Na 
caso da expressão "da literatura mundial" (L.10), letra “A”, ela é locução adjetiva restritiva de “obras”, portanto 
funciona como adjunto adnominal. Na letra “B”, a expressão “de nós” completa o sentido do adjetivo “distante” 
que é nome transitivo. Quanto à letra “C”, a expressão "de pensamento" é locução adjetiva restritiva de 
“esquemas”, portanto funciona como adjunto adnominal. Já na letra “D”, a expressão “da metalurgia”  é locução 
adjetiva restritiva de “técnicas”, portanto funciona como adjunto adnominal. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Entretanto, apesar de afirmar que 
existem duas alternativas corretas, não afirma quais alternativas seriam. Sem razão o candidato. O agente da ação 
verbal é aquele que executa a ação. Isso é possível com os verbos nocionais. Verbos nocionais são verbos de  ação, 
ou seja, verbos transitivos ou intransitivos e ainda na voz passiva. No caso, na alternativa “A” a expressão “" pela 
prometeica criatividade intelectual." (L.25/26) está contida no contexto “o mundo vem sendo unificado há séculos 
pela prometeica criatividade  intelectual.” (L.25/26). Logo, tem-se voz passiva em que “pela prometeica 
criatividade intelectual" é agente da passiva, portanto, agente da ação verbal.  Na letra “B”,  a expressão  "a 
primeira tentativa bem-sucedida" (L.17) é predicativo do sujeito com verbo de ligação.  Na letra “C", a expressão  
“o processo de universalização desencadeado pela arte e pela filosofia." (L.19/20) é objeto direto do verbo “levar”, 
portanto, é paciente da ação verbal. Por último, a expressão  “a grande vilã do mundo atual,..."(L.5/6) é predicativo 
do sujeito que se apresenta na sequência “ela” ou entendido no texto, “a globalização”. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a alteração de gabarito. Diz que a alternativa “C” também está 
correta. Errado o candidato. ) A oração "que o mundo vem sendo espiritualmente unificado pela arte" (L.11)  é 
oração subordinada substantiva objetiva direta. Já oração “que começou com a arte e com a filosofia” (L.39), letra 
“C” é oração subordinada adjetiva explicativa, portanto ambas têm classificação diferente. Quanto ao 
requerimento de anulação da questão, não há motivo plausível para tal, nem o candidato apresentou argumentos 
pontuais capazes de demonstrar o erro grosseiro suscitado. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (EXCETO SAÚDE E PROFESSOR) 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 16 



RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Candidato alega que o item III está incorreto sobre o princípio da Autenticidade. A banca 
mantém o gabarito preliminar divulgado, o item III está correto pois está relacionado a identificação do usuário 
na prestação das informações informadas. Candidato poderá também consultar fontes/obras bibliográficas – 
Informática para Concursos Públicos – Victor Marques Cardoso, Paulo Victor Cordeiro - SANAR , 2017. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Candidato solicita anulação por não constar no conteúdo programático. O conteúdo 
programático publicado no site da empresa 
http://www.institutomachadodeassis.com.br/files/2018/01/23/anexo-iii-conteudos-programaticos-
1516714122.pdf na página 04 consta a versão do Microsoft Excel que foi cobrado, todas as questões da prova 
devem ser sobre a versão informada no edital, não dando margem para utilizar outra versão, por isso a banca 
mantém o gabarito e a questão. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Candidato alega que o item I está incorreto. A banca utilizou a palavra em destaque para 
tornar o enunciado verdadeiro: 
ITEM I - Upload é o ato de carregar um arquivo na internet para uso pessoal ou disponibilizar para que outras 
pessoas possam utilizar. 
 
O ato de você carregar um arquivo para um determinado local é o upload, em caso de o enunciado ser: 
 
Upload é o ato de carregar um arquivo da internet para uso pessoal ou disponibilizar para que outras pessoas 
possam utilizar. 
 
Estaríamos nos referindo ao Download. 
 
A banca mantém o gabarito preliminar. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão foi baseada no item do conteúdo programático 10. Sistemas Nacionais de Avaliação 
da Educação 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada o candidato afirma que existem duas respostas. Alega que a alternativa 
(C) também está incorreta. Ao analisarmos a questão verificamos que a alternativa sugerida pelo candidato está 
correta, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei nº 9394/96, o ensino da arte, especialmente 
em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica.            (Redação 
dada pela Lei nº 13.415, de 2017) e não apenas da educação infantil e do ensino fundamental  como  sugere o 
candidato.  

Fonte: http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/files/2018/01/23/anexo-iii-conteudos-programaticos-1516714122.pdf
http://www.institutomachadodeassis.com.br/files/2018/01/23/anexo-iii-conteudos-programaticos-1516714122.pdf
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm


QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada o candidato alega que a alternativa (A) é a resposta da questão. Ao 
analisarmos a questão constatamos que de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei nº 9394/96, 
art. 34, a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de 
aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola.  

Fonte: http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Fica anulada a questão por apresentar duas alternativas iguais. 
CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A Direção é a função da tomada de decisões, de liderança e intercomunicação com os 
subordinados. Fazer acontecer, dinamizar, esta função administrativa exige muito da habilidade humana do 
profissional pela área relacionada, a direção pode ser a nível institucional abarcando toda a empresa, nível 
departamental abrangendo as unidades em separado e por fim a nível operacional. 
Veja agora alguns princípios da direção: Unidade de Comando: Cada funcionário tem um superior ao qual deve 
prestar contas Delegação: Compreende designação de tarefas, de autoridade, de responsabilidade. Amplitude de 
Controle: Há um limite quanto ao número de posições que podem ser eficientemente supervisionadas por um 
único indivíduo. Princípio da coordenação ou relações humanas: harmoniza os esforços individuais em benefício 
de um bem comum. 
Fonte: 
https://www.gestaodesegurancaprivada.com.br/direcao-como- funcao-administrativa/ 
http://centraldefavoritos.com.br/2017/03/09/funcoes-administrativas- planejamento-organizacao- direcao-e-
controle/ 
http://centraldefavoritos.com.br/2018/01/02/funcoes-administrativas- planejamento-organizacao- direcao-e-
controle-parte- 2/ 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão solicita a conceituação e a caracterização de Plano de Negócios. 
Conforme descrito abaixo e links anexo, são conceitos distintos e bem definidos. Plano de negócios é um 
documento usado para descrever um empreendimento e o modelo de negócios que sustenta a empresa. Sua 
elaboração envolve um processo de aprendizagem e autoconhecimento. E ainda, permite ao empreendedor 
situar-se no seu ambiente de negócios. O plano de negócios é uma ferramenta administrativa que possui uma 
linguagem que descreve de forma completa o que é ou o que pretende ser a empresa. Plano de Negócios é um 
documento pelo qual o empreendedor formalizará os estudos a respeito de suas ideias transformando-as num 
negócio. A principal utilização do Plano de Negócios é a de prover uma ferramenta de gestão para o planejamento 
e desenvolvimento inicial de uma start-up. No entanto, o Plano de Negócios tem atingido notoriedade como 
instrumento de captação de recursos financeiros junto a capitalistas de risco, principalmente no tocante às 
empresas de tecnologia e internet dos Estados Unidos. Técnicas administrativas são processos que auxiliam o 
funcionamento diário de uma empresa, por meio delas é possível criar uma padronização das ações, facilitando a 
comunicação e organização da empresa. 
https://drive.google.com/file/d/13jhB1RpVm8QBCgkR_YUeu_aXee3b26sU/view?usp=sharing 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm
https://drive.google.com/file/d/13jhB1RpVm8QBCgkR_YUeu_aXee3b26sU/view?usp=sharing


PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A afirmação nº 4 da questão é falsa, porque esse é o conceito de saúde, e não de Higiene do 
Trabalho como afirmado nesse enunciado. São conceitos distintos, por isso a afirmação é falsa e a alternativa 
correta é a letra C. A Prevenção é certamente o melhor processo de reduzir ou eliminar as possibilidades de 
ocorrerem problemas de segurança com o Trabalhador. A prevenção consiste na adopção de um conjunto de 
medidas de proteção, na previsão de que a segurança física do operador possa ser colocada em risco durante a 
realização do seu trabalho. Nestes termos, pode-se acrescentar que as medidas a tomar no domínio da higiene 
industrial não diferem das usadas na prevenção dos acidentes de trabalho. 
Saúde do Trabalho: Organização Mundial de Saúde define a saúde como um estado de bem estar físico, mental e 
social, e não meramente a ausência de doença. Segurança do Trabalho: Conjunto de metodologias cuja finalidade 
é a prevenção de acidentes de trabalho pela minimização dos riscos associados aos processos produtivos; Higiene 
do Trabalho: Conjunto de metodologias indispensáveis à prevenção das doenças profissionais. Na vertente 
higiene estudam-se os contaminantes do ambiente, como seja o ruído, vibrações, radiações, calor, poeiras, 
vapores tóxicos.  
http://www.qvolegis.pt/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=246&amp;Itemid=55 
https://www.gestaodesegurancaprivada.com.br/higiene-do- trabalho-conceitos/ 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão foi baseada no item do conteúdo programático “1. Noções básicas sobre doenças 
transmissíveis e não transmissíveis” e também no item “3. Noções básicas sobre as doenças transmitidas por 
vetores e as medidas de prevenção dessas doenças”. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A presença da fosseta loreal é característica de serpente peçonhenta. Não existe serpente não 
peçonhenta que tenha fosseta loreal, portanto, caso haja a presença desse órgão sensorial, pode-se afirmar que a 
serpente é sim peçonhenta. A alternativa C da questão foi retirada do “Manual de diagnóstico e tratamento de 
acidentes por animais peçonhentos. 2ª ed. - Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2001, pg. 13”: “3.2. 
Características dos gêneros de serpentes peçonhentas no Brasil 3.2.1. Fosseta loreal presente 
A fosseta loreal, órgão sensorial termorreceptor, é um orifício situado entre o olho e a narina, daí a 
denominação popular de “serpente de quatro ventas” (fig. 1). Indica com segurança que a serpente é 
peçonhenta e é encontrada nos gêneros Bothrops, Crotalus e Lachesis.” 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão foi baseada no item do conteúdo programático “1. Noções básicas sobre doenças 
transmissíveis e não transmissíveis” e também no item “3. Noções básicas sobre as doenças transmitidas por 
vetores e as medidas de prevenção dessas doenças”. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não foi apresentada argumentação e nem referência bibliográfica pertinente ao tema para 
justificar a anulação da questão. Recurso indeferido. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  



PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão foi baseada no item do conteúdo programático “1. Noções básicas sobre doenças 
transmissíveis e não transmissíveis.” 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O recorrente alega que além da alternativa “C” (gabarito), a alternativa “A” também estaria 
incorreta, o que ensejaria a anulação da questão. Quer dizer, de acordo com o recorrente, haveria 02 (duas) 
alternativas incorretas e, portanto, 02 (duas) respostas. O § 2º do Art. 58 da CLT teve a sua redação alterada pela 
Lei 13.467, de 2017. Na redação anterior constava uma exceção à regra, no sentido que, tratando-se de local de 
trabalho de difícil acesso ou não servido por transporte público e havendo o fornecimento de transporte por parte 
do empregador, o tempo de deslocamento seria computado na jornada de trabalho. A atual redação, por sua vez, 
excluiu tal exceção, possuindo a seguinte redação: “§ 2º O tempo despendido pelo empregado desde a sua 
residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio 
de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser 
tempo à disposição do empregador.” (Grifo Nosso). O referido dispositivo legal, portanto, não apenas excluiu a 
ressalva anterior como consignou de forma expressa que inclusive o transporte fornecido pelo empregador não 
ensejará o cômputo do tempo de deslocamento na jornada de trabalho. Finalmente, importante consignar que, 
nos termos do § 2º do Art. 8º da CLT (incluído pela Lei nº 13.467, de 2017 e posterior às súmulas elencadas pelo 
recorrente), as súmulas editadas não poderão restringir direitos nem criar obrigações não previstas em lei. Assim, 
não há cabimento na alegação do recorrente. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D. 
CONCLUSÃO: Alternativa correta após deferimento do recurso – Letra “D”.  

 
 
 
 
 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: QUESTÃO NÃO ESTÁ ANULADA. 
CONCLUSÃO: Consta do gabarito oficial a alternativa A como resposta da questão. Permanece inalterado o 
gabarito 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: A questão apresenta duas alternativas iguais. Portanto fica anulada a questão. 
CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.  

 
 



CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A afirmação da alternativa B está incorreta. 

 B) Pedir licença sempre; e quando for servir colocar-se à frente da pessoa e não ao lado, e servir pela frente 
também, não pelo lado.  

Veja os textos dos links abaixo: 

Pedir licença sempre; e quando for servir colocar-se ao lado da pessoa e não à frente, e servir pelo lado também, 
e não pela frente. 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgTUYAL/etiqueta-no- trabalho?part=2 

Outra fonte: 

Pedir licença sempre; e quando for servir colocar-se ao lado da pessoa e não à frente, e servir pelo lado também, 
e não pela frente. 

http://www.fazfacil.com.br/trabalho/servindo-reuniao/ 

As demais alternativas são confirmadas como corretas conforme os links e textos abaixo: 

A) Nunca interferir uma reunião, ou entrar no meio de uma conversa, espere para ser solicitada, ou aguarde um 
momento em que possa falar sem interromper. 

C) Nunca esqueça do guardanapo, ele só é dispensável se for servir somente água. 

D) Quando for retirar, se as pessoas ainda estiverem conversando ou em reunião, pergunte se alguém aceita mais 
ou mais alguma coisa. 

http://www.fazfacil.com.br/trabalho/servindo-reuniao/ 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgTUYAL/etiqueta-no- trabalho?part=2 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A afirmação da alternativa C está correta, como solicitado no enunciado da questão. E o link que 
o candidato mencionou confirma também. 

C) Capuccino servir de preferência pronto, para evitar de fazer sujeira na mesa onde está acontecendo o evento. 

Veja os textos dos links abaixo: 

Capuccino servir de preferência pronto, para evitar de fazer sujeira na mesa onde está acontecendo o evento. 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgTUYAL/etiqueta-no- trabalho?part=2 

http://www.fazfacil.com.br/trabalho/servindo-reuniao/ 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

CARGO: DENTISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. Referência: Manual Prático 
para Atendimento Odontológico de Pacientes com Necessidades Especiais. Ministério da Saúde - 2009 

https://odonto.ufg.br/up/133/o/Manual_corrigido-.pdf 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração da questão. Portanto fica anulada a questão. 
CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.  

https://odonto.ufg.br/up/133/o/Manual_corrigido-.pdf


PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração da questão. Portanto fica anulada a questão. 
CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D.  
“O reparo dos tecidos periapicais, após o tratamento endodôntico, em pacientes mais idosos, é determinado pela 
maioria dos mesmos fatores locais e sistêmicos, que regem o processo em todos os pacientes.” 
Bibliografia: Caminhos Da Polpa - Stephen Cohen,Kenneth M. Hargreaves 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B. Maleabilidade é a capacidade do 
material sofrer grandes deformações plásticas, na compressão em todas as direções, indicando a maior ou menor 
facilidade de ser laminado e transformado em placas.  
Endodontia: Biologia e Técnica - Helio Pereira Lopes,José Freitas Siqueira Jr 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C. 
WebMasters do Laboratório de Pesquisa em Endodontia da FORP-USP 
http://143.107.206.201/restauradora/endodontia/temas/instrumental/instrumental_dig_pec.html 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C. 
CONCLUSÃO: Alternativa correta após deferimento do recurso – Letra “C”. 

 
 

CARGO: ENFERMEIRO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O Caderno de Vigilância em Saúde n. 21, do Ministério da Saúde (2008), em sua pg.82, estabelece 
que: “Visando o tratamento com o esquema PQT/OMS (poliquimioterapia), a classificação operacional do caso de 
hanseníase é baseada no número de lesões cutâneas de acordo com os seguintes critérios: 
• Paucibacilar (PB) – casos com até cinco lesões de pele; 
• Multibacilar (MB) – casos com mais de cinco lesões de pele.” 
Sendo assim, para ser considerado como multibacilar, os casos tem que ter 6 lesões ou mais pois até 5 lesões é 
classificado como paucibacilar. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão descreve infrações que serão consideradas como graves pelo Código de 
Ética de enfermagem. Embora a questão não esteja descrita literalmente como estabelecido no art. 11 da 

http://143.107.206.201/restauradora/endodontia/temas/instrumental/instrumental_dig_pec.html


Resolução 564/2017, que estabelece o novo Código de ética de Enfermagem, ainda assim descreve infrações que 
se classificam como sendo graves pelo Conselho Federal de Enfermagem, não trazendo nenhum prejuízo ao 
entendimento da questão. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Após análise de recursos constatou-se erro na elaboração da questão, a mesma possui duas 
alternativas que atendem ao enunciado da questão, alternativas A e D. Portanto fica anulada a questão. 
CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C. 
CONCLUSÃO: Alternativa correta após deferimento do recurso – Letra “C”. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Após análise constatou-se que a alternativa “B” não pode ser considera correta, uma vez que 
entende-se tudo que afirma a assertiva. 
B) Conter o líquido concentrado e ativar os mecanismos de feed positivo do local. 
Ainda que conter o líquido concentrado seja aceitável em algum momento da reabilitação respiratória, “ativar os 
mecanismos de feed positivo do local” só piorariam a situação já crítica do derrame pleural. 
A letra D tão menos, reeducação postural não seria interesse no quadro citado no enunciado, muito menos usando 
da Hidroterapia para fazê-lo. O ideal, com toda certeza, é promover conforto ao pulmão, evitando a compressão 
do líquido acumulado sobre o tecido pulmonar, criar estratégias para que o movimento ventilatorio aconteça 
(reexpansão pulmonar) e posicioná-lo para que a hematose desenvolva-se com eficácia (aumento da ventilação). 
Presto (2006); Giacomazzi et al (2012); Gohen e Sahn (2012) 
http://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/26/05_- 
_IntervenYYo_FisioterapYutica_no_Derrame_Pleural_Uma_revisYo_de_literatura.pdf 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B. 
CONCLUSÃO: Alternativa correta após deferimento do recurso – Letra “B”. 

 
 

CARGO: MÉDICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C. 
CONCLUSÃO: Alternativa correta após deferimento do recurso – Letra “C”. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração da questão. Portanto fica anulada a questão. 
CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.  



PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme disposto no Caderno de Atenção Básica – Doenças Respiratórias Crônicas - Ministério 
da Saúde  - 2010, Pág 22: 

“Os descongestionantes tópicos nasais (epinefrina, nafazolina e oximetazolina) quando usados por tempo 
prolongado podem levar à obstrução nasal por efeito rebote, causando uma “rinite medicamentosa”. Portanto, 
para o alívio rápido da obstrução nasal, eles podem ser usados no máximo por cinco dias. “ 

Portanto a alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C. 

A alternativa B está incorreta conforme página 15 do mesmo manual. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_respiratorias_cronicas.pdf 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme disposto no Caderno de Atenção Básica – Diabetes Mellitus - Ministério da Saúde  - 
2010, Pág 14.  A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diabetes_mellitus.PDF 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Devido a divergência entre autores, fica anulada a questão. 
CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.  

 
 

CARGO: MOTORISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A falta de identificação da cor da placa de sinalização mencionada na questão, não prejudica o 
entendimento da questão. As Placas de Advertência têm um formato quadrado (colocado na diagonal) e as Placas 
de Regulamentação têm um formato redondo. Sendo assim a ausência de indicação da cor da placa não impede o 
candidato de identificá-la, pois a única placa de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, que adverte: “Curva 
Acentuada à Direita”, é a placa A1-b.  
Links abaixo: 
http://www.anfavea.com.br/documentos/capitulo7seguranca.pdf 
https://icetran.org.br/blog/placas-de- transito/ 
http://www.detran.se.gov.br/educ_sinal.asp#ui-tabs- 2 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diabetes_mellitus.PDF


CARGO: NUTRICIONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Flavanóide é um Polifenol. Portanto fica anulada a questão. 
CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com a Organização Mundial da Saúde (1) a medida da panturrilha indica alterações 
na massa magra que ocorrem com a idade e com o decréscimo na atividade física (Letra A). E, pesquisas atuais 
são promissoras em relação ao uso do ultrassom à beira do leito para avaliar a medida da espessura do músculo 
quadríceps em paciente grave, porém os resultados ainda precisam ser validados. Alguns estudos, conforme 
referências abaixo (2,3), mostraram que as medidas ultrassonográficas do músculo do quadríceps parecem ser 
tão precisas quanto às da tomografia computadorizada e da absorciometria por duplo feixe de raios X, que são 
métodos padrão-ouro para avaliação da massa muscular. A Letra B refere que o ultrassom é a medida mais 
validada tornando a alternativa incorreta. 
1. WHO. World Healthy Organization. Physical Staus: The Use and Interpretation of Antropometry. Who 
Technical Report Series 854. Geneva. 1995. 
Recentemente, novas pesquisas descobriram que as medidas ultrassonográficas do músculo do quadríceps 
parecem ser tão precisas quanto às da tomografia computadorizada e da absorciometria por duplo feixe de raios 
X (DEXA - dual-energy X-ray absorptiometry), que são métodos padrão-ouro para avaliação da massa muscular. 
2. Tillquist M, Kutsogiannis DJ, Wischmeyer PE, Kummerlen C, Leung R, Stollery D, et al. Bedside ultrasound is a 
practical and reliable measurement tool for assessing quadriceps muscle layer thickness. JPEN J Parenter Enteral 
Nutr. 2014. 
3. Paris MT, Mourtzakis M, Day A, Leung R, Watharkar S, Kozar R, et al. Validation of Bedside Ultrasound of Muscle 
Layer Thickness of the Quadriceps in the Critically Ill Patient (VALIDUM Study). JPEN J Parenter Enteral Nutr. 
2017. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Náuseas e vômitos são manifestações comuns no primeiro trimestre da gestação que podem 
estar relacionadas ao nível crescente de estrogênio, aparecem por volta da 6ª semana e raramente se estendem 
além da 20ª semana. Nessa fase, apesar da gestante não alimentar habitualmente é a sua condição nutricional 
anterior a gravidez que vai ter maior impacto na formação e no desenvolvimento do feto (1). Pirose ocorre 
comumente na última parte da gestação, principalmente após as refeições, na maioria dos casos é decorrente da 
pressão do útero aumentado sobre o intestino e o estômago que em combinação com o relaxamento do esfíncter 
esofágico pode resultar em retorno do conteúdo do estômago para dentro do esôfago. 
1. ACCIOLY, E.; SAUNDERS, C.; LACERDA, E. M. de A.. Nutrição em obstetrícia e pediatria. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Cultura Médica, 2009. 
2. MAHAN, L.K.; ESCOTT-STUMP, S.; RAYMOND, J. Krause Alimentos, Nutrição e.  ietoterapia.Elsevier, 
13 ed., 2013. 
3. VITOLO, M.R. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. Rio de Janeiro: Ed. Rubio, 2008. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O principal determinante da produção de leite é a demanda da criança, consumir alimentos 
específicos, chás, simpatias não aumenta a produção de leite. Se a mãe quer aumentar a oferta de leite, deve 
estimular a criança a sugar um maior número de vezes e por mais tempo. A composição do leite pode variar de 
acordo com a dieta da mãe e o gasto energético da lactação altera o estado nutricional da nutriz e pode esgotar 
sua hidratação, mas o leite continua sendo produzido se houver estímulo. O consumo de líquidos além do 
determinado pela sede não aumenta o volume de leite e, embora algumas pesquisas tenham tentado comprovar 



que ingerir menos calorias pode afetar a produção, só foi comprovado que a nutriz fica mais cansada e com 
sintomas de fraqueza, podendo alterar o seu estado de saúde. 
1. VITOLO, M.R. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. Rio de Janeiro: Ed. Rubio, 2008. p145. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

CARGO: PEDAGOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o documento do MEC, intitulado “Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da 
Escola; aumentando o desempenho da escola por meio do planejamento eficaz (2006)”, referencia e posiciona 
que para desenvolvimento da escola no contexto “pais e comunidade” : -a alternativa certa é “D”. A caracterização 
apresentada no enunciado, a saber: “...evidência de leitura, conversações e brincadeiras dirigidas no lar” configura 
uma caracterização do requisito “3.4. Envolvimento dos pais na aprendizagem” (vide página 88) , constante do 
critério de eficácia escolar “3. Pais e Comunidade” -a alternativa “A” diz respeito a requisitos intrínsecos ao 
critério de eficácia escolar “clima escolar” (vide página 87), e neste, não há menção para a assertiva do enunciado. 
-a alternativa “B” diz respeito a um requisito do critério de eficácia escolar “Gestão de Pessoas” (vide 
página 89,90), e neste, não há menção para a assertiva do enunciado. 
-a alternativa “C” diz respeito a um requisito do critério de eficácia escolar “alimentação saudável na escola”, que 
não consta neste documento, mas que pode ser facilmente excluído do contexto solicitado no enunciado. 
Referência bibliográfica: 
Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola; aumentando o desempenho da escola por meio do 
planejamento eficaz. 3a ed. Brasília: FUNDESCOLA/ DIPRO/FNDE/MEC, 2006. Disponível em 
ftp://ftp.fnde.gov.br/web/fundescola/publicacoes_manuais_tecnicos/pde_escola.pdf 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: a alternativa “B” é a certa. -O documento oficial do MEC, intitulado “Indicadores da qualidade na 
educação (2004)”, na página 47 /48, referencia e posiciona o fato de “...a comunidade escolar calcule o número 
total de faltas dos alunos matriculados durante o ano letivo” como indicador “Número total de falta dos alunos”, 
presente na “Dimensão 7 Acesso, permanência e sucesso na escola” 
- a alternativa “A” consta como indicador de qualidade presente no indicador “Atenção aos alunos com alguma 
defasagem de aprendizagem”, presente na “Dimensão 7 Acesso, permanência e sucesso na escola” vide página 48. 
- a alternativa “C” consta como indicador de qualidade presente no indicador “Atenção às necessidades educativas 
da comunidade”, presente na “Dimensão 7 Acesso, permanência e sucesso na escola” vide página 50. 
- a alternativa “D” consta como indicador de qualidade presente no indicador “Suficiência no ambiente escolar”, 
presente na “Dimensão 8 Ambiente físico escolar” vide página 41. 
Referência: Indicadores da qualidade na educação / Ação Educativa, Unicef, PNUD, Inep-MEC (coordenadores). – 
São Paulo : Ação Educativa, 2004. 
Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_indqua.pdf 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: De acordo com o documento do MEC, intitulado “Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da 
Escola; aumentando o desempenho da escola por meio do planejamento eficaz (2006)”, referencia e posiciona 
que para desenvolvimento da escola no contexto “resultados escolares”:  
-a alternativa certa é “C”. 
A caracterização apresentada no enunciado, a saber: 
“...evidências de tendência de melhoria na qualidade dos processos de gestão e serviços da escola.” configura uma 
caracterização do requisito “7.2. Desempenho geral da escola” (vide página 96), constante do critério de eficácia 
escolar “7. Resultados” . 
-a alternativa “A” diz respeito a um requisito do critério de eficácia escolar “Gestão de Pessoas” (vide página 
89,90), e neste, não há menção para a assertiva do enunciado. 



-a alternativa “B” diz respeito a um requisito do critério de eficácia escolar “Gestão de Pessoas” (vide página 92), 
e neste, não há menção para a assertiva do enunciado. 
-a alternativa “D” diz respeito a um requisito do critério de eficácia escolar “pais e comunidade” (vide página 88), 
e neste, não há menção para a assertiva do enunciado 
Referência bibliográfica: 
Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola; aumentando o desempenho da escola por meio do 
planejamento eficaz. 3a ed. Brasília: FUNDESCOLA/ DIPRO/FNDE/MEC, 2006. 198 p. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa indicada como correta decorre do disposto no art. 457, §2º da CLT com redação 
dada pela Medida Provisória nº 808, de 2017. O mencionado dispositivo legal encontra-se em vigência e expressa 
claramente os dizeres da alternativa A, isto é, que “As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda 
de custo, limitadas a cinquenta por cento da remuneração mensal, o auxílio-alimentação, vedado o seu pagamento 
em dinheiro, as diárias para viagem e os prêmios não integram a remuneração do empregado, não se incorporam 
ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de encargo trabalhista e previdenciário.” Não se trata, 
portanto, de uma citação a entendimento jurisprudencial e/ou corrente doutrinária, mas sim da própria letra da 
lei - repita-se, em plena vigência. O recorrente afirma que há correntes que divergem da previsão legal, mas não 
foi capaz de citar um entendimento contrário sequer. Limitou-se o candidato a citar uma reportagem dando conta 
de uma decisão de um órgão administrativo. Ou seja, não houve a citação de nenhum entendimento 
jurisprudencial que discuta e/ou coloque em cheque a validade do disposto no Art. 457, § 2º da CLT. Quanto à 
divergência doutrinária citada pelo recorrente, a saber, um artigo extraído do site “jusbrasil”, verifica-se que a 
publicação possui mais de 04 (quatro) anos, ao passo que o dispositivo legal (Art. 457, §2º da CLT) foi acrescido 
recentemente pela Medida Provisória nº 808, do ano de 2017. Logo, não há motivos para a anulação da questão. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Afirma o recorrente que além da alternativa “C”, a alternativa “D” também estaria correta, o que 
ensejaria a anulação da questão. Porém, a CLT, em seu Art. 829, prevê que “A testemunha que for parente até o 
terceiro grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não prestará compromisso, e seu 
depoimento valerá como simples informação.” (Grifo Nosso). A preposição “até” transmite a ideia de um limite 
que, no caso em questão, é até o terceiro grau civil, e não até o segundo grau civil, como afirma o recorrente. A 
limitação prevista pela CLT é, sem qualquer dúvida, o terceiro grau civil. Portanto, a alternativa D está incorreta, 
pois encontra-se em desacordo com a disposição legal. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Afirmam os recorrentes que além da alternativa “B”, a alternativa “C” também estaria incorreta, 
o que ensejaria a anulação da questão. Baseiam os recursos na afirmação de que a subordinação administrativa é 
decorrente do poder hierárquico e não da autotutela. Porém, equivocam-se os recorrentes na interpretação da 
alternativa C da mencionada questão. O fato da subordinação administrativa decorrer do poder hierárquico não 
impede que a subordinação administrativa decorra também da autotutela. Uma coisa não anula a outra. Conforme 
se extrai do livro “Direito Administrativo Em Mapas Mentais” - Vol. 2 - 3ª Ed. 2014 dos Autores Marcelo Leite e 
Thiago Strauss, no Capítulo dos Poderes Administrativos, a subordinação administrativa decorre da autotutela. 
Segue ilustração do livro abaixo: 

 



 

Portanto, a alternativa C está correta, conforme exposto acima, e não há que se falar em anulação da questão. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O conteúdo programático previsto no edital para Direito Processual Civil faz menção à “PROVA”, 
prevista no Capítulo XII do CPC, o que abarca a produção antecipada de provas. Além disso, as regras relacionadas 
à produção antecipada da prova previstas no Código de Processo Civil abrangem todos os tipos de prova, inclusive 
no que se refere ao depoimento pessoal, confissão, prova documental, etc. Ou seja, são regras comuns a todos os 
meios de prova. O objetivo da antecipação da prova é garantir a regular produção de qualquer meio de prova. 
Portanto, sem qualquer fundamento o pedido de anulação da questão ora discutida. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA 01: A recorrente afirma que a alternativa “A” está incorreta, pois, nos termos do Art. 148, do CPC, 
o impedimento e suspeição podem ser alegados a qualquer momento. Assim, além da alternativa “C”, existiria 
outra opção incorreta, o que ensejaria na anulação da referida questão. O Art. 465, § 1º, inciso I, do CPC possui a 
seguinte narrativa: “Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo 
para a entrega do laudo. § 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho 
de nomeação do perito: I- arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;”. Logo, a narrativa 
constante na alternativa “A”, objeto de questionamento, é correta, pois reflete exatamente o disposto no 
mencionado dispositivo legal (Art. 465, § 1º, inciso I, do CPC, Seção X, Da Prova Pericial). A recorrente, portanto, 
pretende negar vigência, por assim dizer, a clara disposição legal que versa especificamente sobre a prova pericial, 

o que não pode ser aceito.    

Justificativa 02 :O recorrente afirma que a alternativa “B” também está incorreta, pois deixaria entender que o 
assistente técnico é quem indicará os quesitos, e não as partes. Vejamos o que dispõe a referida alternativa: 
“Incumbe às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do 
perito, indicar assistente técnico a apresentar quesitos;”. O texto é claro ao dizer que, dentro do prazo de 15 
(quinze) dias, caberá às partes a indicação do assistente técnico e a apresentação de quesitos. Não há, portanto, o 
menor sentido na afirmação do recorrente. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os recorrentes alegam que a referida questão foi plagiada de um exame da Fundação Getúlio 
Vargas, o que teria o condão de anulá-la. Tal afirmação não corresponde à verdade. É dizer, a questão em comento 
não foi plagiada, simplesmente foi extraída do disposto nos Art. 29, §§ 1º 2º e Art. 30 do Código Penal. As 
alternativas retratam exatamente o disposto no caput e parágrafos, exceto, naturalmente, a alternativa incorreta. 
Os recorrentes afirmam a existência de plágio, mas nada provam, limitando-se a citar 2 (dois) links cujo conteúdo 
se refere a reportagens acerca da possibilidade de anulação de questão de concurso plagiada. Em rápida pesquisa 
realizada na internet, verifica-se que a questão da FGV, apontada pelos recorrentes, versa sobre o mesmo tema 
(Concurso de Pessoas), mas não são idênticas, o que fica claro mediante simples leitura. A narrativa das questões 
é diferente, o número de alternativas também não é o mesmo; enfim, não são idênticas. Assim, completamente 
infundada a afirmação dos recorrentes. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 



CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: No contexto das alternativas disponíveis na presente questão, o elemento pode ser 
corretamente à alternativa “C”. Isso por que o tório (Th) é um metal de transição interna (série dos actinídeos) 
pertencente ao grupo 3 da tabela periódica. 
Referencia: 
TÓRIO. Disponível em https://www.infoescola.com/elementos-quimicos/torio/ 
http://nautilus.fis.uc.pt/st2.5/scenes-p/elem/e09040.html  
http://www.tabela.oxigenio.com/actinidios/elemento_quimico_torio.htm 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O presente recurso não apresenta referencial bibliográfico para embasamento da 
argumentação. 
-A banca não reconhece a argumentação do candidato como adequada ou legítima, pois em termos históricos o 
mesmo posiciona que 
“ A Primeira Guerra Mundial teve início na Inglaterra no século XVIII e durou de 1750 a 1850. Essa 
fase foi caracterizada por diversas descobertas as quais favoreceram a expansão das indústrias, o 
progresso técnico e científico e a introdução das máquinas.” 
-Historicamente, sabe-se que A Primeira Guerra Mundial aconteceu entre os anos de 1914 e 1918, 
-a temática da presente questão é “processo industrial na Inglaterra.” 
Referencia bibliográfica 
COTRIM, Gilberto. História Global: Brasil e Geral. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  
𝑥2 − (𝑚 + 4)𝑥 + 5𝑚 = 0 
(6)2 − (𝑚 + 4)6 + 5𝑚 = 0 

36 − 6𝑚 − 24 + 5𝑚 = 0 
−𝑚 = −12 

𝑚 = 12 
𝑥2 − (12 + 4)𝑥 + 5(12) = 0 

𝑥2 − 16𝑥 + 60 = 0 
∆= (−16)2 − 4(1)(60) 

∆= 256 − 240 
∆= 16 

𝑥 =
−(−16) ± √16

2(1)
 

𝑥 =
16 ± 4

2
 



𝑥′ =
20

2
 

𝒙′ = 𝟏𝟎 

𝑥′′ =
12

2
 

𝑥′′ = 6 
As raízes da equação são 6 e 10. 
 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  

 
O valor de x será a soma de seus dois antecessores mais próximos, ou seja, 5 + 8 = 13. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Números pares e primos entre 1 até 30: apenas o número 2 satisfaz a 
restrição. Portanto, teremos apenas um único caso favorável.  Nossa amostra será 30, 
pois, participam do bingo números de 1 até 30. 

𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
1

30
 

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

CARGO: PSICÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO.. 

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

CONCLUSÃO: Alternativa correta após deferimento do recurso – Letra “D”. 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo Mauro Hegenberg, em seu livro Psicoterapia Breve, “O que distingue uma Psicoterapia 
Breve de uma psicoterapia de longa duração não é sua brevidade (um ano pode ser considerado tempo breve?), 
mas, dependendo do autor, é sua focalização em torno de uma questão específica, são os objetivos limitados, ou é 
o prazo definido da terapia.” Portanto, a única alternativa correta para essa questão é a C. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: HOUVE MUDANÇA NA NUMERAÇÃO DAS AFIRMATIVAS, DESTA FORMA NÃO CONTÉM 
ALTERNATIVA CORRETA 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.  



PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com Silvia T. Maurer Lane em seu livro O QUE É PSICOLOGIA SOCIAL, “O enfoque da 
Psicologia Social é estudar o comportamento de indivíduos no que ele é influenciado socialmente. E isto acontece 
desde o momento em que nascemos, ou mesmo antes do nascimento, enquanto condições históricas que deram 
origem a uma família, a qual convive com certas pessoas, que sobrevivem trabalhando em determinadas 
atividades, as quais já influenciam na maneira de encarar e cuidar da gravidez e no que significa ter um filho. Esta 
influência histórica-social se faz sentir, primordialmente, pela aquisição da linguagem. As palavras, através dos 
significados atribuídos por um grupo social, por uma cultura, determinam uma visão de mundo, um sistema de 
valores e, conseqüentemente, ações, sentimentos e emoções decorrentes.” E “Porém, se questionarmos o quanto 
a nossa história de vida é determinada pelas condições históricas do nosso grupo social, ou seja, como estes papéis 
que aprendemos a desempenhar foram sendo definidos pela nossa sociedade, poderemos constatar que, em 
maior ou menor grau, eles foram sendo engendrados para garantir a manutenção das relações sociais necessárias 
para que as relações de produção da vida se reproduzam sem grandes alterações na sociedade em que vivemos. 
Ou seja, constataremos que nossos papéis e a nossa identidade reproduzem, no nível ideológico (do que é 
"idealizado", valorizado) e no da ação, as relações de dominação, como maneiras "naturais e universais" de ser 
social, relações de dominação necessárias para a reprodução das condições materiais de vida e a manutenção da 
sociedade de classes onde uns poucos dominam e muitos são dominados através da exploração da força de 
trabalho.” 

Dessa forma, a Psicologia Social faz com que o indivíduo reflita sobre suas condições sociais, ao refletir e 
questionar ele pode ser agente de mudanças, não só política, mas mudar as diversas esferas da qual faz parte. 
Seria reducionista dizer que a Psicologia Social tem por objetivo proporcionar mudanças de natureza política, 
quando antes desse aspecto existe um indivíduo. Portanto, a única resposta correta para essa questão é a 
alternativa A. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com a alternativa C “São princípios do SUS: deve assegurar a universalização do 
atendimento a população e a integralidade das ações; deve haver um conceito ampliado de saúde considerando 
seus determinantes sociais; e deve-se estabelecer a descentralização e o atendimento básico das necessidades de 
pacientes especiais.”  

Essa alternativa está incorreta ao afirmar “atendimento básico das necessidades de pacientes especiais”, como 
podemos ver no artigo 5º do capítulo 1 da Lei 8080: “a assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades 
preventivas.” E no artigo 7º do capítulo II dessa mesma lei “integralidade de assistência, entendida como conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso 
em todos os níveis de complexidade do sistema e igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios 
de qualquer espécie”. 

Sendo assim, atendimento básico das necessidades de pacientes especiais não é integralidade de assistência nem 
promoção, proteção e recuperação da saúde. Assim, não se encaixa na lei. 
Portanto, a única alternativa correta para essa questão é a opção D. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA. DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: TROCAR DE LETRA “A” PARA LETRA “B” 

CONCLUSÃO: Alternativa correta após deferimento do recurso – Letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 



JUSTIFICATIVA: De acordo com a Teoria da Personalidade Humanista, Rogers enfatiza a liberdade dos indivíduos 
na hora de decidir o rumo de suas vidas. Segundo ele, “a personalidade das pessoas pode ser descrita de acordo 
com uma escala que se aproxima ou se distancia do comportamento de um  indivíduo altamente funcional. A sua 
corrente ideológica ficou conhecida como humanista, visto que ele observa e delineia o homem de uma maneira 
otimista em suas qualidades pessoais e reis, ao ponto de propor que o homem é um ser mutável para melhor.  

Sendo assim, na teoria humanista existe uma descrição da personalidade segundo as experiências de cada pessoa, 
mas não há uma explicação já que o homem é um ser mutável para ser melhor. 

Portanto, a única alternativa correta para essa questão é a A. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

CARGO: PSICOPEDAGOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: a alternativa “A” é a certa. 
-O documento oficial do MEC, intitulado “Indicadores da qualidade na educação (2004)”, referencia e posiciona o 
fato de “2.2. As pessoas que trabalham na escola gostam do trabalho que fazem” como indicador “2. Alegria”2.1. 
presente na “Dimensão 1 Ambiente educativo”, vide página 20. 
Referência: Indicadores da qualidade na educação / Ação Educativa, Unicef, PNUD, Inep-MEC (coordenadores). – 
São Paulo : Ação Educativa, 2004. 
Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_indqua.pdf 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
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