
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA CAXIAS-MA 

 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS  
4ª PARTE (SOMENTE PARA OS CARGOS DE SUPERIOR, EXCETO PROFESSOR)   

 
Tendo em vista a divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, e atendendo à solicitação de 

alguns candidatos que impetraram recursos contra tal resultado, nos moldes estabelecidos no Edital nº 
01/2018, a Comissão Organizadora do concurso divulga o presente resultado. 

 

Teresina (PI), 22 de junho 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 (EXCETO PROFESSOR) 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “C” para a alternativa “B” e 

alternativamente pede a anulação da questão. Sustenta que não encontra no texto respaldo para justificar que  o 

poeta estivesse em busca de uma verdade pessoal, nos seguintes termos: “O gabarito traz a Alternativa C como 

correta, porém nenhum trecho do texto confirma uma “busca pela verdade de interesse pessoal”. A questão é 

exatamente para isso, identificar “Uma das alternativas não encontra comprovação no texto. Portanto, não cabe 

mudança de gabarito nem anulação da questão, uma vez que o candidato deveria marcar a alternativa que NÃO 

encontra respaldo no texto. Este é o enunciado da questão. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a alternativa “B”.  

Não há como acatar a pretensão do recorrente. Isso porque ao longo do poema é marcante o envolvimento do eu-

lírico com a situação em foco. Ver versos 34, 35, 38. Nas narrativas, os tempos verbais predominantes são os tempos 

do passado ou tempos do pretérito (imperfeito, mais-que-perfeito, perfeito), pois, ao narrar, fala-se de fatos já 

acontecidos, e, portanto, anteriores ao momento da fala. O presente histórico ocorre quando se usa o tempo verbal 

presente para se fazer referência a fato ocorrido no passado. O recurso ao presente histórico objetiva dar realce e 

vivacidade à narração, trazendo o fato ocorrido no passado para a atualidade. Como se vê, no poema, embora se trata 

de uma narrativa, há predominância do tempo presente. Portanto, nada a reformar. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

 

 

 



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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Argumenta que existem duas alternativas 

corretas, “A” e “C”. A banca deu como alternativa correta a letra “A”.  Ora, não há como admitir a letra “C”,  uma 

vez que o hospício é o lugar onde se faz a reordenação dos distúrbios mentais através de tratamento com este fim. A 

conotação caracteriza algo que uma palavra ou coisa sugere. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Discorda do gabarito apresentado pela 

banca, letra “B”. Aduz que não há resposta para a questão. Enganado o recorrente. Na frase “A faca enterrou no 

corpo” (v.40), a expressão “a faca” exerce a função sintática  de objeto direto, apenas está coloca na ordem inversa. 

Na ordem direta, tem-se a seguinte construção:  (o homem) enterrou a faca no corpo. Esta é a construção correta. 

Portanto, em “O homem perde a paciência”, v. 25, a paciência é objeto direto. Logo, a resposta correta está na 

alternativa “B”, dada como correta pela banca. Não como admitir a letra “A”. Isso porque  a expressão “A faca” (v.36) 

exerce a função sintática de sujeito. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Discorda do gabarito apresentado pela 

banca, letra “C”. Aduz que não há resposta para a questão. Enganado o recorrente. A expressão “um ano no Hospício” 

(v.21) exerce a função sintática da oração de adjunto adverbial de tempo. Já a oração  “Mesmo que seja com “s”’ (v.33) 

exerce a função sintática de adjunto adverbial de concessão, só que na forma de oração. Portanto, ambas as expressões 

exercem a mesma função sintática: adjunto adverbial. A questão não pede que se identifique o valor semântico das 

expressões, apenas que se identifique a função sintática de cada uma. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Diz que a palavra “academia”, na 

alternativa “A”,  não aceita a anteposição do artigo feminino “a’. Portanto estaria fora da norma padrão. Este tipo de 

argumentação se tem como pueril. A palavra “academia” é substantivo feminino, logo aceita a anteposição do artigo 

definido “a”. Não precisaria fazer o recurso, bastaria que o candidato desse uma olhadinha no dicionário, antes de 

recorrer de forma tão singela e infantil. Outro recurso sustenta que o verbo telefonar não exige preposição, por isso, 

a alternativa “A” estaria em desacordo com a norma padrão. Engana-se também o recorrente. De acordo com o 

dicionário de verbos e regimes, de Francisco Fernandes, editora Globo, 40ª edição, página 566, telefonar é verbo 

transitivo-relativo, quando pede complemento por meio de uma preposição e tem como objetivo comunicar por 

telefone. Portanto, nada a reformar. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 
 

 

 



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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Discorda do gabarito apresentado pela 

banca, letra “A”. Aduz que  há duas respostas para a questão. Sustenta que a  alternativa “C” também está correta. 

Enganado o recorrente. Na alternativa “C”, o vocábulo “Conforme” (v.31) NÃO expressa modo, pois, no contexto 

em que se insere, indica ideia de conformidade, ou seja, exprime uma regra, um modelo adotado para a execução do 

que se declara na oração principal: “Escreverei a palavra”, v.35. Quanto à letra “A”, o deslocamento do adjetivo 

“tranquilo” para antes do verbo altera o significado expresso pela oração, pois, em “o homem tranquilo”, o adjetivo  

exprime uma característica própria do homem, já em  “o homem vivia tranquilo” o adjetivo “tranquilo” não exprime 

uma característica própria do homem, mas um estado do substantivo, uma característica que não se mostra própria 

dele. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “A” para a alternativa “B”. 

Argumenta que a expressão “mesmo que”, v. 33,  inicia uma declaração explicativa.  Não precisaria fazer o recurso, 

bastaria que o candidato desse uma olhadinha  na gramática no capítulo que trata do conteúdo relativo ao uso das 

conjunções, antes de recorrer de forma tão singela e infantil. Nada a alterar. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a alternativa “A”. 

Nada a reformar. Na oração, “O homem vivia tranquilo” (v.1), letra “A”, o verbo está no pretérito imperfeito que 

expressa um fato ocorrido num momento anterior ao atual, mas que não foi completamente terminado. Não 

precisaria fazer o recurso, bastaria que o candidato desse uma olhadinha  na gramática no capítulo que trata do 

conteúdo relativo ao uso das conjunções, antes de recorrer de forma tão singela e infantil. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Discorda do gabarito apresentado pela 

banca, letra “A”. Aduz que “Pra ser verbo nominal o predicado deverá possuir dois núcleos ( um verbo e um 

predicativo do sujeito) o que não ocorre na letra “C” nem nas outras opções” (grifo da banca). Ocorre que a alternativa 

dada pela banca é a letra “A” e não alternativa “C” como afirma o recorrente. Já na letra “D”, em “Numas notas vem 

escrito / Com “s” a palavra Brasil” (v.14/15), a expressão “vem escrito” é locução verbal, sendo que “escrito” está no 

particípio irregular, não constituindo adjetivo. Nada a reformar. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

 

 
 

 

 



CARGOS (COORDENADOR PEDAGÓGICO, SUPERVISOR PEDAGÓGICO, PSICOPEDAGOGO) 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado é a letra B. Libâneo (1985) 

http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0327.html  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

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

MEMORIAL DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Construindo uma Transição Republicana no Brasil. Pág 

24. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=4247-memorial-

final&Itemid=30192  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

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

 

http://pedagogia.tripod.com/quadro_tendencias.htm 

https://www.passeidireto.com/arquivo/35570707/metodologia--metodos-e-tecnicas-de-ensino 

https://prezi.com/dxha3dgwm8ex/tendencia-liberal-tecnicista/ 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

CARGOS: (NÍVEL SUPERIOR: ÁREA DE SAÚDE) 

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os candidatos solicitam anulação da questão tendo em vista as disposições da Portaria nº 325, de 

21 de fevereiro de 2008 e da Portaria nº 2.669, de 3 de novembro de 2009, legislações que não se encontravam como 

parte do conteúdo programático da prova de Legislação do SUS. Sendo assim, considerando que o edital do certame 

se faz lei entre as partes, e que a questão foi baseada na Portaria Nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006 (conteúdo 

expressamente referenciado no conteúdo programático), recurso de solicitação de anulação da questão indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão foi baseada na Lei 8080/90 e solicitou que fosse apontada dentre as atribuições 

apresentadas aquela que compete à direção municipal do SUS. A alternativa C, única resposta da questão, encontra-

se disposta no art. art.18,XI, da referida Lei. 

As outras atribuições apresentadas na questão são do Estado (alternativa A- art.17, IX e alternativa D- art. 17, VIII) 

e da União (alternativa B: art. 16, IX) . 

Os textos apresentados pelos candidatos como argumentação não tratam desses dispositivos expressamente. Recurso 

indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0327.html
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=4247-memorial-final&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=4247-memorial-final&Itemid=30192


CARGOS: (NÍVEL SUPERIOR: ÁREA DE SAÚDE) 

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão foi baseada na Lei 8080/90, que em seus arts. 31 a 328trata do financiamento do SUS. A 

alternativa B trata-se do gabarito da questão pois conforme o que dispõe o art. 33, da Lei 8080/90, a movimentação 

dos recursos financeiros deverá ocorrer sob a fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde e não sob as Secretarias 

Municipais de Saúde como incorretamente apontou a alternativa B. Recurso indeferido. 

“Art. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada 

esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.” 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os candidatos solicitam anulação da questão tendo em vista as disposições da Resolução 453 de 10 

de maio de 2012 e do Decreto 5839 de 11 de julho de 2006, legislações que não se encontravam como parte do 

conteúdo programático da prova de Legislação do SUS. Sendo assim, considerando que o edital do certame se faz lei 

entre as partes, e que a questão foi baseada na Lei 8.142/90 (conteúdo expressamente referenciado no conteúdo 

programático). De acordo com a Lei 8.142/90, Art. 1°, § 1°,a alternativa B encontra-se incorreta pois trocou 

“Conferencia de Saúde” pó “Conselho de Saúde, sendo por isso única resposta da questão. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão foi baseada nos art. 196 a 200 da Constituição Federal que trazem as disposições sobre o 

Sistema Único de Saúde. As alternativas da questão encontram-se dispostas nos seguintes artigos: 

Alternativa A: Correta, de acordo com o art. 200, II. 

Alternativa B: Correta, de acordo com o art. 199, § 3º. 

Alternativa C: Correta, de acordo com o art. 196. 

Alternativa D: Esta alternativa encontra-se incorreta pois substituiu a palavra “complementar” do art.199, § 1º, do 

texto constitucional pela palavra suplementar, que não são sinônimos, e torna a alternativa completamente 

equivocada. Face ao exposto, recursos de anulação da questão indeferidos. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

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

PROVA: CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Tanto o enunciado como o gabarito da questão foram elaboradas tendo como base, texto 

disponibilizado no site da prefeitura de Caxias, link abaixo. Ademais, o alegado pelo candidato não o impede de 

determinar a alternativa correta: 

http://caxias.ma.gov.br/caxias-181-anos-de-emancipacao-politica/  

Para o orgulho de todos caxienses, a cidade de Caxias está eternizada pelos seus filhos: o poeta, Antônio Gonçalves 

Dias, e o filósofo, Raimundo Teixeira Mendes, em dois dos principais símbolos nacionais: o Hino Nacional Brasileiro 

e a Bandeira Nacional Brasileira, respectivamente. 

No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas estrofes dois versos do poeta Gonçalves Dias: 

“Nossos bosques têm mais vida, 

Nossa vida em teu seio mais amores.” 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

http://caxias.ma.gov.br/caxias-181-anos-de-emancipacao-politica/


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

PROVA: CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Tanto o enunciado como o gabarito da questão foram elaboradas tendo como base, texto disponibilizado no site 

da prefeitura de Caxias, link abaixo: 

http://caxias.ma.gov.br/caxias-181-anos-de-emancipacao-politica/  

http://caxias.ma.gov.br/2017/08/01/parabens-caxias-pelos-seus-194-anos-de-adesao-independencia-brasil/  

“Situada na meso-região do leste maranhense e na micro-região do Itapecuru, Caxias tem uma área de 5.313.10 Km² dentre os 

333.365,00 Km² do Estado e está a 365 quilômetros da capital do Maranhão, São Luis, e uma população de, aproximadamente, 

156 mil habitantes. Geograficamente, em relação ao território nacional, o município de Caxias está localizado na região Nordeste 

do Brasil, Oeste do Norte Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão. 

Delimitada, a atual área do município equivale somente a 45,45% da área original de 11.691 Km², antes das emancipações de 

Timon, Aldeias Altas, Coelho Neto, Codó, São João do Sóter. É limitada; ao norte pelos municípios de Codó, Aldeias Altas e 

Coelho Neto; ao sul pelos municípios de São João do Sóter, Governador Eugênio Barros, Parnarama, Matões, e Timon; ao leste 

pelo Estado do Piauí; a oeste pelos municípios de Buriti Bravo. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme link abaixo do governo federal, site do IBGE, e outras fontes a questão não apresenta nenhuma 

inconsistência. Ademais, o enunciado não impede que o candidato saiba distinguir as diferenças dos Poderes no município, e 

determinar a alternativa correta:  

(A) Câmara Municipal. => PODER LEGISLATIVO (B) Tribunal de Justiça. => PODER JUDICIÁRIO (C) Controlador e 

Procuradoria Geral.  (D) Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. => PODER EXECUTIVO 

Órgão Público do Poder Executivo Municipal Esta Natureza Jurídica compreende: 

• os órgãos públicos do Poder Executivo dos Municípios; Esta Natureza Jurídica compreende também: 

- as Prefeituras Municipais;  

- as Secretarias Municipais; 

- os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente;  Esta Natureza Jurídica não compreende: 

• os Municípios (ver código 124-4); 

• as autarquias criadas por Município (ver código 112-0); 

• as fundações públicas de direito público criadas por Município (ver código 115-5); 

• as fundações públicas de direito privado instituídas por Município (ver código 127-9); 

• as empresas públicas instituídas por Município (ver código 201-1); 

• as sociedades de economia mista instituídas por Município (ver código 203-8); 

• os fundos especiais de natureza contábil e/ou financeira, de direito público, não dotados de personalidade jurídica, 

previstos nos artigos 71 a 74 da Lei n.º 4.320, de 17/03/1964, criados por Município (ver código 120-1); 

• os fundos especiais de natureza contábil e/ou financeira, de direito privado, não dotados de personalidade jurídica, 

previstos nos artigos 71 a 74 da Lei n.º 4.320, de 17/03/1964, criados por Município (ver código 324-7). 

Fontes: https://concla.ibge.gov.br/estrutura/natjur-estrutura/natureza-juridica-2014/103-1-orgao-publico-do-poder-executivo-

municipal.html 

https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=287055 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Caxias_(Maranhão) 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/administracao-direta-e-indireta/  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme texto disponibilizado no site da prefeitura de Caxias, link abaixo, segue a justificativa para que a 

questão seja considerada correta: 

http://caxias.ma.gov.br/caxias-181-anos-de-emancipacao-politica/  

“Na Bandeira Nacional Brasileira, há a insígnia no centro extraída do Lema Positivista escrito pelo seu idealizador e filósofo 

caxiense Teixeira Mendes: “O povo brasileiro, assim como a maioria dos povos ocidentais, acha-se, urgentemente, solicitado por 

duas necessidades, ambas imperiosas, e que se resumem em duas palavras: “ORDEM E PROGRESSO”.” 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

http://caxias.ma.gov.br/caxias-181-anos-de-emancipacao-politica/
http://caxias.ma.gov.br/2017/08/01/parabens-caxias-pelos-seus-194-anos-de-adesao-independencia-brasil/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/administracao-direta-e-indireta/
http://caxias.ma.gov.br/caxias-181-anos-de-emancipacao-politica/


CARGOS:  COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (GERAL 01) 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: No item I o Candidato alega que a função apresenta erro. Indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
 

 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Candidato alega que a função HOJE (item I) exibe a hora do sistema. A função HOJE é somente 

para DATA. A Função que exibe data e hora é a função AGORA. Fonte: Site do fabricante do programa - 

support.office.com. Temos somente os itens II e III corretos. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: No item II o Candidato alega que O BOTÃO “Abrir Menu” não seria o botão utilizado. Segundo o 

próprio fabricante do programa, o botão ABRIR MENU é o primeiro passo para configuração do proxy. Em momento 

algum a banca disse “basta CLICAR”, “o caminho completo” ou “é suficiente”, a questão disse “podem ser definidas” 

através do botão ABRIR MENU. Fonte: support.mozilla.org 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: No item I o Candidato alega que o Screenlogger não captura informações de teclado VIRTUAIS. 

Observamos que o candidato não considerou o termo “virtuais”. Em momento algum foi citado teclado FÍSICO (papel 

que seria do Keylogger). Fonte: Cartilha desenvolvida pelo Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes 

de Segurança no Brasil (CERT.br), que é um dos serviços prestados para a comunidade Internet do Brasil pelo Núcleo 

de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), o braço executivo do Comitê Gestor da Internet no Brasil 

(CGI.br). Além de diversos. 

No item II o candidato alega que o Worm “se propaga inserindo cópias de si mesmo”, isso é papel dos vírus, segundo 

o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e diversos autores na área. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
 

 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: No item II o candidato alega que “ESSA RESTRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

NÃO É NECESSÁRIA”. A banca utilizou-se do termo “muitas vezes”. Em momento algum foi 

citado “sempre”, obrigatoriamente ou “necessariamente”. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARGOS:  ADMINISTRADOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: COMO CITADO NO PRÓPRIO RECURSO, OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO 

CIENTÍFICA DE TAYLOR SÃO 4: PRINCÍPIO DO PREPARO, PRINCÍPIO DO PLANEJAMENTO, PRINCÍPIO 

DO CONTROLE E PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO. SE TIVESSE CITADO APENAS 1, 2 OU 3 PRINCÍPIOS ESTARIA 

INCORRETO DA MESMA FORMA, POIS OS PRINCÍPIOS SE COMPLETAM E PORTANTO A RESPOSTA 

CORRETA SÃO OS 04 PRINCÍPIOS QUE NÃO SÃO MENCIONADOS NA LETRA B. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A QUESTÃO DEVERIA TER SIDO: SELECIONE OPÇÃO INCORRETA. COM ESTE ERRO 

APRESENTA 3 ALTERNATIVAS CERTAS. QUESTÃO ANULADA. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A REMUNERAÇÃO TOTAL DOS FUNCIONÁRIOS É CONSTIRUÍDO DE 4 COMPRONENTES 

PRINCIPAIS: A REMUNERAÇÃO BÁSICA, INCENTIVOS SALARIAIS, INCENTIVOS NÃO FINANCEIROS E 

BENEFÍCIOS. 

Livro Gestão de Pessoas – 4ª Edição (IDALBERTO CHIAVENATO). 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A HABILITAÇÃO EM LICITAÇÕES SÃO: 

HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA. A FALTA DE ALGUM DESSES DOCUMENTOS TORNA A 

EMPRESA NÃO HABILITADA PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO. PORTANTO A LEBRA B ESTA 

INCORRETA. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO SÓ FOI INTRODUZIDA EM 2002, COM A LEI 

10.520/2002. SEGUNDO A LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, COMO PEDE A QUESTÃO, TAL 

MODALIDADE AINDA NÃO EXISTIA. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A QUESTÃO DEVERIA TER SIDO: SELECIONE OPÇÃO INCORRETA. COM ESTE ERRO 

APRESENTA 3 ALTERNATIVAS CERTAS. QUESTÃO ANULADA. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 



CARGOS:  ADMINISTRADOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A PERGUNTA DEVERIA FAZER MENÇÃO AS FUÇÕES DO ADMINISTRADOR E NÃO AOS 

PRINCÍPIOS, O QUE PODE TER CAUSADO CONFUSÃO. DESTA FORMA A QUESTÃO ESTA CANCELADA. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

CARGOS:  ANALISTA DE SISTEMA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve erro na elaboração da questão, faltando dados pertinentes. Portanto fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve erro na elaboração da questão, faltando dados pertinentes. Portanto fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve erro na elaboração da questão, faltando dados pertinentes. Portanto fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 

CARGOS:  ARQUITETO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme material disponibilizado pelo Centro Universitário do Instituto de Educação Superior 

de Brasília , link abaixo, segue a justificativa para a questão, com grifos para a afirmação correta das alternativas: 

https://iesb.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Ead/_disciplinas/EADG490/nova/files/impresso/UIA3.pdf 

Afirmativa I – Verdadeira: 

No planejamento das cidades, algo que deve ser pensado é a questão de tempo e custo em relação ao que a população 

gasta (ou desperdiça) para conseguir utilizar os serviços públicos, tanto nos equipamentos de saúde e órgãos públicos 

como no próprio deslocamento. A infraestrutura urbana tem como objetivo propiciar melhores condições para o 

desenvolvimento das atividades urbanas, estruturando as cidades e integrando as atividades ao uso do solo urbano.  

Afirmativa II – Falsa: 

A localização de cada equipamento na cidade, na região distrital ou no bairro deve obedecer a critérios de 

acessibilidade fundamentados na abrangência do atendimento social em relação à moradia.  O detalhamento das 

distâncias máximas recomendadas, em termos de raio de influência, como medidas referenciais são descritas pelo 

plano diretor de cada município. 

Afirmativa III -> Falsa:  

O sistema viário pode possuir formato radioconcêntrico, ortogonal ou retilíneo e ainda estelar, de acordo com o 

desenho da cidade. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
 



CARGOS:  ARQUITETO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: 

https://iesb.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Ead/_disciplinas/EADG490/nova/files/impresso/UIA4.pdf  

 

Conforme material disponibilizado pelo Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília (página 

17) , link abaixo, segue a justificativa para a questão, com grifos para a afirmação correta das alternativas: 

De acordo com Gonçalves (2012), posteriormente, foi criado o conceito de PGVs pela Rede Iberoamericana de 

Estudos de Polos Geradores de Viagens, que “estendeu preocupações às viagens não motorizadas e ao transporte 

público”. Atualmente, a preocupação dos PGVs se entende a outros fatores, como o uso do solo (KNEIB et al., 2006), 

a mobilidade e qualidade de vida, impactos ambientais (PORTUGAL, 2012), impactos socioeconômicos 

(REDEPGVA, 2010). Essa mudança de conceito não foi imediata, várias definições foram apresentadas até que o 

termo PGV fosse estabelecido. 

Tem por base a geração de viagens ocasionadas pelo empreendimento, no horário de pico, isto é, no horário com 

maior fluxo de viagens geradas pelo empreendimento. 

Dois critérios, segundo Gonçalves (2012): podem influenciar no número de geração de viagens geradas pelo PGV: 

tipo e porte do PGV; e localização de implantação do PGV (que está vinculada à disponibilidade de infraestrutura 

viária e de transportes presentes na área). 

Gonçalves (2012) e Kneib (2004) afirmam que a influência dos PGVs pode atingir a estrutura espacial das cidades e 

das regiões metropolitanas em que se inserem. Os impactos podem ocorrer de forma: • direta, como no sistema viário 

e circulação, com o aumento do fluxo de veículos, congestionamentos, conflitos, acidentes, falta de vaga em 

estacionamento; e/ou • indireta, como alterações no uso do solo, no valor do solo, na densidade, na formação de 

novas centralidades, na mobilidade e acessibilidade, na economia e no meio ambiente. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão solicita ao candidato, conforme o enunciado da mesma, o conhecimento a respeito do 

nome da ferramenta e não do atalho. O alegado pelo candidato, não o impede de saber que a ferramenta que, ao se 

desenhar, ela trava a direção das linhas em angulações definidas, como 30º, 45º, 60º, é a ferramenta POLAR. 

http://professor.luzerna.ifc.edu.br/charles-assuncao/wp-content/uploads/sites/33/2016/07/Apostila-AutoCAD-

2014-UFPR.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme links abaixo, a Lei Federal no 8.666/93, Seção III - Das Obras e Serviços, estabelece que 

os Projetos Básico e Executivo são obrigatórios para licitações de obras e serviços de engenharia realizadas nas 

modalidades concorrência, tomada de preços e convite, mas não para compras de bens: 

https://dhg1h5j42swfq.cloudfront.net/2016/05/29231922/Lei-8666-93-atualizada-e-esquematizada_nova13.pdf  

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Leis/l8666cons.htm  

Art. 7 o As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, 

em particular, à seguinte sequência: I - projeto básico; II - projeto executivo; III - execução das obras e serviços. 

§ 2 o As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: I - houver projeto básico aprovado pela autoridade 

competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 
 

https://iesb.blackboard.com/bbcswebdav/institution/Ead/_disciplinas/EADG490/nova/files/impresso/UIA4.pdf
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http://professor.luzerna.ifc.edu.br/charles-assuncao/wp-content/uploads/sites/33/2016/07/Apostila-AutoCAD-2014-UFPR.pdf
https://dhg1h5j42swfq.cloudfront.net/2016/05/29231922/Lei-8666-93-atualizada-e-esquematizada_nova13.pdf
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Leis/l8666cons.htm


CARGO: ARQUITETO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Conforme links abaixo, a alíquota de 20% que incide sobre mão de obra contratada, se refere a 

qual encargo social na composição de um orçamento, refere-se à Previdência Social: 

Universidade Federal de Santa Catarina: http://pet.ecv.ufsc.br/arquivos/apoio-didatico/ECV5307-

%20Orçamento.pdf  

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme material disponibilizado pelo Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia  Do Rio 
Grande Do Norte, link abaixo, segue a justificativa para a questão: 

https://docente.ifrn.edu.br/joaocarmo/disciplinas/aulas/desenho-arquitetonico/reforma-e-ampliacao 

 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O alegado pelo candidato não impede, demonstrar o conhecimento sobre o que foi requisitado na 

questão. Segue no link abaixo, a justificativa para a questão:  

http://speranzaengenharia.ning.com/page/patologias-das-edificacoesc  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
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CARGOS:  ASSISTENTE DE LICITAÇÃO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicita alteração do gabarito para a letra D. Entretanto, sua solicitação não pode ser 

atendida tendo em vista o que dispõe o art.3 o, §3o, da Lei 8.666/93: 

“Art. 3o (...) 

§ 3o  A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto 

ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.” 

Face ao acima exposto, considerando que não existe erro na questão e que o gabarito foi divulgado corretamente, 

recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: :  A candidata solicita alteração do gabarito para a letra C. Entretanto, sua solicitação não pode ser 

atendida tendo em vista o que dispõe o art.13, §1o, da Lei 8.666/93: 

“Art.13. (...) 

§ 1o Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para a prestação de serviços técnicos 

profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de concurso, com 

estipulação prévia de prêmio ou remuneração.” 

Face ao acima exposto, considerando que não existe erro na questão e que o gabarito foi divulgado corretamente, 

recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato solicita anulação da questão argumentando que as alternativas B e C estão corretas. 

Entretanto, sua solicitação não pode ser atendida já que de acordo com a Lei 10520/2002, temos que: 

“Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:” 

Sendo assim, considerando que apenas a letra C é o gabarito da questão, recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

CARGOS:  ASSISTENTE SOCIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O erro ortográfico apresentado na alternativa B, não prejudica o entendimento da questão, nem a 

escolha da alternativa correta que é a letra D. Permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O recurso apresentado descontextualiza a questão, trazendo uma interpretação (e com 

fundamentação) que extrapola o que foi solicitado enquanto competência sobre os fundamentos do Serviço Social 

para o referido concurso. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 



CARGOS:  ASSISTENTE SOCIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Seria inadequável afirmar que a alternativa A está correta tendo em vista o início da alternativa 

“tensões entre teoria/prática”. No conjunto das teorias que sustentam as ciências sociais e o serviço social 

contemporâneo é consenso que se trata de uma unidade em âmbito da mesma perspectiva. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Como destacado na alternativa, a “C) A dimensão técnico-operativa não pode ser entendida como 

o modo de aparecer da profissão, pela qual ela é conhecida e reconhecida”. Ou seja, a identidade da profissão não 

pode ser a referência de uma profissão, mas sim a tríade entre as competências teórico-metodológica, ético-política 

e técnica-operativa. Nesse sentido, a banca avalia impertinência do recurso. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão é considerada relativamente simples, o que viabiliza interpretação do SUAS em seus 

aspectos gerais. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata identificou com exatidão o motivo pelo qual a alternativa  contrapõe ao dever do 

Assistente Social nas relações com Assistentes Sociais e outros/as Profissionais. No mais, não ficou compreendido o 

motivo do recurso. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Ao analisar o comando da questão identificamos imediatamente “O assistente social é executor de 

políticas públicas, mas é requerido para atuar na gestão, formulação, planejamento de programas e políticas sociais, 

etc. É correto afirmar que”. Cabe destacar que o cargo de gestão NÃO é de assistente social, fugindo assim, da 

dimensão de orientação e fiscalização do conjunto CFESS/CRESS. Essa questão retoma uma polêmica que no passado 

recente foi pautado pelo CFESS/CRESS e o entendimento é que o cargo de gestão das políticas sociais não é 

condizente e condicionada as prerrogativas da Lei 8.662/93. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

CARGO: BIBLIOTECÁRIO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão não apresenta alternativa que atende ao enunciado. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 



CARGO: BIBLIOTECÁRIO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O fundamento do sistema é identificar numericamente um livro e sua edição segundo o título, o 

autor, o país (ou código de idioma) e a editora.  

https://qualidadeonline.wordpress.com/2010/06/07/para-que-servem-o-isbn-e-o-issn/  

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/isbn-issn/  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

CARGO: BIÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A impressão da imagem na questão não prejudicou seu entendimento. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

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

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão possui duas alternativas incorretas. 

 Para a formação dos ácidos nucleicos, os nucleotídeos são covalentemente ligados através de ligações fosfodiéster 

que se estabelecem entre o fosfato de um nucleotídeo (ligado ao carbono 5\u2019 da pentose) e a hidroxila de outro 

nucleotídeo (ligada ao carbono 3\u2019 da pentose). 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

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

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro nas alternativas da questão, em relação ao enunciado. Portanto fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado é a letra C. Logo a alteernativa A é correta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

https://qualidadeonline.wordpress.com/2010/06/07/para-que-servem-o-isbn-e-o-issn/
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/isbn-issn/


CARGO: BIÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Existe erro nas alternativas da questão. Portanto fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

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

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

 

 

CARGO: BIOMÉDICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

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

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: : A questão ultrapassa o contido no conteúdo programático do edital. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

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

Para a urocultura, as amostras (2 mL) transportadas em frasco estéril de tampa com rosca e de boca larga, em 

temperatura ambiente (20 a 25ºC) devem ser processadas em até 2 horas. Após esse tempo, a amostra deve ser 

refrigerada (2 a 8ºC) e processada em até 24 horas. 

No que diz respeito ao exame bacteriológico de fezes, a coleta das fezes sem conservante devem ser encaminhadas à 

temperatura ambiente (20 a 25ºC) e processadas no máximo dentro de 60 minutos após a coleta. 

OPLUSTIL, Carmem Paz et al. Procedimentos básicos em microbiologia clínica. 2. ed. rev. e aum. São Paulo: Sarvier, 

2004. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: : A questão não possui alternativa que atenda ao enunciado. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: : A questão não possui alternativa que atenda ao enunciado. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 



CARGO: BIÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. “Presença de cilindros hialinos 

no exame de urina de rotina, em maior quantidade.” Permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA BUCO MAXILO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão não deve ser anulada e nem o gabarito alterado para letra B. O item 2 afirma que fio de 

aço, placa e parafusos é indicada para fraturas mandibulares SEM deslocamento. Porém quando indicados esses itens 

necessariamente deve haver deslocamento. Em relação ao item 1 o mesmo pode ser confirmado pelas conclusões do 

artigo 

VASCONCELLOS, R.J.H..;OLIVEIRA, D.M.; SANTOS, K.P.C.; CALADO, M.V. - Métodos de tratamento das 

fraturas mandibulares. Rev. Cir. Traumat. Buco - Maxilo- Facial, v.1, n.2, p. 21-27, jul/dez – 2001. 

Em suas considerações os autores afirmam: Com base no levantamento da literatura especializada consultada, 

considerando-se as peculiaridades e complexidades do tema estudado, são pertinentes as seguintes conclusões: 1. As 

fraturas mandibulares, não apresentando desvio dos fragmentos ósseos, são tratadas, na maioria das vezes, com 

bloqueio intermaxilar. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA ESF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com a literatura lei de fluoretação de águas no Brasil é de 1974 e não 1975.   

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os itens I, II e III são os únicos que atendem aos critérios de medidas de proteção individual do 

cirurgião dentista. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são todos os acessórios utilizados no ambiente 

odontológico com finalidade de diminuir a exposição dos Cirurgiões-Dentistas (CD) a riscos ocupacionais, 

principalmente os riscos biológicos. O uso de tais equipamentos durante a execução de suas atividades dentro da área 

de trabalho propicia a proteção mútua de todos os envolvidos nos procedimentos clínicos, tais como o próprio 

Cirurgião-Dentista, sua equipe e os seus pacientes. A Luva, o Avental, a Touca, a Máscara e os Óculos de Proteção 

são exemplos de Equipamentos de Proteção Individual e não devem ser negligenciados, pois cada um carrega consigo 

uma importante função de proteção de áreas especificas do corpo. A vacinação não é um equipamento de proteção 

individual mas uma medida de proteção para evitar determinada doença que possa ser veiculada através do contato 

com o paciente infectado. A afirmativa pode ser confirmada pela literatura a seguir: 

1.Araujo MWB. Andreana S. Risk and prevention of transmission of infectious diseases in dentistry. Quintessence 

Int. 2002; 33:376-82.  

2. Palenik CJ. Strategic planning for cross infection control. J Contemp Dent Pract. 2000; 1:103. 3. Hu DJ, Kane MA, 

Heymann DL. Transmission of HIV and Hepatitis B virus and other bloodborne pathogens in health care setting: a 



review of risk factors and guide lines for prevention. World Health Organization. Bull World Health Organ. 1991; 

69:623-30.  

4. Ahtone J, Goodman RA. Hepatitis B and dental personnel: transmission to patients and prevention issues. J Am 

Dent Assoc. 1983; 106:219-22.  

5. Hadler SC, Sorley DL, Acree KH, Webster HM, Schable CA, Francis DPet al. An out break of Hepatitis B in a 

dental practice. Ann Intern Med. 1981; 5:133-38.  

6. Calfee DP. Prevention and management of occupational exposures to Human Immunodeficiency Virus (HIV). 

Mt Sinai J Med. 2006; 73: 852-56.  

7. James J, Crawford. Current status of occupational safety and health administration infection control regulations. 

Dent Clin North Am. 1991; 35:309-22.  

8. Centers for Disease Control and Prevention. Recommendations for preventing transmission of human 

immunodeficiency virus and hepatitis B virus to patients during exposure pro invasive procedures. MMWR. 1991.  

9. Campos H, Marcenes WS, Souki BQ, Damasceno CAV, Carvalho MAR, Cisalpino EO. Procedimentos utilizados 

no controle de infecção em consultórios odontológicos de Belo Horizonte. Arq Cent Estud Curso Odontol. 1988/ 89; 

25/26:46-52.  

10. Gibson GB, Noble MA. A pilot survey on compliance with recommended infection control procedures in ninety 

dental practices in New Zeland. Int Dent J. 1995; 20:15-29. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A afirmativa de atendimento precoce, não quer dizer que o tratamento deve ser feito em casa, mas 

sim que deve ser feito o mais rápido possível. Além disso a questão não entra no mérito do local onde ocorreu a 

intoxicação. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha por parte da banca elaboradora das provas. Portanto fica anulada a questão 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha por parte da banca elaboradora das provas. Portanto fica anulada a questão 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está correta de acordo com as seguintes referências: 

 

ALBERS, H. F. Resin polymerization. Adept Report, v.6, p.1-16, 1999.  

ALSTER, D. et al. The dependence of shrinkage stress reduction on porosity concentration in thin resin layers. J. 

Dent. Res., Washington, v.71, p.1619-1622, 1992.  

AMERICAN DENTAL ASSOCIATION. Council of Dental Materials. Instruments and Equipment. Visible light-

cured composites and activating units. J. Am. Dent. Assoc., Chicago, v.110, p.100-103, 1985.  

ANDRADE, M. F. et al. Avaliação da capacidade de polimerização de um novo dispositivo base de LED à bateria. J. 

Am. Dent. Assoc., Chicago, v.4, p.373-377, Nov./Dec. 2001.  

ARAÚJO,R. M.;ARAÚJO,M. A. M.; FERNANDES, R. V. B. Efeito da intensidade de luz e irradiação de calor de 

fotopolimerizadores emfunçãodo tempo de uso. J B C, Curitiba, v.1, n.6, p.50-55, nov./dez. 1997.  



ARAÚJO, R. M.; ARAÚJO, M. A. M.; MENDES, A. J. D. Influência da intensidade de luz de fotopolimerizadores na 

infiltração marginal. Rev. APCD, Sao Paulo, v.50, n.5, p.408-413, set./out. 1996.  

ASMUSSEN, E.; PEUTZFELDT, A. Light-emitting diode curing: Influence on selected properties of resin 

composites. Quintessence Int, Berlin, v.34, n.1, p.71-75, 2003  

BARATIERI, L. N.; MONTEIRO Jr. S.; ANDRADA, M. A. C. Estética: restaurações adesivas diretas em dentes 

anteriores fraturados. São Paulo: Quintessence, 1995. cap.5, p.117- 133 .  

BARATIERI, L. N.; MONTEIRO Jr. S.; ANDRADA, M. A. C. Odontologia restauradora: Fundamentos e 

Possibilidades. sac) Paulo: Santos, 2001. cap 8, p.227-304. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha por parte da banca elaboradora das provas. Portanto fica anulada a questão 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha por parte da banca elaboradora das provas. Portanto fica anulada a questão 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha por parte da banca elaboradora das provas. Portanto fica anulada a questão 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha por parte da banca elaboradora das provas. Portanto fica anulada a questão 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha por parte da banca elaboradora das provas. Portanto fica anulada a questão 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA PLANTONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão não deve ser anulada. O item II afirma que o ionômero de vidro pode ser usado como 

proteção pulpar, forramento e base. O que se diz nesta questão é algo muito estudado e abordado atualmente 

principalmente dentro das premissas da Restauração atraumática (ART). Essa afirmativa então é verdadeira para o 

ionômero de vidro convencional e pode ser confirmada pela literatura a seguir:  

01. Aranha AMF, Giro EMA, Souza PPC, Hebling J, Costa CA de S. Effect of curing regime on the cytotoxicity of 

resin-modified glass-ionomer lining cements applied to an odontoblast-cell line. Dent mat. 2006; 22:864-869. 

02. Bengtson NG, Freire, MI, Bengtson, CRG, Bengtson A L. Variação do pH em meio aquoso de alguns materiais 

restauradores com flúor na composição. Publ. UEPG Ci Biol Saúde. 2005; 11 (2): 21-26.        

03. Bonfante G, Kaizer OB, Pegoraro LF, Valle AL do. Tensile bond strength of glass fiber posts luted with different 

cements. Braz oral res [serial on the Internet]. 2007 [cited 2008 Nov 24]; 21(2): 159-164.         

04. Bresciani E. Avaliação clínica de restaurações de cavidades classe I realizadas pela técnica do tratamento 

restaurador atraumático (ART) em comunidade de alto índice de cárie. Rev Fac Odontol Bauru. 2003; 93-99.          

05. Bussadori SK, Guedes-Pinto AC. Propriedades e uso dos materiais dentários. In: Guedes-Pinto AC. 

Odontopediatria. 6 ed. São Paulo: Santos; 2000. p.609-30.          

06. Camilleri J et al. The constitution, physical properties and biocompatibility of modified accelerated cement. 

Dent mat. 2008; 24:341-350.          

07. SILVA, Raphaela Juvenal da et al. Propriedades dos cimentos de ionômero de vidro: uma revisão sistemática. 

Odontol. Clín.-Cient. (Online) [online]. 2010, vol.9, n.2 [citado  2018-06-10], pp. 125-129 . Disponível em: 

<http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-38882010000200007&lng=pt&nrm=iso>. 

ISSN 1677-3888.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com Leavell & Clark, podemos dividir os níveis da seguinte forma: 

 •Prevenção primária: 1º. e 2º. níveis de prevenção: Promoção de Saúde (exemplo: fluoretação das águas) e Proteçãoo 

Específica (exemplo: selantes). 

•Prevenção secundária: 3º. e 4º. níveis de prevenção: Diagnóstico precoce (exemplo: selantes, radiografias) e 

Limitação do dano (exemplo: selamento). 

 •Prevenção terciária: 5º. níveis de prevenção: Reabilitação. 

Seguindo o enunciado da questão, a melhor resposta é a letra B. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Realmente de acordo com a literatura pode-se considerar como corretas as alternativas B e C. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Mesmo a prova sendo preto e branca é possível a análise do gráfico e em adendo a questão poderia 

ser respondida independente do gráfico. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

 



CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA PLANTONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O item III afirma que devido a sua forma de apresentação apresentar menor retenção faz com que 

os géis tenham menor efetividade. Isso não quer dizer que sua eficácia seja diferente. A afirmativa está em acordo 

com a literatura a seguir: 

Hortense et al. USO DA CLOREXIDINA COMO AGENTE PREVENTIVO E TERAPÊUTICO NA ODONTOLOGIA. 

2010. 

Löe H. Does Chlorhexidine have a place in the prophylaxis of dental diseases? J Periodont Res.1973; 12: 93-9.  

Carranza JR, Newman MG. Periodontia clínica. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1997.  

Araujo MTB, Araujo RPC, Campos EJ. Estudo in vitro e in vivo da atividade bactericida da clorexidina 0,12 por cento 

e a 0,2 por cento e dos produtos farmacológicos Listerine e Duplax. Rev Odonto Ciênc. 2001 mai-ago;16(33):187-

200. 

Goodman e Gilman: MANUAL DE FARMACOLOGIA E TERAPÊUTICA. / Laurence L., Brunton...[et al.] 1ª ed. 

Porto Alegre: Ed. McGraw-Hill, Artmed 2010. 1219p. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão dizia para interpretar o gráfico. A resposta correta deveria ser encontrada a partir da 

simples interpretação de um gráfico específico. De acordo com o estudo e com o gráfico apresentado por este estudo 

a única opção de resposta era a letra C. Caso persista a dúvida sugiro a leitura do artigo do qual se deriva a tabela: 

Araújo et al., 2008. 

 
 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA PROTESE 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão não deve ser anulada uma vez que a asserção é verdadeira. A questão apresenta duas 

asserções verdadeiras, mas uma não é justificativa da outra. As coroas metalocerâmicas podem ser usadas como 

retentores sim. Não quando as mesmas forem próteses unitárias, mas sim quando se tratar de próteses múltiplas. 

Além disso de acordo com a literatura, retentor não é somente um pino, mas todo elemento que reabilita (total ou 

parcialmente) o dente pilar. 

Referencial teórico: Amoroso et al., 2012. Hoppen et al., 2010. Raigrodski AJ. All-ceramic full-coverage restorations: 

concepts and guidelines for material selection. Pract Proced Aesthet Dent. 2005; 17(4): 249-56. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  



CARGO: COMUNICAÇÃO SOCIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segue a justificativa para a questão conforme link abaixo: 

http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/novas-possibilidades-de-comunicacao-em-novas-e-velhas-

midias/68547/ 

Especialistas estimam que a cada ano, os vídeos pela WEB deverão capturar com mais voracidade as verbas de 

propaganda dos anunciantes antes destinadas aos canais tidos como massificados, conforme fatores limitantes como 

a velocidade de acesso e a qualidade dos vídeos na Web sejam resolvidas. 

Tal tendência de crescimento e popularização do formato vídeo é endossada da mesma forma pela 3ª Edição (Wave 

3) da pesquisa Power to The People – Social Media Tracker, realizada pela agência global de propaganda McCann 

Erickson. 

Dentre as principais conclusões da pesquisa destacamos: 

• A grande maioria dos usuários é produtor de conteúdo na Web (textos, vídeos, áudio, conhecimento, etc) e 

a tendência que desponta é a geração de conteúdo de forma colaborativa. 

• O consumo de mídia e mensagens antes locais e restritas se dissemina internacionalmente independente da 

linguagem utilizada, graças às redes sociais. 

• O consumo de conteúdo está sendo cada vez mais on-demand, principalmente para os formatos vídeo e 

áudio (podcast). 

• O papel dos anunciantes e marcas nunca teve tanto potencial com na era da Internet: aplicações branded, 

conteúdo e serviços voltados para a mídia social são os principais veículos de entrega de diferencial. 

Tais conclusões de ambas pesquisas denotam que o perfil de segmentação de públicos-alvo está migrando cada vez 

mais para a segmentação por conteúdo e formatos de conteúdo de preferência e, como decorrência, nas mídias e 

canais utilizados para a disseminação deste conteúdo. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segue a justificativa para a questão de acordo com links abaixo: 

Qual é a diferença entre ética e moral?  

Gustavo Bernardo Gustavo Bernardo é Doutor em Literatura Comparada, Professor Associado de Teoria da 

Literatura no Instituto de Letras da UERJ e pesquisador do CNPq. Publicou doze ensaios, entre eles “A Educação 

pelo Argumento” e “O Livro da Metaficção”, e onze romances, entre eles “A filha do escritor” e “Nanook”. Publicou, 

pela editora Rocco, o livro “Conversas com um professor de literatura”, contendo 50 crônicas desta Revista Eletrônica 

do Vestibular da UERJ. Seu ensaio “A ficção de Deus”, publicado pela Annablume, acaba de receber o Prêmio da 

Biblioteca Nacional para o Melhor Ensaio Literário de 2015. Edita o site www.gustavobernardo.com, sobre as suas 

obras. 

Podemos responder a esta pergunta com uma história árabe. 

Um homem fugia de uma quadrilha de bandidos violentos quando encontrou, sentado na beira do caminho, o profeta 

Maomé. Ajoelhando-se à frente do profeta, o homem pediu ajuda: essa quadrilha quer o meu sangue, por favor, 

proteja-me! 

O profeta manteve a calma e respondeu: continue a fugir bem à minha frente, eu me encarrego dos que o estão 

perseguindo. 

Assim que o homem se afastou correndo, o profeta levantou-se e mudou de lugar, sentando-se na direção de outro 

ponto cardeal. Os sujeitos violentos chegaram e, sabendo que o profeta só podia dizer a verdade, descreveram o 

homem que perseguiam, perguntando-lhe se o tinha visto passar. 

O profeta pensou por um momento e respondeu: falo em nome daquele que detém em sua mão a minha alma de 

carne: desde que estou sentado aqui, não vi passar ninguém. 

Os perseguidores se conformaram e se lançaram por um outro caminho. O fugitivo teve a sua vida salva. 

O leitor entendeu, não? 

Não? 



Explico. 

A moral incorpora as regras que temos de seguir para vivermos em sociedade, regras estas determinadas pela própria 

sociedade. Quem segue as regras é uma pessoa moral; quem as desobedece, uma pessoa imoral. 

A ética, por sua vez, é a parte da filosofia que estuda a moral, isto é, que reflete sobre as regras morais. A reflexão 

ética pode inclusive contestar as regras morais vigentes, entendendo-as, por exemplo, ultrapassadas. 

Se o profeta fosse apenas um moralista, seguindo as regras sem pensar sobre elas, sem avaliar as consequências da sua 

aplicação irrefletida, ele não poderia ajudar o homem que fugia dos bandidos, a menos que arriscasse a própria vida. 

Ele teria de dizer a verdade, mesmo que a verdade tivesse como consequência a morte de uma pessoa inocente. 

Se avaliarmos a ação e as palavras do profeta com absoluto rigor moral, temos de condená-lo como imoral, porque 

em termos absolutos ele mentiu. Os bandidos não podiam saber que ele havia mudado de lugar e, na verdade, só 

queriam saber se ele tinha visto alguém, e não se ele tinha visto alguém “desde que estava sentado ali”. 

Se avaliarmos a ação e as palavras do profeta, no entanto, nos termos da ética filosófica, precisamos reconhecer que 

ele teve um comportamento ético, encontrando uma alternativa esperta para cumprir a regra moral de dizer sempre 

a verdade e, ao mesmo tempo, ajudar o fugitivo. Ele não respondeu exatamente ao que os bandidos perguntavam, 

mas ainda assim disse rigorosamente a verdade. Os bandidos é que não foram inteligentes o suficiente, como de resto 

homens violentos normalmente não o são, para atinarem com a malandragem da frase do profeta e então elaborarem 

uma pergunta mais específica, do tipo: na última meia hora, sua santidade viu este homem passar, e para onde ele 

foi? 

Logo, embora seja possível ser ético e moral ao mesmo tempo, como de certo modo o profeta o foi, ética e moral não 

são sinônimas. Também é perfeitamente possível ser ético e imoral ao mesmo tempo, quando desobedeço uma 

determinada regra moral porque, refletindo eticamente sobre ela, considero-a equivocada, ultrapassada ou 

simplesmente errada. 

Um exemplo famoso é o de Rosa Parks, a costureira negra que, em 1955, na cidade de Montgomery, no Alabama, 

nos Estados Unidos, desobedeceu à regra existente de que a maioria dos lugares dos ônibus era reservada para pessoas 

brancas. Já com certa idade, farta daquela humilhação moralmente oficial, Rosa se recusou a levantar para um branco 

sentar. O motorista chamou a polícia, que prendeu a mulher e a multou em dez dólares. O acontecimento provocou 

um movimento nacional de boicote aos ônibus e foi a gota d’água de que precisava o jovem pastor Martin Luther 

King para liderar a luta pela igualdade dos direitos civis. 

No ponto de vista dos brancos racistas, Rosa foi imoral, e eles estavam certos quanto a isso. Na verdade, a regra moral 

vigente é que estava errada, a moral é que era estúpida. A partir da sua reflexão ética a respeito, Rosa pôde deliberada 

e publicamente desobedecer àquela regra moral. 

Entretanto, é comum confundir os termos ética e moral, como se fossem a mesma coisa. Muitas vezes se confunde 

ética com espírito de corpo, que tem tudo a ver com moral mas nada com ética. Um médico seguiria a “ética” da sua 

profissão se, por exemplo, não “dedurasse” um colega que cometesse um erro grave e assim matasse um paciente. 

Um soldado seguiria a “ética” da sua profissão se, por exemplo, não “dedurasse” um colega que torturasse o inimigo. 

Nesses casos, o tal do espírito de corpo tem nada a ver com ética e tudo a ver com cumplicidade no erro ou no crime. 

Há que proceder eticamente, como o fez o profeta Maomé: não seguir as regras morais sem pensar, só porque são 

regras, e sim pensar sobre elas para encontrar a atitude e a palavra mais decentes, segundo o seu próprio julgamento. 

http://www.revista.vestibular.uerj.br/coluna/coluna-pdf.php?seq_coluna=68 

http://www.revista.vestibular.uerj.br/coluna/coluna-pdf.php?seq_coluna=68 

http://www.ufpb.br/evento/lti/ocs/index.php/viii/sesa/paper/view/4590/2793 

https://www.diferenca.com/etica-e-moral/ 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

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

https://pt.scribd.com/document/222113505/Tendencia-progressista-libertaria  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

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

https://www.infoescola.com/pedagogia/tendencia-liberal-renovada-progressivista/  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão solicita a alternativa INADEQUADA, em relação a atitude do 

coordenador. O que confere a alternativa C como resposta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

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

ao Projeto Político Pedagógico. 

O Plano de Ação da escola é o planejamento escrito que descreve como a instituição vai endereçar seus problemas, 

desenvolver suas ações e traçar metas para alcançar seus objetivos. 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/formacao_acao/2semestre_2015/anexo_1_fa_deein.pdf  

https://gestaoescolar.org.br/conteudo/1934/passo-a-passo-para-montar-um-plano-de-acao-escolar  

https://gestaoescolar.org.br/conteudo/560/o-que-e-o-projeto-politico-pedagogico-ppp  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

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

Talízina, N. Psicologia de la enseñanza. Moscu: Progreso, 1988 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32831999000100011  

Psicologia do Desenvolvimento, Xavier  e Nunes   

https://www.passeidireto.com/arquivo/47246896/livro-psicologia-do-desenvolvimento---xavier-e-nunes  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O professor, ao planejar suas aulas, realizou uma sondagem sobre a realidade que se encontravam 

os seus alunos, o nível de aprendizagem deles e quais as dificuldades existentes, representa a fase de planejamento; 

diagnóstico da realidade. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

 

 

https://pt.scribd.com/document/222113505/Tendencia-progressista-libertaria
https://www.infoescola.com/pedagogia/tendencia-liberal-renovada-progressivista/
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/formacao_acao/2semestre_2015/anexo_1_fa_deein.pdf
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/1934/passo-a-passo-para-montar-um-plano-de-acao-escolar
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/560/o-que-e-o-projeto-politico-pedagogico-ppp
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32831999000100011
https://www.passeidireto.com/arquivo/47246896/livro-psicologia-do-desenvolvimento---xavier-e-nunes


CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Art. 30. A educação infantil será 

oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 

A alternativa D está correta. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

CARGO: CONTADOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

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

 

http://sijut.fazenda.gov.br/netacgi/nph-brs?s1=@DOCN=%22000231884%22&l=20&p=1&u=/netahtml/sijut/  

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Devido a falta de clareza no enunciado da questão, prejudicando o entendimento da mesma, fica 

anulada a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Lei no 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 33. Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de Orçamento que visem a: 

a) alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando provada, nesse ponto a inexatidão da proposta; 

b) conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes; 

c) conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado; 

d) conceder dotação superior aos quantitativos prèviamente fixados em resolução do Poder Legislativo para 

concessão de auxílios e subvenções. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l4320.htm  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B. Lei no 4.320, de 17 de março 

de 1964. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

 

 

 

 

http://sijut.fazenda.gov.br/netacgi/nph-brs?s1=@DOCN=%22000231884%22&l=20&p=1&u=/netahtml/sijut/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l4320.htm


CARGO: CONTADOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: :  A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B. O Balanço Orçamentário, 

definido pela Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. 

 

www.tesouro.gov.br/documents/10180/.../93c9a89a-1f32-4ab0-9184-747dbebb84c5  

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/137713/Parte_V_-_DCASP.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Os conhecimentos exigidos na questão ultrapassaram o disposto no programa de prova do edital 

do concurso. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: :  O conteúdo exigido na questão contém do programa de provas do Edital do concurso. 

Contabilidade Pública - Origem, conceito, campo de aplicação e legislação. A alternativa que atende ao enunciado 

da questão é a letra C, como divulgado em gabarito preliminar. E está conforme disposto em link abaixo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10028.htm  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão não possui alternativa que atende ao enunciado. Lei nº 8.666 Art. 49 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8666cons.htm  

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: :  Lei nº 4.320/1964 

Art. 9º Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito publico, compreendendo os impostos, as 

taxas e contribuições nos termos da constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinado-se o seu produto 

ao custeio de atividades gerais ou especificas exercidas por essas entidades  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320compilado.htm  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
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CARGO: ENFERMEIRO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicita a anulação da questão por entender que as alternativas A e D encontram-se 

incorretas. 

A questão foi baseada no Protocolo n. 35  “Feridas”, da Fundação Hospitalar do Estado de Mias Gerais (2013) que em 

suas pgs 248 a 251 apresenta as principais coberturas indicadas para tratamento de lesões e suas respectivas contra-

indicacoes: 

“Contra indicações do AGE: Lesões com perdas teciduais superficiais, com ou sem presença de exsudato;feridas 

superficiais com predomínio de tecido necrótico.  Pacientes com hipersensibilidade a algum componente da fórmula.  

 

Contra indicação da Bota de Unna: Úlceras arteriais; sensibilidade aos componentes; úlceras mistas; presença de 

infecção ou miíase.  Pacientes com hipersensibilidade a algum componente da fórmula.” 

 

Sendo assim, a alternativa D encontra-se incorreta, e por isso é o gabarito da questão, pois apresenta a indicação do 

uso da Bota de Unna e não a sua contra-indicacao. Recurso indeferido.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicita anulação da questão por entender que a alternativa D também encontra-se 

incorreta. 

A solicitação da candidata não pode ser atendida tendo em vista que, conforme a referencia apresentada pela 

candidata, a doença diarreica pode ser classificada em  três categorias (Diarreia aguda aquosa; Diarreia aguda com 

sangue(disenteria) e Diarreia persistente). Entretanto, a alternativa D não se tratava da doença diarreica em geral e 

sim da doença diarreica aguda, e que, conforme a mesma referência apresentada pela candidata, se divide nos dois 

grupos: diarreia aquosa e diarreia sanguinolenta. 

Face ao acima exposto, a única alternativa incorreta trata-se da alternativa A. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

CARGO: ENFERMEIRO CENTRO CIRURGICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata interpôs recurso alegando que na alternativa C não foi especificada qual parte do 

“laringoscópio” se referia. Entretanto, a alternativa C não mencionava “laringoscópio” e sim “laparoscópio”, artigo 

médico hospitalar classificado como critico e por isso o gabarito da questão. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicita alteração do gabarito de letra C para letra B. Entretanto a sua solicitação não 

se sustenta tendo em vista  que o item II é o único item incorreto da questão já que o artigo critico entra em contato 

direto com tecidos ou tratos estéreis, devendo portanto, ser submetidos ao processo de esterilização. 

Sendo assim, recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 
 



CARGO: ENFERMEIRO  ESF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicita alteração do gabarito de letra D para letra C. A questão foi baseada no Caderno 

de Atenção Básica n. 23, Saúde da Criança- Aleitamento materno e Alimentação complementar, do Ministério da 

Saúde (2015 ), que apresenta as alternativas corretas (A, B e C), respectivamente nas seguintes paginas: A (pg.54), B 

(pg.54) e C (pg.59). Já a alternativa D, gabarito da questão, encontra-se incorreta (pg.55) pois apresenta as 

características do ingurgitamento patológico e não fisiológico como incorretamente descreveu. Face ao exposto, 

recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato interpôs recurso sob o argumento de que devem ser administradas à criança ao nascer 

as vacinas BCG e Hepatite B. Entretanto, estas são as mesmas vacinas informadas na alternativa D, gabarito já 

divulgado corretamente. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os candidatos solicitam anulação da questão apresentando referência bibliográfica demonstrando 

a classificação de lesões por queimaduras. Entretanto, a argumentação não se sustenta tendo em vista que o enunciado 

da questão solicita a classificação da lesão por pressão e não lesão por queimadura. Face ao exposto, recurso 

indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: As candidatas solicitam anulação da questão sob o argumento de que a alternativ  B também se 

encontra  incorreta. A  argumentação não se sustenta, de acordo com a própria referência enviada por uma das 

candidatas recursantes: O curativo de espuma de poliuretano da curatec apresenta na descrição de seus benefícios 

“proporciona conforto ao paciente e contribui para a reducao de pressão nos tecidos”. Face ao  exposto, não há que 

se falar que a alternativa B encontra-se incorreta, sendo a alternativa A o único gabarito da questão. Recurso 

indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicita a anulação da questão sob o argumento de que o tema abordado não faz parte 

do conteúdo programático para o cargo. Entretanto, sua solicitação não se sustenta tendo em vista que o tema da 

questão faz parte de tois itens do conteúdo programático: legislação e regulamento da profissão (pois trata-se de 

matéria constante na Resolução 358/2009 do COFEN) e Administração das assistências de enfermagem. Face ao 

exposto, recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

 

 
 



CARGO: ENFERMEIRO  ESF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão foi baseada no Caderno de atenção básica n.32 “Atenção ao pré natal de baixo risco”, 

Ministério da Saúde (2012) que em suas pgs 57 a 60 divide os fatores de risco entre aqueles que permitem a realização 

do pré natal pela equipe de atenção básica e aqueles que podem indicar o encaminhamento da gestante ao pré-natal 

de alto risco. 

De acordo com a referência temos que: 

 

(A) Anemia grave (hemoglobina < 8). Fatores de risco que indicam encaminhamento à urgência/ emergência 

obstétrica (pg.61) 

Alem disso, a anemia grave é um dos Fatores de risco que podem indicar encaminhamento ao prénatal 

de alto risco (pg.60) 

(B) Três ou mais cesarianas. Fatores de risco que permitem a realização do pré-natal pela equipe de atenção básica 

(pg.57) 

(C) Idade menor do que 15 e maior do que 35 anos: Fatores de risco que permitem a realização do pré-natal pela 

equipe de atenção básica (pg.58) 

(D) Ganho ponderal inadequado. Fatores de risco que permitem a realização do pré-natal pela equipe de atenção 

básica (pg.58) 

Face ao acima exposto, considerando que apenas a alternativa A responde a questão, recurso indeferido.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato solicita alteração do gabarito da questão para alternativa B, entretanto o gabarito já 

foi divulgado corretamente como alternativa B. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os candidatos solicitam alteração do gabarito de letra C para letra B. A questão foi baseada no 

Manual “Dengue: Diagnostico e Manejo clinico adulto e criança”, do Ministério da Saúde (2013) que apresenta os 

itens utilizados na questão nas seguintes páginas: 

Item I- Correto, pg. 13; item II- Incorreto pois de acordo com a pg.10 o exantema não poupa as plantas de pés e 

mãos.; item III- Correto, pg.10. 

Face ao exposto, considerando que dois itens encontram-se corretos, a alternativa C torna-se o único gabarito da 

questão. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão apresentou recurso de duas candidatas: a primeira solicita alteração do gabarito para 

letra B (gabarito já divulgado corretamente como letra B). A outra candidata solicita anulação da questão sob alegação 

de que a letra B encontra-se incorreta. Sim, a alternativa B encontra-se incorreta e por isso representa o gabarito da 

questão já que o enunciado solicita que seja apontada a alternativa incorreta. Face ao exposto, recursos indeferidos 

por serem improcedentes. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

 



CARGO: ENFERMEIRO  ESF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os candidatos solicitam anulação da questão sob o argumento de que a hanseníase possui lesões 

hipercrômicas como manifestação da doença. A argumentação dos candidatos não se sustenta pois as lesões 

avermelhadas ou acastanhadas da hanseníase não se caracterizam como hipercrômicas e não foi apresentada 

nenhuma referencia bibliográfica caracterizando expressamente como tal. As lesões avermelhadas da hanseníase são 

placas eritematosas e não hiperpigmentadas pois não envolvem o aumento de produção da melanina. Face ao exposto, 

a alternativa B se encontra incorreta sendo por isso o único gabarito da questão. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os candidatos solicitam alteração do gabarito para alternativa A. Entretanto as argumentações 

apresentadas não se referem ao mesmo tipo de reflexo objeto da questão.  

Existem tipos distintos de reflexos de preensão: o da preensão palmar (apresentado pelos candidatos e presente no 

recém nascido) e o reflexo de preensão voluntaria das mãos (objeto da questão e que deve estar presente na criança 

a partir dos 4 meses de idade). 

A diferença entre os dois tipos de reflexos e os seus momentos de surgimento e/ou desaparecimento podem ser 

consultadas na seguinte bibliografia: 

 

Saúde da criança : crescimento e desenvolvimento / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 272 p.: il. – (Cadernos de Atenção Básica, 

nº 33) 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato solicita anulação da questão por entender que os fatores de risco apresentados seriam 

de risco moderado. Entretanto, a referência apresentado pelo mesmo, e que foi referencia para elaboração da questão 

não corrobora seu entendimento. 

De acordo com o quadro de fatores de risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares, constantes no 

Caderno de atenção básica n.37, “Hipertensão arterial”, do Ministério da Saúde (2013), em sua pg.39, apenas a 

retinopatia representa alto risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, sendo por isso o gabarito da 

questão. As outras alternativas apresentam fatores de baixo risco. Face ao exposto, recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

CARGO: ENFERMEIRO  INTENSIVISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Considerando que a legislação citada na questão (Portaria nº. 1.600/2011) especifica: Regulação 

articulada entre todos os componentes da Rede de Atenção às Urgências com garantia da equidade e integralidade 

do cuidado, e não da equidade e universalidade, conforme descrito na alternativa INCORRETA. Não há opção para 

interpretação, a legislação deve ser seguida conforme foi escrita. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 
 



CARGO: ENFERMEIRO  INTENSIVISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A referência citada pela recorrente (2003) não foi utilizada na elaboração da questão, considerando 

que a última publicação é de 2013 e também consta atualização em 2017 pela Rede Humaniza SUS: 

(http://redehumanizasus.net/politica-nacional-de-humanizacao/) – Na prática, os resultados que a Política Nacional 

de Humanização busca são: Valorização do trabalho na saúde e garantia dos direitos dos usuários. Informações em 

desacordo com a alternativa b.   

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2a edição, 2016 – Preconiza que durante o atendimento ao trauma cranioencefálico, na avaliação primária 

deve-se avaliar precocemente a Escala de Coma de Glasgow, e a prevenção da perda de calor corporal faz parte da 

avaliação secundária. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

CARGO: ENFERMEIRO  NEONATOLOGISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria 

de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – 2. ed. atual. – Brasília: Ministério da 

Saúde, 2014. Recomenda que o ato de secar e desprezar os campos úmidos seja um procedimento realizado em RN > 

1.500g, por este motivo a alternativa D está incorreta. A referência citada pela recorrente não aborda esta questão.  

Recurso indeferido.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Considerando que a questão solicita os principais sinais clínicos da Sepse e que a literatura utilizada 

(2014) e a citada pela recorrente referem palidez cutânea, a letra A está incorreta. A cianose é um sinal clínico 

secundário, referente à insuficiência respiratória (se ocorrer). Recurso indeferido.   

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

CARGO: ENFERMEIRO PSIQUIATRICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM 5 há diferencial 

entre agorafobia e fobia específica, no caso de banheiro público. Portanto, o recurso não atende aos critérios para 

deferimento.   

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 



CARGO: ENFERMEIRO PSIQUIATRICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Considerando a mesma literatura citada pelo recorrente, o transtorno narcisista está entre os mais 

comuns concomitantes à personalidade paranóica. Portanto, a característica é comum ao narcisista, mas este fato não 

a exclui de apresentar-se no paranóico. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

CARGO: ENFERMEIRO OBSTETRA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão foi baseada na obra “Prática de Enfermagem”,(BRUNNER, 2003), volume 3, que em sua 

pg.1108, traz que: 

“4- Quarta manobra- para determinar a atitude fetal ou a proeminência máxima da cabeça fetal sobre a borda pélvica.  

Face ao acima exposto, considerando que a alternativa C  é a única resposta da questão e que o gabarito foi divulgado 

corretamente, recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os candidatos solicitam anulação da questão sob o argumento de que a aspiração orofaringeana e 

nem nasofaringeana com sonda não é recomendada para o recém nascido saudável. Entretanto, a alternativa A não 

faz menção à este tipo de aspiração e sim a aspiração nasal com aspirador tipo pêra para facilitar a higiene nasal e 

eliminar a mucosidade.  

Face ao acima exposto, a única alternativa incorreta e gabarito da questão, trata-se da alternativa D.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicita alteração da questão sob o  argumento de que as características apresentadas 

se referem à Tricomoníase. Entretanto sua alegação não se sustenta já que a Tricomoníase não possui a presença de 

vesículas como principal sintoma. O principal sintoma da Tricomoníase  é a presença de corrimento abundante não 

podendo por isso ser a resposta da questão. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicita anulação da questão sob o argumento de que todas os fatores apresentados 

permitem a realização do pré natal pela equipe de atenção básica. Entretanto seu argumento não se sustenta já que 

de acordo com o Caderno de Atenção Básica n.32, Atenção ao Pré natal de baixo risco, do Ministério da Saúde (2012), 

pg. 58/59, temos que: 

“5.2.2 Fatores de risco que podem indicar encaminhamento ao pré-natal de alto risco 

Fatores relacionados à gravidez atual: 

• Restrição do crescimento intrauterino; 

• Polidrâmnio ou oligoidrâmnio; 

• Gemelaridade; 

• Malformações fetais ou arritmia fetal;” 

Face ao acima exposto, a alternativa A representa o único gabarito da questão. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  



CARGO: ENFERMEIRO PLANTONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicita anulação da questão sob o argumento que o enunciado pode descrever tanto 

o choque hipovolêmico (resposta da questão) quanto o choque cardiogênico. Entretanto, sua argumentação não se 

sustenta já que o enunciado trouxa expressamente a principal característica do choque hipovolêmico: “O choque que 

ocorre na incapacidade de o coração bombear um volume de sangue suficiente (...)”. Face ao exposto, recurso 

indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicita alteração do gabarito para letra B. Entretanto, o gabarito já havia sido 

divulgado corretamente como alternativa B. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata alega que as alternativas A e B podem representar o gabarito da questão. Contudo, 

não apresentou nenhuma referência bibliográfica para corroborar seu entendimento, o que por si só seria causa de 

indeferimento sumário do recurso. A questão foi baseada no Manual de Doenças Infecto Parasitarias, do Ministério 

da Saúde (2010), que em sua pg.136 apresenta o quadro com os sinais de alarme da doença. A alternativa B não é um 

destes sinais pois o que representa um sinal de alarme é o aumento do hematócrito e não diminuição como 

incorretamente afirmou a questão. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicita alteração do gabarito da questão para alternativa A alegando que a exposição 

à radiação é um fator de desenvolvimento do câncer de mama. Entretanto, a questão solicitou que fosse apontado 

entre as alternativas a que não representa um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama, sendo por 

isso a letra D o único gabarito da questão. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicita anulação da questão sob o argumento que todas as DSTs apresentadas na 

alternativa A são de notificação compulsória. Contudo, não apresentou nenhuma referência bibliográfica para 

corroborar seu entendimento, o que por si só seria causa de indeferimento sumário do recurso. De acordo com a  

Portaria no- 204, de 17 de fevereiro de 2016, que  define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças  , 

apenas a AIDS e a sífilis congênita são doenças de notificação compulsória. Face ao exposto, recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Considerando que a questão apresenta mais de uma alternativa incorreta, a mesma deverá ser 

anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 



CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme link do governo federal abaixo, segue a justificativa para a questão: 

http://www.ceplac.gov.br/radar/Artigos/artigo1.htm 

PARÂMETROS PRINCIPAIS DA MECÂNICA DE APLICAÇÃO 

1- Espectro de gota. É a classificação das gotas, em percentagem de volume ou de número de gotas, o qual é 

homogêneo quando todas as gotas são do mesmo tamanho, e heterogêneo, quando o tamanho das gotas é diferente. 

Uma pulverização heterogênea com espectro de gotas resultará por um lado, em gotas grandes que escorrerão pelos 

alvos, representando perda de produto químico e poluição ambiental e por outro lado, gotas pequenas que serão 

levadas pelos ventos (deriva) e finalmente uma quantidade pequena de gotas que será aproveitada. 

Os equipamentos pulverizadores normalmente utilizados na agricultura, que utilizem bicos, discos, cilindros 

rotativos, ou se baseiem no princípio da pulverização pneumática, geram gotas com diâmetros variados. A amplitude 

deste espectro depende da qualidade do equipamento e de diversas características operacionais. 

O comportamento, à distribuição e a deposição das gotas é consideravelmente afetada pelo seu tamanho. Desse modo, 

ao selecionar um equipamento para dado tratamento, é essencial o conhecimento do tamanho das gotas produzidas 

e quando elas atingem o alvo. 

2. Faixa de deposição. Define a quantidade de princípio ativo ou de gotas aplicadas por unidade de área, ao longo de 

uma faixa tratada longitudinal e transversalmente. Essa distribuição de gotas na faixa é de grande importância na 

análise de um tratamento. 

A melhor distribuição é aquela que acompanha o mais próximo possível a localização da praga ou doença a ser 

controlada e o faz de maneira contínua. Dizemos que uma faixa de deposição é descontínua quando numa mesma 

área tratada, encontramos pontos em que a dosagem do princípio ativo ou a quantidade de gotas depositadas é 

diferente. 

3. Tamanho de gota. A nuvem de gotas pode ser formada ou composta de gotas grandes e/ou pequenas, homogêneas 

ou não. Para se expressar numericamente o tamanho e a uniformidade das gotas ou as características do fluxo 

pulverizado, utiliza-se de vários parâmetros, o VMD (ou DMV) e o NMD. 

O VMD (ou DMV) se refere ao diâmetro da gota que divide o volume pulverizado em duas partes ou metades iguais, 

isto é: metade do volume das gotas pulverizadas é maior do que o VMD e a outra metade é constituída de gotas 

menores que esse valor. 

4. Densidade de gota. Refere-se à quantidade de gotas por unidade de área. Esse parâmetro tem grande importância 

no controle de pragas e doenças, quando se utilizam na aplicação baixo e ultra - baixo volumes. Com o uso de gotas 

cada vez menores e com produtos mais concentrados, as gotas tornam-se mais letais e o número de gotas por unidade 

de área, juntamente com o volume médio, dão a quantidade de produto ativo depositado sobre o alvo. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme texto link abaixo, segue a justificativa para a questão: 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/metodos-de-controle-de-pragas-e-doencas-em-

plantas/63990 

Métodos de Controle de Pragas e Doenças em Plantas 

a) Controle cultural – Mobilização do solo, rotação de cultura, destruição de restos culturais, adubação, alteração da 

época de plantio, poda ou desbaste, irrigação ou drenagem, destruição de hospedeiros alternativos, uso de barreiras 

e destruição mecânica. 

b) Controle biológico – É o método que utiliza de insetos predadores, parasitoides e de organismos 

entomopatogênicos. As joaninhas são predadores vorazes de pulgões de cochonilhas, como lagarticidas pode se 

utilizar o esporos de bactérias Bacillus thuringiensis, que após ingerido causa doenças nas lagartas. 

 



c) Controle químico: inorgânico – Esses inseticidas são principalmente venenos estomacais e, portanto, são eficazes 

somente contra insetos mastigadores, como por exemplo, as lagartas. Atualmente se recomenda apenas inseticidas a 

base de enxofre. 

d) Controle químico: orgânico natural – Varias espécies de plantas produzem compostos secundários com atividade 

inseticida. A nicotina extraída do fumo é um exemplo marcante dessas substâncias que são altamente tóxicas aos 

insetos, além de outras como a árvore de Nim, citronela e outras. 

Controle: Óleo mineral mais inseticida sistêmico. 

- Ataque de pulgão suga a seiva da planta reduzindo seu crescimento, floração e frutificação e pode levar a morte do 

bonsai, muito comum em quase todas as plantas utilizadas como bonsai. 

Controle: Inseticida sistêmico ou de contato ou produtos caseiros como sabão de coco, calda de fumo de rolo com 

pimenta entre outros. 

- Abelha arapuá ataca as brotações e flores das plantas, causando danos estéticos, de brotação e de floração.  

Controle: Destruição da colônia ou aplicação de produtos ectoparasitas como o Picloram. 

- Cochonilha ortesia, ataca galhos e folhas das plantas, sugando sua seiva. 

Controle: inseticida sistêmico específico para praga ou inseticida biológico como o fungo Bolveira. 

- Ácaro ataca brotos e folhas, principalmente as novas, ocorre muito quando a planta cultivada não está no local 

adequado (plantas de sol cultivadas em local com pouca luminosidade). 

Controle: Pulverização com acaricidas específicos para o ácaro em questão. 

- Percevejo ataca a parte de baixo das folhas das plantas, dando uma impressão de despiguimentação nas folha. A 

parte inferior da planta fica com alguns pontos pretos. 

Controle: Pulverização com inseticidas de contato, atingindo a parte inferior da folha. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Questão elaborada conforme material disponibilizado pela Universidade Federal do Ceará, link 

abaixo (página 06): 

http://www.bioclimatologia.ufc.br/climasbrasil.pdf  

 

Climas Controlados por Massas de Ar Equatoriais e Tropicais  

Equatorial Úmido (Convergência dos Alísios)  

Tropical (Inverno seco e verão úmido)  

Tropical Semi-Árido (Tendendo a seco pela irregularidade da ação das massas de ar)  

Litorâneo Úmido (Influenciado pela Massa Tropical Marítima)  

Climas Controlados por Massas de Ar Tropicais e Polares  

Subtropical Úmido (Costas orientais e subtropicais, com predomínio da Massa Tropical Marítima)  

Fonte : Atlas Geográfico Escolar - Maria Elena Simielli/Mário De Biasi 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.bioclimatologia.ufc.br/climasbrasil.pdf


CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com a produção, os custos podem ser classificados em: 

 
Diretos: por definição, são os custos diretamente apropriados ao produto, perfeitamente caracterizados e 
quantificados a cada serviço. Ex: mão-de-obra direta, insumos e equipamentos. 
 
Integram os custos diretos: a mão-de-obra diretamente vinculada à obra ou serviço, leis sociais incidentes sobre a mão-
de-obra, materiais ou insumos e equipamentos diretamente alocados aos serviços. 
 
Indiretos: custos indiretos são aqueles onde se faz necessário estabelecer algum fator de rateio para a sua apropriação 
a algum serviço. Assim sendo, os custos indiretos podem ter duas origens: 
 
Os custos vinculados à administração do canteiro de obras; E, as despesas decorrentes da administração da empresa. 
 
No quadro a seguir estão alguns exemplos desses custos e despesas. 

 
Custos de Obra Despesas da 

Diretos Indiretos 

Mão-de-obra direta 
Pedreiros 
Carpinteiros 
Serventes 
Mestres de Obras 
Matéria-prima 
Projetos Aquisição 
de Terrenos 
Demolições 
Encargos Sociais 
Equipamentos 

Taxas e 
documentações 
Engenheiro 
responsável Vale 
transporte 
Aluguel de 
equipamentos 
Impostos s/ 
faturamento 
Alimentação em 
Canteiro 
Propaganda e Vendas 
Controle Tecnológico 
Vigilância 
Despesas com 
Almoxarifado 
Água e Luz Industrial 
Assistência médica 
Combustíveis e 
lubrificantes 
Manutenção de 
equipamentos 
Manutenção de veículos 
Encargos Sociais 

Marketing Institucional 
Retirada de Diretores Salário de Funcionários 
da Sede Alugueis 
IPTU 
Livros e Publicações Conservação e Limpeza. 
Honorários Aluguéis 
Juros de mora Assistência médica 

Conservação e limpeza Livros, jornais e 
revistas. Despesas bancárias Manutenção de 
veículos 
Encargos Sociais Taxas e Anuidades 

Universidade Federal de Santa Catarina (página 16).  
http://pet.ecv.ufsc.br/arquivos/apoio-didatico/ECV5307-%20Or%C3%A7amento.pdf 
 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

 

 

 

 

http://pet.ecv.ufsc.br/arquivos/apoio-didatico/ECV5307-%20Or%C3%A7amento.pdf


CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  

 

7 

Tribunal de Contas da União do Governo Federal 

http://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/viewFile/883/948 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

http://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/viewFile/883/948


CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Tensão  

É o resultado das forças externas atuando sobre um corpo. As tensões podem ser dois tipos:  

• Tensão normal (  sigma). É o tipo de tensão que aparece na tração, compressão e flexão.  

• Tensão tangencial ou cisalhante (  tau). É o tipo de tensão que aparece no cisalhamento e na torção. 

 

 
De acordo com link da Universidade de São Paulo: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3890869/mod_resource/content/2/Tensoes  

 

Instituto Federal de Santa Catarina. 

https://wiki.ifsc.edu.br/mediawiki/images/7/74/Notas_de_Aula.pdf 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Questão e gabarito elaborados conforme link abaixo da Universidade Franciscana: 

http://www.unifra.br/professores/julianepinto/aula/Unidade_6_Incendio.pdf  
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3890869/mod_resource/content/2/Tensoes
https://wiki.ifsc.edu.br/mediawiki/images/7/74/Notas_de_Aula.pdf
http://www.unifra.br/professores/julianepinto/aula/Unidade_6_Incendio.pdf


CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Afirmação I – Página 26 

O efeito da variação de temperatura nas rochas poderá causar deformações elásticas, que, contudo, não podem ser 

facilmente observadas. A formação de dobras, falhas e diáclases são exemplos das deformações plásticas e de rupturas. 

Afirmação II – Página 20 

A escolha do tipo de fundação é responsabilidade do engenheiro projetista e é feita baseada nas informações 

geológicas, as quais devem fornecer dados sobre o terreno de fundação. O método mais comum para investigação 

geológica da fundação de edifícios é o de sondagem à percussão com circulação de água, acompanhado pelo ensaio 

normalizado de penetração (SPT) ou sondagem de simples reconhecimento do solo (Normas ABNT). Este método 

fornece um perfil com a descrição das camadas do solo e a resistência oferecida por elas à penetração de um 

amostrador normalizado. Pode fornecer, ainda, a profundidade do nível de água estático. Quando a fundação é 

rochosa, ou parcialmente rochosa, usa-se outro método de sondagem, a sondagem rotativa com broca de diamante e 

extração de testemunho de sondagem. A rocha amostrada é descrita e avaliada quanto à resistência. 

Afirmação III – Página 18 

Os problemas de fundações de aterros para estradas surgem, em geral, na construção de aterros sobre argilas moles 

ou terrenos pantanosos, quando então é de se prever o aparecimento de grandes recalques ou, até mesmo, a ruptura 

da fundação.  

Afirmação IV – Página 17 

Aluvião: são concentrações de solos constituídas pela ação da água ou vento, sendo que os materiais mais comuns 

encontrados neste tipo de depósito são as areias, argilas e cascalhos. Normalmente são localizados ao longo de rios, 

principalmente nas suas confluências ou em suas planícies de inundação.  

Solos Residuais: são concentrações de solos maduro, formado a partir de processos de pedogenese (alterações 

realizadas pelo meio – clima tropical, quente e húmido), após a ação do intemperismo de solos de alteração de rocha. 

Normalmente são localizados ao encostas não muito íngremes. 

Universidade Federal de Juiz de Fora. 

http://www.ufjf.br/nugeo/files/2009/11/togot_Unid01GeologiaAplicada-2006-2.pdf  
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Atenção: NÃO SE DEVE CONFUNDIR PEGA COM ENDURECIMENTO.  

O fim da pega significa que a pasta não pode mais ser manuseada e, terminada essa fase, inicia o endurecimento. 

Apesar de no fim da pega a pasta já ter alguma resistência, é durante o endurecimento que os ganhos de resistência 

são significativos. De acordo com o tempo que o aglomerante desenvolve a pega na pasta, podemos classificá-lo em:  

• AGLOMERANTE DE PEGA RÁPIDA: quando a pasta inicia sua solidificação num intervalo de tempo inferior a 

30 minutos.  

• AGLOMERANTE DE PEGA SEMIRRÁPIDA: quando a pasta inicia sua solidificação num intervalo de tempo entre 

30 a 60 minutos.  

• AGLOMERANTE DE PEGA NORMAL: quando a solidificação da pasta ocorre num intervalo de tempo entre 60 

minutos e 6 horas. 

 

Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Universidade Aberta Do Brasil, link abaixo (pagina 126). 

http://tics.ifsul.edu.br/matriz/conteudo/disciplinas/_pdf/apostila_mcb.pdf   

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

 

 

 

http://www.ufjf.br/nugeo/files/2009/11/togot_Unid01GeologiaAplicada-2006-2.pdf
http://tics.ifsul.edu.br/matriz/conteudo/disciplinas/_pdf/apostila_mcb.pdf


CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O  aço  é  uma  liga  metálica  de  ferro  e  carbono,  com   um percentual de 0,03% a 2,00% de 

participação do carbono, que lhe confere maior ductilidade, permitindo que não se quebre quando é dobrado para a 

execução das armaduras. 

  

Os fios e barras de aço utilizados nas estruturas de concreto são classificados em categorias, conforme o valor 

característico da resistência de escoamento (fyk). Nesta classificação, a unidade de medida está em kgf/mm², sendo 

os aços classificados como: CA 25; CA 40; CA 50 ou CA 60. 

No caso do CA 50, por exemplo, sua resistência (fyk) é equivalente a 500 MPa. 

  

Os aços podem também ser divididos conforme o processo de fabricação, ou seja: 

  

Aços Tipo A 

-    Fabricados pelo processo de laminação a quente sem posterior deformação a frio, ou por laminação a quente com 

encruamento a frio. 

-   Apresentam em seu gráfico de tensão x deformação um patamar de escoamento. 

-   São fabricados com bitolas (diâmetros) iguais ou maiores do que 5mm. 

-   São denominados barras de aço. 

  

Aços Tipo B 

-   Fabricados pelo processo de laminação a quente com posterior deformação a frio (trefilação, estiramento ou 

processo equivalente). 

-   Não apresentam em seu gráfico tensão x deformação um patamar de escoamento. 

-   São fabricados com bitolas de 5,0mm; 6,3mm; 8,0mm; 10,0mm e 12,5mm. 

-   São denominados fios de aço. 

  

http://www.portaldoconcreto.com.br/cimento/concreto/aco.html   

http://www.set.eesc.usp.br/mdidatico/concreto/Textos/03%20Acos.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: As formas garantem que, ao executar uma estrutura, as dimensões do elemento estrutural sejam as 

determinadas em projeto. Para que isso aconteça, todas as etapas de execução das formas devem ser respeitadas, desde 

seu corte até a verificação de seu nível após estar pronta. Uma montagem clássica de formas de pilares moldados in 

loco obedece às seguintes etapas de montagem: 

6) Posicionamento dos fixadores: dependendo das dimensões dos pilares, pode ocorrer um embarrigamento lateral 

ou mesmo a abertura de formas no momento da concretagem. Para que isso seja evitado, são utilizados fixadores 

metálicos, que atravessam o pilar, garantindo que a seção executada na forma seja mantida no elemento estrutural. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

https://www.ufrgs.br/eso/content/?p=658  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
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https://www.ufrgs.br/eso/content/?p=658


CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: NÍVEIS – São cotas altimétricas dos pisos, sempre em relação a uma determinada Referência 
de Nível pré-fixada pelo projetista e igual a zero –  

Regras:  

• Colocar dos dois lados de uma diferença de nível;  

• Indicar sempre em metros, na horizontal;  

• Evitar repetição de níveis próximos em planta e não marcar sucessão de desníveis iguais (escada); 

 

Na representação de uma reforma é indispensável diferenciar muito bem o que existe e o que será demolido 
ou acrescentado. Estas indicações podem ser feitas usando as seguintes convenções: 

 

 

Universidade Federal do Paraná 

http://www.dcc.ufpr.br/mediawiki/images/d/d3/Apostila_de_Projetos_Arquitetônicos.pdf 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 
 

 

 

http://www.dcc.ufpr.br/mediawiki/images/d/d3/Apostila_de_Projetos_Arquitetônicos.pdf


CARGO: ENGENHEIRO DE TRÁFEGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Questão elaborada conforme programa previsto no edital e link abaixo. 

O material do link abaixo, no qual se refere a questão 25, tem como título Engenharia de Tráfego Urbano – Segurança 

no Trânsito. 

http://meusite.mackenzie.br/professor_cucci/aula11.pdf  

http://meusite.mackenzie.br/professor_cucci/  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, disponibilizado no link abaixo da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, segue a justificativa para a questão: 

http://meusite.mackenzie.br/professor_cucci/ManualSinalHorizontal.pdf 

A sinalização horizontal é classificada em:  

● Marcas Longitudinais – separam e ordenam as correntes de tráfego;  

● Marcas Transversais – ordenam os deslocamentos frontais dos veículos e disciplinam os deslocamentos de 

pedestres;  

● Marcas de Canalização – orientam os fluxos de tráfego em uma via;  

● Marcas de Delimitação e Controle de Parada e/ou Estacionamento – delimitam e propiciam o controle das áreas 

onde é proibido ou regulamentado o estacionamento e/ou a parada de veículos na via;  

● Inscrições no Pavimento – melhoram a percepção do condutor quanto as características de utilização da via. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O headway afeta os motoristas individualmente. Indicam a liberdade de movimento e segurança 

relativa, influenciando a escolha das velocidades, as distâncias entre veículos, a aceitação de brechas, entre outros. 

Existem as seguintes relações envolvendo densidade, velocidade, fluxo, headway e espaçamento:  

F = 3600 / h  

V = e / h   

D = 1000 / e   

Onde: F = fluxo (veíc/h); V = velocidade (m/s); D = densidade (veic/km); h = headway (s/veic); e = espaçamento 

(m/veic). 

Universidade Federal de Santa Catarina, página 52 

http://pet.ecv.ufsc.br/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/apostila_eng_trafego_m1.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
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CARGO: ENGENHEIRO DE TRÁFEGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Alguns dos principais métodos de contagem, ou seja, algumas formas de obtenção do volume de 

tráfego, diferenciando em métodos manuais e métodos automatizados. 

Contagem manual  

Na contagem manual, os veículos são contados e classificados sendo observados diretamente por pessoas, que anotam 

os dados em planilhas. Embora haja variação da percepção entre as pessoas, que pode influenciar na classificação dos 

veículos, as contagens manuais normalmente permitem que seja utilizado um maior número de classes. Os períodos 

de contagem são normalmente divididos de 5 a 15 minutos.  

Um pesquisador pode observar em média até 1000 veículos por hora ou 200 pedestres por h, quando o período de 

contagem é inferior a 8 ou 10 horas. Os observadores necessitam ser trocados a cada 2 ou 3 horas, por fadiga.  

A contagem manual tem como vantagens: • boa precisão; • maior detalhamento de informações; • maior flexibilidade, 

simplicidade e rapidez.  

Como desvantagens podem ser citados: • a limitação da cobertura; • o custo.  

Contagem mecanizada  

Na contagem mecanizada os veículos são detectados por algum equipamento sensor. Há uma grande variedade de 

equipamentos capazes de gerar dados de contagem de veículos, incluindo classificação. Os sensores podem ser de 

instalação permanente ou serem móveis.  

As principais vantagens da contagem mecanizada são: • baixo custo por hora; • amplitude do tempo de cobertura; • 

boa precisão, conforme o tipo de equipamento.  

E as principais desvantagens são: • baixo nível de detalhamento das informações6 ; • investimento inicial alto. 

Universidade Federal de Santa Catarina, páginas 31 e 32. 

http://pet.ecv.ufsc.br/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/apostila_eng_trafego_m1.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

CARGO: ENGENHEIRO ELETRICISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O alegado pelo candidato não invalida questão e não torna a afirmação falsa. Questão elaborada 

conforme material didático da Universidade Tecnológica Federal Do Paraná, link abaixo: 

http://paginapessoal.utfpr.edu.br/mafinocchio/disciplinas-da-graduacao/materiais-e-equipamentos-eletricos/et35p-

materiais-e-equipamentos-eletricos/APOSTILAMANUTENOELTRICA.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Questão elaborada conforme material do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, página 23, link abaixo: 

http://www.joinville.ifsc.edu.br/~janderson.duarte/Apostila_de_Eletromagnetismo.pdf  

Dessa forma podemos concluir que a corrente pode ser induzida em um condutor através de três maneiras:  

a) o condutor é movido através de um campo magnético estacionário. Este princípio se aplica nos geradores de 

corrente contínua, por exemplo.  

b) o condutor está estacionário e o campo magnético se movimenta. Este princípio se aplica nos geradores de corrente 

alternada, por exemplo.  

c) o condutor e o eletroímã que gera o campo magnético estão estacionários e a corrente alternando do estado ligado 

para desligado causa a pulsação do campo magnético. Este princípio se aplica nas bobinas das velas de ignição nos 

motores dos automóveis e também nos transformadores.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

http://pet.ecv.ufsc.br/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/apostila_eng_trafego_m1.pdf
http://paginapessoal.utfpr.edu.br/mafinocchio/disciplinas-da-graduacao/materiais-e-equipamentos-eletricos/et35p-materiais-e-equipamentos-eletricos/APOSTILAMANUTENOELTRICA.pdf
http://paginapessoal.utfpr.edu.br/mafinocchio/disciplinas-da-graduacao/materiais-e-equipamentos-eletricos/et35p-materiais-e-equipamentos-eletricos/APOSTILAMANUTENOELTRICA.pdf
http://www.joinville.ifsc.edu.br/~janderson.duarte/Apostila_de_Eletromagnetismo.pdf


CARGO: ENGENHEIRO ELETRICISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme material didático da Universidade Federal de Juiz de Fora, link abaixo, segue 

justificativa para a questão: 

http://www.ufjf.br/prh-pb214/files/2014/01/ApostilaEquipamentos-El%C3%A9tricos-Industriais-_Rev  

Alternativa A: Correta – (Página 8) 

Os centros de controle de motores podem ser de média ( 2.4 ou 4.16 kV ) ou baixa tensão (480 V). O CCM é composto 

por um conjunto de cubículos, onde cada cubículo contém dispositivos de seccionamento associados com controle, 

medição, proteção e equipamento de regulação. É utilizado para o controle das cargas elétricas, na maioria dos casos 

para a partida e parada dos motores elétricos. Na baixa tensão, os cubículos ou gavetas contém um dispositivo de 

seccionamento, um dispositivo de proteção contra curto circuito, um dispositivo de controle (um contator) e um 

dispositivo de proteção contra sobrecarga. A função é comandar e proteger os motores com potências nominais 

inferiores ou iguais a 75 CV. 

Alternativa B: Incorreta – (Página 8) 

Na média tensão, os cubículos contêm os mesmos dispositivos que na baixa tensão, porém a proteção geralmente é 

feita por fusíveis e mais um relé multi-função específico para a proteção de motores. São comandados os motores 

com potências nominais iguais ou superiores a 200 CV. O limite superior de potência dos motores é determinado 

pelas características nominais do dispositivo de controle ou dos fusíveis. Os CCMs de média tensão são para utilização 

em sistemas com tensões nominais de até no máximo 7,2 kV, devido às tensões nominais dos contatores disponíveis 

no mercado. 

Alternativa C: Correta – (Página 8) 

Na baixa tensão, o painel CDC é formado por colunas em invólucros metálicos, sendo que uma coluna pode abrigar 

um ou mais disjuntores, geralmente disjuntores abertos tipo força, em execução extraível. Cada disjuntor pode ser 

associado a dispositivos de controle, medição e proteção. O centro de distribuição de cargas de baixa tensão é suprido 

por transformadores abaixadores ou por geradores. 

Alternativa D: Correta – (Página 8) 

Na média tensão, os cubículos contém os mesmos dispositivos que na baixa tensão, porém a proteção geralmente é 

feita por fusíveis e mais um relé multi-função específico para a proteção de motores. São comandados os motores 

com potências nominais iguais ou superiores a 200 CV. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: No âmbito geral, e de acordo com as cargas citadas, as afirmações I, II e III, não deixam de ser 

verdadeiras, conforme material do Senai link abaixo (pagina 139): 

http://www.abraman.org.br/arquivos/25/25.pdf 

Redes de Energia As redes de distribuição primária e secundária, normalmente, são trifásicas e as ligações aos 

consumidores poderão ser monofásicas, bifásicas ou trifásicas, de acordo com a sua carga: até 4 kw – monofásica (2 

condutores), entre 4 e 8kw – bifásica (3 condutores) e maior que 8kw – trifásica (3 ou 4 condutores).  

A ligação da rede de distribuição secundária poderá ser feita por cabos subterrâneos ou aéreos, com entrada única 

para força e luz.  

¨Luz¨→ todo circuito destinado unicamente a fins de iluminação ou pequenos motores monofásicos (geladeiras, 

máquinas de lavar, aparelhos eletrodomésticos, ventiladores, etc.). ̈ Força¨ → todo circuito destinado a força motriz, 

aquecimento, solda ou outros fins industriais. Em edifícios residenciais usamos força nas bombas, elevadores, 

incineradores etc. Estes circuitos, quase sempre, são trifásicos.  

Nas lojas e galpões com mais de 60m2 deve ser previsto no mínimo 3Hp (2,23 kw) de força; nos escritórios, 2Hp 

(1,49 kw).  

Quando numa instalação temos cargas mono, bi e trifásicas, procuramos equilibrar pelas três fases toda a carga 

instalada. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

http://www.ufjf.br/prh-pb214/files/2014/01/ApostilaEquipamentos-El%C3%A9tricos-Industriais-_Rev


CARGO: ENGENHEIRO TOPOGRAFO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: 1. LOCAÇÃO DE OBRAS  

 1.1 Introdução   

 Os levantamentos para locação de obras podem ser de maior ou menor complexidade, dependendo da forma do 

terreno, da importância da estrutura a ser locada e da amplitude da obra. Entretanto, quatro tipos de trabalhos 

topográficos se fazem necessários para a locação de obras:  1) Levantamento preliminar, o qual consiste em um 

levantamento topográfico da superfície que incluirá a estrutura a ser construída; 2) Levantamento para o projeto o 

qual consiste na obtenção de dados de detalhamento para a confecção do projeto da obra; 3) Levantamento de 

controle, o qual consiste em obtenção e confirmação de dados que permitam a locação da obra com grande precisão; 

4) Locação da obra, a qual consiste na determinação dos pontos, em campo, que permitirão o início da construção da 

obra.  

1.2 Locação de Túneis  

 Nos levantamentos topográficos para a locação de túneis, os trabalhos a serem efetuados consistem na determinação 

e materialização da direção do eixo nas duas frentes de serviço, bem como a determinação do desnível entre os dois 

extremos.  Dois sistemas podem ser utilizados para a locação dos eixos de túneis: por poligonação ou por triangulação. 

Toda a vez que se trabalha com estes métodos, devemos utilizar, como coordenadas dos pontos ou estações, as 

coordenadas do sistema de projeção métrica (UTM). 

http://www.ufrgs.br/igeo/departamentos/geodesia/trabalhosdidaticos/Topografia_Aplicada_A_Engenharia_Civil  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

CARGO: FARMACÊUTICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo Rang & Dale 7a edição pag 180, “em pessoas asmáticas, os antagonistas não seletivos dos 

receptores B (tais como Propranolol) pode causar broncoconstrição grave. Esse risco é menor com antagonistas B1 

seletivos”. Ou seja, o risco do bloqueio dos receptores B1 é reduzido em pacientes asmáticos mas ele existe. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve erro na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.ufrgs.br/igeo/departamentos/geodesia/trabalhosdidaticos/Topografia_Aplicada_A_Engenharia_Civil


CARGO: FISCAL TRIBUTÁRIO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os candidatos solicitam anulação da questão sob o argumento de que não se encontrava expresso 

na referência bibliográfica o tema “Código Tributário Municipal”.  

O conteúdo programático do cargo de Fiscal Tributário do Município de Caxias baseou-se nos temas tributários, não 

fazendo menção expressa a nenhuma das legislações que embasam o sistema tributário, quais sejam: a Constituição 

Federal, o Código Tributário Nacional e o Código Tributário Municipal. Sendo assim, o candidato deveria estudar os 

temas elencados no edital nas respectivas legislações que tratassem sobre o assunto. 

Haja vista que o tema desta questão encontrava-se expressamente descrito no edital como  “Espécies de tributos: 

Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria, Empréstimos compulsórios e contribuições sociais”,  o candidato 

deveria possuir os conhecimentos das legislações que abarcassem o tema citado e, considerando que trata-se de 

concurso para fiscal tributário municipal, o foco do candidato deve ser estudar os temas constantes no edital nas 

legislações do Município o qual pretende exercer o cargo. Face ao acima exposto, não há que se falar em anulação da 

questão já que o tema “Espécies de Tributos” se encontrava descrito no edital. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Os candidatos solicitam anulação da questão sob o argumento de que não se encontrava expresso 

na referência bibliográfica o tema “Código Tributário Municipal”.  

O conteúdo programático do cargo de Fiscal Tributário do Município de Caxias baseou-se nos temas tributários, não 

fazendo menção expressa a nenhuma das legislações que embasam o sistema tributário, quais sejam: a Constituição 

Federal, o Código Tributário Nacional e o Código Tributário Municipal. Sendo assim, o candidato deveria estudar os 

temas elencados no edital nas respectivas legislações que tratassem sobre o assunto. 

O tema desta questão encontrava-se descrito no edital como “limitações constitucionais do poder de tributar”. 

Entretanto, algumas das alternativas extrapolam as limitações do poder de tributar contidas na Constituição Federal, 

sendo assim, a questão deverá ser anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os candidatos solicitam anulação da questão sob o argumento de que não se encontrava expresso 

na referência bibliográfica o tema “Código Tributário Municipal”.  

O conteúdo programático do cargo de Fiscal Tributário do Município de Caxias baseou-se nos temas tributários, não 

fazendo menção expressa a nenhuma das legislações que embasam o sistema tributário, quais sejam: a Constituição 

Federal, o Código Tributário Nacional e o Código Tributário Municipal. Sendo assim, o candidato deveria estudar os 

temas elencados no edital nas respectivas legislações que tratassem sobre o assunto. 

Haja vista que o tema desta questão encontrava-se descrito no edital como  “Impostos federais, estaduais e Municipais 

(Perfil constitucional, fatos geradores, base de cálculo, alíquotas, contribuintes e responsáveis).”, fazendo menção 

expressa aos impostos municipais, não haveria outra legislação que abarcasse o tema citado que não fosse o Código 

Tributário Municipal. Face ao acima exposto, não há que se falar em anulação da questão já que o tema “ impostos 

municipais” se encontrava descrito no edital. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

 

 

 



CARGO: FISCAL TRIBUTÁRIO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os candidatos solicitam anulação da questão sob o argumento de que não se encontrava expresso 

na referência bibliográfica o tema “Código Tributário Municipal”.  

O conteúdo programático do cargo de Fiscal Tributário do Município de Caxias baseou-se nos temas tributários, não 

fazendo menção expressa a nenhuma das legislações que embasam o sistema tributário, quais sejam: a Constituição 

Federal, o Código Tributário Nacional e o Código Tributário Municipal. Sendo assim, o candidato deveria estudar os 

temas elencados no edital nas respectivas legislações que tratassem sobre o assunto. 

Haja vista que o tema desta questão encontrava-se descrito no edital como  “Impostos federais, estaduais e Municipais 

(Perfil constitucional, fatos geradores, base de cálculo, alíquotas, contribuintes e responsáveis).”, fazendo menção 

expressa aos fatos geradores dos impostos municipais, não haveria outra legislação que abarcasse o tema citado que 

não fosse o Código Tributário Municipal. Face ao acima exposto, não há que se falar em anulação da questão já que 

o tema “ impostos municipais: fatos geradores” se encontrava descrito no edital. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os candidatos solicitam anulação da questão sob o argumento de que não se encontrava expresso 

na referência bibliográfica o tema “Código Tributário Municipal”.  

O conteúdo programático do cargo de Fiscal Tributário do Município de Caxias baseou-se nos temas tributários, não 

fazendo menção expressa a nenhuma das legislações que embasam o sistema tributário, quais sejam: a Constituição 

Federal, o Código Tributário Nacional e o Código Tributário Municipal. Sendo assim, o candidato deveria estudar os 

temas elencados no edital nas respectivas legislações que tratassem sobre o assunto. 

Haja vista que o tema desta questão encontrava-se descrito no edital como  “Impostos federais, estaduais e Municipais 

(Perfil constitucional, fatos geradores, base de cálculo, alíquotas, contribuintes e responsáveis).”, fazendo menção 

expressa aos impostos municipais e suas caracteristicas, não haveria outra legislação que abarcasse o tema citado que 

não fosse o Código Tributário Municipal. Face ao acima exposto, não há que se falar em anulação da questão já que 

o tema “ impostos municipais” se encontrava descrito no edital. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os candidatos solicitam anulação da questão sob o argumento de que não se encontrava expresso 

na referência bibliográfica o tema “Código Tributário Municipal”.  

O conteúdo programático do cargo de Fiscal Tributário do Município de Caxias baseou-se nos temas tributários, não 

fazendo menção expressa a nenhuma das legislações que embasam o sistema tributário, quais sejam: a Constituição 

Federal, o Código Tributário Nacional e o Código Tributário Municipal. Sendo assim, o candidato deveria estudar os 

temas elencados no edital nas respectivas legislações que tratassem sobre o assunto. 

Haja vista que o tema desta questão encontrava-se descrito no edital como  “Impostos federais, estaduais e Municipais 

(Perfil constitucional, fatos geradores, base de cálculo, alíquotas, contribuintes e responsáveis).”, fazendo menção 

expressa aos impostos municipais e suas características, não haveria outra legislação que abarcasse o tema citado que 

não fosse o Código Tributário Municipal. Face ao acima exposto, não há que se falar em anulação da questão já que 

o tema “ impostos municipais” se encontrava descrito no edital. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

 

 
 



CARGO: FISCAL TRIBUTÁRIO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os candidatos solicitam anulação da questão sob o argumento de que não se encontrava expresso 

na referência bibliográfica o tema “Código Tributário Municipal”.  

O conteúdo programático do cargo de Fiscal Tributário do Município de Caxias baseou-se nos temas tributários, não 

fazendo menção expressa a nenhuma das legislações que embasam o sistema tributário, quais sejam: a Constituição 

Federal, o Código Tributário Nacional e o Código Tributário Municipal. Sendo assim, o candidato deveria estudar os 

temas elencados no edital nas respectivas legislações que tratassem sobre o assunto. 

Haja vista que o tema desta questão encontrava-se descrito no edital como  “Impostos federais, estaduais e Municipais 

(Perfil constitucional, fatos geradores, base de cálculo, alíquotas, contribuintes e responsáveis).”, fazendo menção 

expressa aos impostos municipais e suas características, não haveria outra legislação que abarcasse o tema citado que 

não fosse o Código Tributário Municipal. Face ao acima exposto, não há que se falar em anulação da questão já que 

o tema “Impostos municipais” se encontrava descrito no edital. Recurso indeferido.  

O enunciado da questão solicitou fosse apontada a alternativa incorreta e a letra B é o gabarito da questão pois 

mencionou equivocadamente que o percentual de desconto não ultrapassara 10% (dez por cento) enquanto o correto 

seria 20% (vinte por cento). 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os candidatos solicitam anulação da questão sob o argumento de que não se encontrava expresso 

na referência bibliográfica o tema “Código Tributário Municipal”.  

O conteúdo programático do cargo de Fiscal Tributário do Município de Caxias baseou-se nos temas tributários, não 

fazendo menção expressa a nenhuma das legislações que embasam o sistema tributário, quais sejam: a Constituição 

Federal, o Código Tributário Nacional e o Código Tributário Municipal. Sendo assim, o candidato deveria estudar os 

temas elencados no edital nas respectivas legislações que tratassem sobre o assunto. 

Haja vista que o tema desta questão encontrava-se descrito no edital como “Impostos federais, estaduais e Municipais 

(Perfil constitucional, fatos geradores, base de cálculo, alíquotas, contribuintes e responsáveis).”, fazendo menção 

expressa à alíquota dos impostos municipais, não haveria outra legislação que abarcasse o tema citado que não fosse 

o Código Tributário Municipal. Face ao acima exposto, não há que se falar em anulação da questão já que o tema “ 

impostos municipais: alíquotas” se encontrava descrito no edital. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os candidatos solicitam anulação da questão sob o argumento de que não se encontrava expresso 

na referência bibliográfica o tema “Código Tributário Municipal”.  

O conteúdo programático do cargo de Fiscal Tributário do Município de Caxias baseou-se nos temas tributários, não 

fazendo menção expressa a nenhuma das legislações que embasam o sistema tributário, quais sejam: a Constituição 

Federal, o Código Tributário Nacional e o Código Tributário Municipal. Sendo assim, o candidato deveria estudar os 

temas elencados no edital nas respectivas legislações que tratassem sobre o assunto. 

Haja vista que o tema desta questão encontrava-se descrito no edital como “Impostos federais, estaduais e Municipais 

(Perfil constitucional, fatos geradores, base de cálculo, alíquotas, contribuintes e responsáveis).”, fazendo menção 

expressa aos impostos municipais e suas características, não haveria outra legislação que abarcasse o tema citado que 

não fosse o Código Tributário Municipal. Face ao acima exposto, não há que se falar em anulação da questão já que 

o tema “ impostos municipais” se encontrava descrito no edital. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 



CARGO: FISCAL TRIBUTÁRIO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os candidatos solicitam anulação da questão sob o argumento de que não se encontrava expresso 

na referência bibliográfica o tema “Código Tributário Municipal”.  

O conteúdo programático do cargo de Fiscal Tributário do Município de Caxias baseou-se nos temas tributários, não 

fazendo menção expressa a nenhuma das legislações que embasam o sistema tributário, quais sejam: a Constituição 

Federal, o Código Tributário Nacional e o Código Tributário Municipal. Sendo assim, o candidato deveria estudar os 

temas elencados no edital nas respectivas legislações que tratassem sobre o assunto. 

Haja vista que o tema desta questão encontrava-se descrito no edital como  “Impostos federais, estaduais e Municipais 

(Perfil constitucional, fatos geradores, base de cálculo, alíquotas, contribuintes e responsáveis).”, fazendo menção 

expressa aos impostos municipais e suas características, não haveria outra legislação que abarcasse o tema citado que 

não fosse o Código Tributário Municipal. Face ao acima exposto, não há que se falar em anulação da questão já que 

o tema “ impostos municipais” se encontrava descrito no edital. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os candidatos solicitam anulação da questão sob o argumento de que não se encontrava expresso 

na referência bibliográfica o tema “Código Tributário Municipal”.  

O conteúdo programático do cargo de Fiscal Tributário do Município de Caxias baseou-se nos temas tributários, não 

fazendo menção expressa a nenhuma das legislações que embasam o sistema tributário, quais sejam: a Constituição 

Federal, o Código Tributário Nacional e o Código Tributário Municipal. Sendo assim, o candidato deveria estudar os 

temas elencados no edital nas respectivas legislações que tratassem sobre o assunto. 

Haja vista que o tema desta questão encontrava-se descrito no edital como  “Impostos federais, estaduais e Municipais 

(Perfil constitucional, fatos geradores, base de cálculo, alíquotas, contribuintes e responsáveis).”, fazendo menção 

expressa à alíquota dos impostos municipais, não haveria outra legislação que abarcasse o tema citado que não fosse 

o Código Tributário Municipal. Face ao acima exposto, não há que se falar em anulação da questão já que o tema “ 

impostos municipais: alíquotas” se encontrava descrito no edital. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os candidatos solicitam anulação da questão sob o argumento de que não se encontrava expresso 

na referência bibliográfica o tema “Código Tributário Municipal”.  

O conteúdo programático do cargo de Fiscal Tributário do Município de Caxias baseou-se nos temas tributários, não 

fazendo menção expressa a nenhuma das legislações que embasam o sistema tributário, quais sejam: a Constituição 

Federal, o Código Tributário Nacional e o Código Tributário Municipal. Sendo assim, o candidato deveria estudar os 

temas elencados no edital nas respectivas legislações que tratassem sobre o assunto. 

Haja vista que o tema desta questão encontrava-se expressamente descrito no edital como  “Espécies de tributos: 

Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria, Empréstimos compulsórios e contribuições sociais”,  o candidato 

deveria possuir os conhecimentos das legislações que abarcassem o tema citado e, considerando que trata-se de 

concurso para fiscal tributário municipal, o foco do candidato deve ser estudar os temas constantes no edital nas 

legislações do Município o qual pretende exercer o cargo. Face ao acima exposto, não há que se falar em anulação da 

questão já que o tema “Taxas” se encontrava descrito no edital. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

 
 



CARGO: FISCAL TRIBUTÁRIO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os candidatos solicitam anulação da questão sob o argumento de que não se encontrava expresso 

na referência bibliográfica o tema “Código Tributário Municipal”.  

O conteúdo programático do cargo de Fiscal Tributário do Município de Caxias baseou-se nos temas tributários, não 

fazendo menção expressa a nenhuma das legislações que embasam o sistema tributário, quais sejam: a Constituição 

Federal, o Código Tributário Nacional e o Código Tributário Municipal. Sendo assim, o candidato deveria estudar os 

temas elencados no edital nas respectivas legislações que tratassem sobre o assunto. 

Haja vista que o tema desta questão encontrava-se expressamente descrito no edital como  “Espécies de tributos: 

Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria, Empréstimos compulsórios e contribuições sociais”,  o candidato 

deveria possuir os conhecimentos das legislações que abarcassem o tema citado e, considerando que trata-se de 

concurso para fiscal tributário municipal, o foco do candidato deve ser estudar os temas constantes no edital nas 

legislações do Município o qual pretende exercer o cargo. Face ao acima exposto, não há que se falar em anulação da 

questão já que o tema “Contribuição de melhorias” se encontrava descrito no edital. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os candidatos solicitam anulação da questão sob o argumento de que não se encontrava expresso 

na referência bibliográfica o tema “Código Tributário Municipal”.  

O conteúdo programático do cargo de Fiscal Tributário do Município de Caxias baseou-se nos temas tributários, não 

fazendo menção expressa a nenhuma das legislações que embasam o sistema tributário, quais sejam: a Constituição 

Federal, o Código Tributário Nacional e o Código Tributário Municipal. Sendo assim, o candidato deveria estudar os 

temas elencados no edital nas respectivas legislações que tratassem sobre o assunto. 

Haja vista que o tema desta questão encontrava-se descrito no edital como  “Legislação tributária: Vigência, 

Integração, Interpretação e aplicação)”, e que este mesmo tema encontra-se disciplinado tanto no Código Tributário 

Nacional quanto no Código Tributário Municipal, , não há que se falar em anulação da questão. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Por terem inúmeras desordens ou patologias neurológicas, não é tão difícil que uma esteja 

vinculada a outra. Ou seja, a questão afirma na primeira frase que os exames neurológicos avaliam diferentes aspectos 

do pacientes POR CAUSA, agora na segunda frase, do extenso número de opções de acometimentos neurológicos 

que, por vezes e não raramente, sobrepõem-se uns aos outros.   

Alternativa C é a alternativa correta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Existe erro no enunciado da questão. O correto seria: “Marque a alternativa INCORRETA.” 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 



CARGO: FISIOTERAPEUTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A ERA (área de radiação específica) está diretamente relacionada com a área que será estipulada 

para ser tratada, uma vez que usa-se da mesma para calcular a liberdade que o ultrassom terapêutico terá, para 

deslizar sobre o paciente. De outra forma, cavitação instável não tem nada a ver com nenhum dos sentidos de pressão 

relacionado ao corpo humano, sendo esta (alternativa C), a alternativa certa, por estar incorreta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA ADULTO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Por terem inúmeras desordens ou patologias neurológicas, não é tão difícil que uma esteja 

vinculada a outra. Ou seja, a questão afirma na primeira frase que os exames neurológicos avaliam diferentes aspectos 

do pacientes POR CAUSA, agora na segunda frase, do extenso número de opções de acometimentos neurológicos 

que, por vezes e não raramente, sobrepõem-se uns aos outros.   

Alternativa C é a alternativa correta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Existe erro no enunciado da questão. O correto seria: “Marque a alternativa INCORRETA.” 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato conseguiu identificar, com perfeição, quais são as alternativas incorretas da questão, 

ou seja, aquelas alternativas que não deveriam ser marcadas por não estarem certas e estarem, por vezes, incompletas 

e sem sentido. A banca conclui que, tendo sido fácil esclarecer quais as alternativas não devem ser marcadas, fácil 

também será, por exclusão até, identificar a alternativa correta. A alternativa A não apresenta erro, incoerência, 

confusão e desordem alguma, sendo ela, de fato e com certeza, a alternativa certa. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De fato, as estrias podem ganhar nome de cicatrizes, quando se considera os aspectos morfológicos 

da mesma. Contudo, ao considerar os aspectos MORGOLÓGICOS, definição nenhuma será dada às estrias. A 

alternativa A está incorreta, sendo possível marcar como correta, a alternativa C, somente. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A artéria coronariana esquerda se divide em artéria circunflexa e artéria coronariana descendente 

anterior. Esta última, irriga o septo interventricular. Sabendo disso, fica fácil concluir que o comprometimento focal 

da paciente referida no enunciado, é justamente no septo entre os ventrículos (intraventricular), ainda que não use-

se de exames específicos para isso. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  



CARGO: FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA NEONATAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A banca definiu como correta a alternativa C, e não B. O Moro (reflexo) é uma reação presente no 

bebê através de estímulos visuais e sonoros, apresentado com a flexão dos membros superiores. Alternativa C, é a 

certa. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Resposta certa Letra B: A avaliação do índice de APGAR é realizada dentro dos primeiros 5 

minutos pós-parto e pode ser usada para direcionar esforços de ressucitação. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Necessário é, que o candidato mande a referência literária, quando referida. A banca elaboradora 

desconhece o conhecimento citado pelo candidato como de referência. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De forma nenhuma, a palavra “aparência” é impossibilitada de fazer referência à cor da pele de um 

indivíduo.  

De certo, que o termo não apareceu claro na questão como aparece nos Manuais de Índices Pediátricos, contudo, a 

interpretação e entendimento das orações deve ser de responsabilidade dos candidatos. Ou seja, a cor da pele de um 

indivíduo faz parte das características de sua aparência, e isso deveria ter sido percebido pelos requerentes. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: 

 
 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Necessário é, que o candidato mande a referência literária, quando referida. A banca elaboradora 

desconhece o conhecimento citado pelo candidato como de referência. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 



CARGO: FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA NEONATAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A resposta certa é a letra D: A extensão da cervical do neonato. 

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

 

 

 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Devido a falta de clareza do enunciado da questão, fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

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

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

 

 

CARGO: GEÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão apresenta duas alternativas corretas. Quartzo é um mineral e não uma rocha, por isso 

não pode ser classificado como uma rocha Fanerítica. 

http://entendendoageologiaufba.blogspot.com/2012/03/quartzo.html  

http://www.ufrgs.br/museumin/ROTextoRochas.htm  

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O alegado pelo candidato prejudica o entendimento da questão.  

Um mineral é um sólido homogêneo, com uma composição química definida e um arranjamento atômico ordenado. 

Os minerais são, primeiramente, divididos em classes, dependendo do ânion ou do grupo aniônico dominante. As 

classes são: a) elementos nativos, b) sulfitos, c) sulfosais, d) óxidos e hidróxidos, e) haletos, f) carbonatos, g) nitratos, 

h) boratos, i) fosfatos, j) sulfatos, l) tungstatos, m) silicatos. Essas classes são, então, subdivididas com base na estrutura 

química e nas semelhanças na estrutura (Schulze, 1989). 

b)  Sulfitos – a pirita (FeS2) é o principal mineral dessa classe, ocorre em solos associada ao carvão ou em sedimentos 

marinhos nos depósitos orgânicos, causando problemas de acidificação do solo com a sua oxidação, pela formação de 

ácido sulfúrico (H4SO4). 

http://mineralogiaequimicadosolo.blogspot.com/2014/04/composicao-da-fase-solida-mineral-do.html  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

http://entendendoageologiaufba.blogspot.com/2012/03/quartzo.html
http://www.ufrgs.br/museumin/ROTextoRochas.htm
http://mineralogiaequimicadosolo.blogspot.com/2014/04/composicao-da-fase-solida-mineral-do.html


CARGO: GEÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa “B” está incorreta, porque afirma que “As rochas sedimentares não são usadas e não 

tem utilização para a fabricação de revestimentos de fachadas e pisos.” Porém, conforme descrito no link, “em alguns 

casos, utiliza-se até rochas sedimentares como o calcário e o siltito.” 

 

“Revestimentos de fachadas e pisos: as rochas mais comuns são as magmáticas e metamórficas, usadas com e sem 

polimento. Como exemplos, pode-se citar o granito, gabro, diabásio, quartzito, itacolomito (pedra-mineira), 

mármore, ardósia, gnaisses. Porém, em alguns casos, utiliza-se até rochas sedimentares como o calcário e o siltito.” 

 

http://www.ufjf.br/nugeo/files/2009/11/togot_Unid01GeologiaAplicada-2006-2.pdf  

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A movimentação de coberturas como solos ou sedimentos inconsolidados em encostas de morros 

tem velocidades muito variáveis. Os movimentos rápidos, com deslizamentos catastróficos acontecem com 

freqüência em épocas de fortes chuvas, em regiões de relevo acidentado. Os movimentos muito lentos são chamados 

de rastejamento (creep) do solo, com velocidades normalmente menores que 0,3m/ano. Os movimentos de encostas 

com velocidades superiores a 0,3m/ano são englobados na categoria de escorregamentos ou deslizamentos de 

encostas, com velocidades que podem ultrapassar 100km/hora. Enquanto o rastejamento lento é movido unicamente 

pela força gravitacional, não havendo influencia de água no material, os escorregamentos são movidos pelo processo 

de solifluxão, no qual a força gravitacional age devido à presença de água subterrânea no subsolo.  

Os materiais inconsolidados em encostas possuem uma estabilidade controlada pelo atrito entre as partículas. No 

momento em que o atrito interno é vencido pela força gravitacional, a massa de solo entra em movimento, encosta 

abaixo. A diminuição do atrito entre as partículas é causada principalmente pela adição de água ao material. Embora 

a água aumente a coesão entre partículas do solo quando presente em pequena quantidade, (através de tensão 

superficial que aumenta a atração entre as partículas), a saturação do solo em água acaba envolvendo a maioria das 

partículas por um filme de água, diminuindo drasticamente o atrito entre elas e permitindo o seu movimento pela 

força gravitacional, no processo conhecido como solifluxão. A saturação em água também aumenta o peso de 

cobertura, o que contribui à instabilização do material.  

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", da Universidade de São Paulo, (páginas 17 e 18). 

http://www.esalq.usp.br/departamentos/leb/disciplinas/Fernando/ %20agua%20subterranea.pdf 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

CARGO: GESTOR AMBIENTAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme link abaixo do Ministério do Meio Ambiente do Governo Federal, segue a justificativa 

para a questão: 

Afirmação I: Artigo 3º revogado pela resolução Conama n° 237/97: 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legislacao/CONAMA_RES_CONS_1986_001.pdf  

Afirmação II: Artigo 7º revogado pela resolução Conama n° 237/97: 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legislacao/CONAMA_RES_CONS_1986_001.pdf  

Afirmação III: Artigo 1º 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legislacao/CONAMA_RES_CONS_1986_001.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

http://www.ufjf.br/nugeo/files/2009/11/togot_Unid01GeologiaAplicada-2006-2.pdf
http://www.mma.gov.br/port/conama/legislacao/CONAMA_RES_CONS_1986_001.pdf
http://www.mma.gov.br/port/conama/legislacao/CONAMA_RES_CONS_1986_001.pdf
http://www.mma.gov.br/port/conama/legislacao/CONAMA_RES_CONS_1986_001.pdf


CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Considerando que a alternativa D também se encontra incorreta, a questão deverá ser anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicita alteração do gabarito de alternativa C para alternativa B. Entretanto, sua 

argumentação não se sustenta já que não demonstrou que os sintomas apresentados na alternativa B não são sintomas 

das doenças hepáticas. A alternativa C, gabarito da questão, se encontra incorreta pois as doenças apresentadas entre 

parênteses não são colestáticas e sim, hepatocelulares. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicita anulação da questão sob alegação de que a alternativa D também se encontra 

incorreta. Contudo, sua alegação não se sustenta já que a referida alternativa está correta conforme o Caderno de 

atenção Básica n.25 , Doenças Respiratórias crônicas, Ministério da Saúde (2010 ), que em sua pg.17, afirma que: 

 

 “A rinite alérgica é considerada como fator de risco e marcador de gravidade da asma. Ela piora a asma, além de 

aumentar o risco de hospitalizações e exacerbar as crises.Portanto, portadores de rinite persistente devem ser 

investigados para asma e vice-versa.A fim de se obterem bons resultados no controle de cada doença, é importante 

o tratamento e controle das duas doenças.” 

 

Face ao exposto, recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato solicita anulação da questão sob o argumento de que a alternativa D encontra-se 

correta. Entretanto, conforme ate mesmo a referencia bibliográfica enviada pelo candidato, essa afirmativa não se 

sustenta já que a alternativa D mencionou incorretamente “Antiinflamatórios hormonais” como alternativa de 

tratamento, enquanto o correto seria  “Antiinflamatórios não hormonais”. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicita que o gabarito seja alterado para alternativa B. Entretanto, a referencia 

bibliográfica representada pela mesma não corrobora seu entendimento já que não cita o envelhecimento 

expressamente como um dos fatores de risco especifico da mulher nas infecções urinarias e nem elimina a 

multiparidade como um deles. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

 

 
 

 



CARGO: MÉDICO ESF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicita anulação da questão sob o argumento de que a Ceftriaxona é utilizada em 

esquema alternativo para a quimioprofilaxia para os contatos íntimos. Entretanto, o enunciado da questão não 

solicitou fosse apontada a droga utilizada em esquema alternativo  e sendo a Rifampicina a droga padronizada para 

a quimiprofilaxia neste caso, a alternativa C representa o gabarito da questão. Recurso indeferido. 

22) Nos casos de doença meningocócica e meningite por Haemophilus influenzae, está indicada a quimioprofilaxia 

para os contatos íntimos, no prazo de 48 horas da exposição à fonte de infecção. A droga de escolha será a seguinte: 

(A) Cloranfenicol. (B) Amoxicilina. (C) Rifampicina. (D) Ceftriaxona. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicita anulação da questão sob o argumento de que a alternativa C também encontra-

se incorreta. Entretanto, a referência bibliográfica apresentada pela candidata não sustentou esse entendimento. 

De acordo com o Caderno de atenção básica n.28, Queixas mais comuns na Atenção Básica, do Ministério da Saúde 

( 2012), em sua pg.46, temos que: 

 

“Não existe um esquema único de uso de DAE universalmente aceito. Alguns princípios gerais devem, 

entretanto,orientar o tratamento: 

(...) 

h. Caso não haja controle das crises, aumentar a dosagem até a dose máxima tolerada (ocorrênciade efeitos colaterais 

intoleráveis) antes de se tentar a troca da medicação.” 

 

Face ao exposto, recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicita alteração do gabarito de alternativa C para D. Entretanto, apresentou a portaria 

que estabelece a lista de doenças de notificação compulsória e suas respectivas periodicidades de notificação de 2014. 

A questão foi baseada na portaria 204/2016, que apresenta a atualização desta lista e sendo assim, a única doença 

citada na questão que apresenta a periodicidade de notificação incorretamente associada trata-se da Febre de 

Chikungunya que deve ser notificada semanalmente. Face ao exposto, recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicita alteração do gabarito sob a alegação de que o item III se encontra incorreto. 

Entretanto, na referência apresentada pela candidata não há demonstração de que o item III está incorreto.  

De acordo com o Caderno de atenção básica n.28, Queixas mais comuns na Atenção Básica, do Ministério da Saúde 

(2012), em sua pg.76, temos que: 

 

“Importante lembrar que, na população de idosos e gestantes, a apresentação pode ser atípica. 

No primeiro grupo, há alta prevalência de bacteriúria assintomática, não sendo obrigatório 

o tratamento, mesmo com urocultura positiva. “ 

Face ao exposto, recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 



CARGO: MÉDICO ESF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Considerando que no enunciado da questão faltou a palavra “sintomas” associada aos “sinais”, a 

questão deverá ser anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicita anulação da questão sob o argumento de que a alternativa B também se 

encontra incorreta. Entretanto sua argumentação não se sustenta já que conforme a Portaria 3125/2010, do 

Ministério da Saúde, e que aprova as Diretrizes para Vigilância, Atenção e Controle da hanseníase, temos que: 

 

“2.1. Diagnóstico de caso de hanseníase 

(...) 

A baciloscopia de pele (esfregaço intradérmico), sempre que disponível, deve ser utilizada como exame 

complementar para a classificação dos casos como PB ou MB. 

A baciloscopia positiva classifica o caso como MB, independentemente do número de lesões. Observe-se que o 

resultado negativo da baciloscopia não exclui o diagnóstico de hanseníase.” 

 

Face ao exposto, recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicita anulação da questão sob alegação de que a alternativa B também se encontra 

incorreta. Contudo, sua alegação não se sustenta já que a referida alternativa está correta conforme o Caderno de 

atenção Básica n.25 , Doenças Respiratórias crônicas, Ministério da Saúde (2010 ), que em sua pg.17, afirma que: 

 

 “A rinite alérgica é considerada como fator de risco e marcador de gravidade da asma. Ela piora a asma, além de 

aumentar o risco de hospitalizações e exacerbar as crises.Portanto, portadores de rinite persistente devem ser 

investigados para asma e vice-versa.A fim de se obterem bons resultados no controle de cada doença, é importante 

o tratamento e controle das duas doenças.” 

 

Face ao exposto, recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA AMBULATÓRIO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O gabarito foi incorretamente divulgado. 

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

 
 
 
 



CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA PLANTONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão se refere à amenorreia secundária sem causa evidente na avaliação clínica inicial, ou 

seja, após a avaliação primária, na qual já foi descartada a gravidez. Trata-se do segundo tempo.   

Brasil. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres / Ministério da Saúde, Instituto Sírio-

Libanês de Ensino e Pesquisa – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os valores que constam na alternativa III estão de acordo com as diretrizes (2017/2018) da 

Sociedade Brasileira de Diabetes. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com - Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Ações Programáticas Estratégicas. Gestação de alto risco: manual técnico / Ministério da Saúde, Secretaria de 

Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – 5. ed. – Brasília : Editora do Ministério da 

Saúde, 2012. 302 p. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) – as alterações nos níveis de hemoglobina fazem parte 

da avaliação laboratorial e apresenta sua justificativa. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

CARGO: MÉDICO INTENSIVISTA ADULTO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com - Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolos de 

Intervenção para o SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2a edição, 

2016 – Se nada encontrado, realizar 1 insuflação e se o ar não passar ou o tórax não expandir, reposicionar a cabeça 

e insuflar novamente. Portanto, a letra D é a alternativa incorreta. A letra B está de acordo com a referência citada. 

Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA AMBULATORIO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão não está relacionada com o recurso apresentado.  

(Questão 35): Sobre as fraturas da extremidade distal da clavícula, marque a alternativa INCORRETA: 

 

Recurso: A IDADE CRONOLOGICA TAMBÉM FAZ PARTE PARA AVALIAÇÃO DE TRATAMENTO 

CIRURGICO DAS FRATURAS DO COLO DO FEMUR, JUNTO A IDADE FISIOLOGICA. 

Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 



CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA AMBULATORIO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa não apresenta mensuração exata. Afirma que a imobilização PODE promover perda 

de força e de amplitude do movimento e aponta um período estimado para o início, caso ocorra. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA PLANTONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Considerando que a síndrome miastênica do canal lento, citada nas referências pelo recorrente, é 

apenas um dos subtipos da síndrome miastênica congênita não auto-imune, e de acordo com a bibliografia utilizada, 

a alternativa B está correta. A única alternativa incorreta é a letra D, conforme gabarito divulgado. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0021-75572002000700012#ref15    

Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Considerando que a alternativa C especifica que o escorregamento é moderado e grau II, não deixa 

aberta a possibilidade de avaliação pela classificação de Wilson, conforme requer o recorrente, já que nesta o grau II 

é identificado como leve e não moderado. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

CARGO: MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Considerando que a resposta normal para o reflexo cutâneo plantar consiste na flexão dos artelhos 

e que caso a resposta seja em extensão do hálux, estamos diante do clássico sinal de Babinski, o gabarito da questão 

deverá ser alterado para alternativa C. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Considerando que a Nitrofurantoina tem sido utilizada no tratamento de infecções urinárias em 

crianças e que o medicamento Amoxacilina deve ser utilizado associado ao Clavulanatoe não de forma isolada (não 

mencionado na alternativa B), o gabarito deverá ser alterado para alternativa B. 

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

 
 
 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0021-75572002000700012#ref15


CARGO: QUÍMICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Sendo que a poluição biológica caracteriza-se pelo aumento de coliformes totaise fecais e a poluição 

química reduz drasticamente o nível de oxigênio e aumenta a DBO (DemandaBioquímica de Oxigênio).  

MORALES (2002)  

https://pt.scribd.com/document/243488202/CARACTERIZACAO-GEOLOGICA-E-GEOTECNICA-DO-LIXAO-

DESATIVADO-DE-SAO-CARLOS-SP-pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

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

RUSSELL, John B.; Química Geral vol.1, São Paulo: Pearson Education do Brasil, Makron Books, 1994. 

https://www.infoescola.com/quimica/substancias-e-solucoes-padroes/  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

CARGO: MÉDICO PSQUIATRA AMBULATÓRIO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM-5, no transtorno 

de ansiedade generalizada são experimentados sintomas físicos, incluindo inquietação ou sensação de “nervos à flor 

da pele"; fatigabilidade; dificuldade de concentração ou "ter brancos"; irritabilidade; tensão muscular; e perturbação 

do sono. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM-5, a anorexia 

nervosa tem três características essenciais: restrição persistente da ingesta calórica; medo intenso de ganhar peso ou 

de engordar ou comportamento persistente que interfere no ganho de peso; e perturbação na percepção do próprio 

peso ou da própria forma. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM-5, sintomas 

sensoriais e somáticos frequentemente relatados incluem flashes de luz, sensações de "choque elétrico", náusea e 

hiperresponsividade a ruídos ou luzes. Portanto, a alternativa D não está incluída. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM-5, a alogia é 

manifestada por produção diminuída do discurso. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

https://pt.scribd.com/document/243488202/CARACTERIZACAO-GEOLOGICA-E-GEOTECNICA-DO-LIXAO-DESATIVADO-DE-SAO-CARLOS-SP-pdf
https://pt.scribd.com/document/243488202/CARACTERIZACAO-GEOLOGICA-E-GEOTECNICA-DO-LIXAO-DESATIVADO-DE-SAO-CARLOS-SP-pdf
https://www.infoescola.com/quimica/substancias-e-solucoes-padroes/


CARGO: MÉDICO PSQUIATRA AMBULATÓRIO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM-5, e conforme 

especificado na alternativa a progressão do transtorno ocorre de forma gradual. Recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
CARGO: NUTRICIONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Em recém-nascidos, principalmente prematuros, e em lactentes jovens existe uma terceira classe 

de aminoácidos, os condicionalmente essenciais. São aminoácidos que podem ser considerados essenciais em certos 

estados fisiológicos de desenvolvimento e em determinadas condições clínicas do lactente. É o caso de taurina, 

arginina, cisteína, cistina e tirosina. 

REFERÊNCIAS 

EUCLYDES, M. P. Nutrição do lactente. 2. ed. Viçosa, 2000.  

FALCÃO, Mário Cícero. Temas de Pediatria: Nutrição e desenvolvimento cerebral da criança. 2017. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Os triglicérides estão presentes na dieta e nos estoques de gordura do corpo. Correspondem aos 

lipídeos que se encontram em maior proporção na dieta, aproximadamente 97% dos lipídios da dieta, e, seja  

proveniente da dieta ou dos estoques de gordura do corpo fornecem energia ao organismo. E é de fato, a principal 

forma de armazenamento de gordura no corpo. Além da gordura, o excesso de carboidrato também pode ser 

transformado em triglicérides, para que eles possam ser estocados no tecido adiposo, servindo como reserva 

energética. 

Quanto ao local de emulsificação da gordura 

A emulsificação das gorduras é feita pela bile a nível de duodeno e necessita das contrações do estômago e da camada 

superior do intestino delgado. É um passo essencial na digestão dos lipídeos, consistindo no desdobramento as 

grandes gotas de lipídios em partículas mais finas. Esta diminuição faz com que aumente a superfície de contato 

entre as fases gorda e aquosa, onde estão as enzimas do lúmen do tubo digestivo.  Após a hidrólise dos lipídios, a 

absorção ocorre por enterócitos. 

Quanto ao processo mecânico de emulsificação 

 O processo de emulsificação é obtido por dois mecanismos complementares: o uso das propriedades detergentes dos 

sais biliares e a mistura mecânica devida ao peristaltismo. 

Não há inconsistência na questão. É necessário alterar a letra de resposta. As reservas serão poupadas na existência 

de grande disponibilidade de triglicérides. A digestão das gorduras que estão presentes na dieta necessita de 

emulsificação mecânica no duodeno, desagregação lipolítica por lipases, solubilização no duodeno por sais biliares e 

absorção por enterócitos que fazem o revestimento da parede do intestino delgado superior. 

REFERÊNCIAS 

ANA LYDIA SAWAYA, CAROLGOIS LEANDRO, DAN L. WAITZBERG. Fisiologia da Nutrição na Saúde e na 

Doença. 1ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2013. 
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WHITNEY, E.; ROLFES, S. R. NUTRIÇÃO 1: Entendendo os nutrientes - Tradução da 10ª edição norteamericana, 

Tradução da 10 ed Norte Americana. Cengage Learning, 2008. 

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



CARGO: NUTRICIONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Ao candidato, talvez você não perceba essa necessidade no momento, porque não deve trabalhar 

com crianças em idade escolar. Estenda esta orientação para todas as faixas etárias e principalmente para o público 

que você for trabalhar, é possível garantir que na prática clínica, é necessário saber frequentemente, assim como em 

todas as faixas etárias. Nem sempre temos tempo hábil para consultas, ou disponibilidade para tal. É preciso saber, 

sim! 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O Índice C foi recomendado como um indicador de risco cardiovascular, baseado na ideia de que 

as pessoas que apresentam acúmulo de gordura em volta da região central do tronco tenham a forma do corpo 

parecida com um duplo cone, disposto um sobre o outro, desta forma oferecendo uma base de adaptação da 

circunferência da cintura para a altura e peso. 

Em 2004 Pitanga e Lessa publicaram o trabalho sensibilidade e especificidade do índice de conicidade como 

discriminador do risco coronariano de adultos em Salvador e sugeriram ponto de corte. Outros trabalhos brasileiros 

surgiram após essa publicação e o Índice C vem sendo considerado um bom discriminador de obesidade central e 

relacionado a fatores de risco metabólicos e cardiovasculares em crianças, adolescentes e adultos embora Cuppari 

em 2014 não tenha considerado. 

REFERÊNCIAS 
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CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Existem evidências de que os benefícios da ingestão de frutas, legumes e verduras na prevenção do 

câncer superam os malefícios do consumo desses alimentos com resíduos de agrotóxicos. Segundo o INCA são 

encontrados nos vegetais, vitaminas, minerais, fibras e fitoquímicos que previnem contra diversos tipos de câncer. 

Optar por alimentos de base agroecológica ou orgânicos é sempre o ideal, porque além de contribuir para a 

preservação do meio ambiente e para a agricultura familiar, são alimentos mais saudáveis. Porém, a maioria dos 

brasileiros não consegue adquiri-los devido ao alto custo. Também de acordo com o INCA não podemos abrir mão 

desses alimentos protetores, estudos indicam que a redução no seu consumo pode aumentar consideravelmente o 

número de casos de câncer.  

O forno de micro-ondas possui uma forma de radiação não ionizante, que não tem capacidade para lesar o DNA das 

células, sendo assim, a exposição não torna o alimento radioativo e também não causa risco à saúde das pessoas, desde 

que as instruções de utilização sejam seguidas. 

 

REFERÊNCIAS 

INCA. Câncer, prevenção e fatores de risco – Alimentação: mitos e verdades. 2017. 

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 



CARGO: NUTRICIONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com as referências apresentadas nos recursos e referências consultadas pela banca, a 

redução dos níveis séricos reduzidos da proteína ligada ao retinol que podem indicar deficiência da vitamina A 

causando prejuízos na integridade da mucosa, modificando a função imunológica intestinal e aumentando a 

exposição a antígenos e patógenos intestinais é decorrente de ressecção intestinal, fístulas, interações droga-

nutrientes, anorexia, estresse oxidativo, medicações, por exemplo a colestiramina, não é o processo inflamatório do 

íleo per si que causa a depleção deste micronutriente. E mesmo nestes casos, são raras as recomendações de 

suplementação específica da vitamina A, ela é recomendada quando há prescrição  de todos os micronutrientes. 

Quando o paciente tolera a lactose como no caso da questão apresentada, não devemos restringir estes alimentos, 

porque são ricos em lactose e fonte de grande valor de proteína de alto valor biológico, cálcio e vitamina D, nutrientes 

que são altamente espoliados em pacientes com DII. 

REFERÊNCIAS 

CAMPOS, Antonio Carlos Ligocki (Ed.). Tratado de nutrição e metabolismo em cirurgia. 1. ed. Rio de Janeiro, RJ: 

Rubio, 2013. 778 p. 

MAHAM, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: Alimentos, nutrição e dietoterapia. 13ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 
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CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A nutrição parenteral era a única via utilizada para TN com o objetivo de garantir repouso 

intestinal e minimizar o estímulo digestivo pancreático. Entretanto, já existem evidências que quando o nutriente é 

fornecido após o ângulo de Treitz, ocorre pouca ou nenhuma alteração da secreção exócrina pancreática. Esta 

evidência forneceu a base para a possibilidade de nutrição enteral e de uma mudança de paradigma na TN da 

pancreatite aguda grave do repouso intestinal e pancreático para apenas repouso pancreático. A nutrição parenteral, 

atualmente, está indicada apenas naqueles pacientes incapazes de atingir os seus requerimentos nutricionais pela via 

enteral, por falência intestinal ou em situações como íleo prolongado, fístula pancreática e síndrome compartimental 

abdominal. 

Na pancreatite aguda grave, a via de preferência deve ser a enteral, uma vez iniciada deve ser monitorada para 

qualquer sinal de intolerância. Na impossibilidade de uso da via enteral ou quando esta for insuficiente, a via 

parenteral deve ser iniciada.  
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CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: NUTRICIONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Com relação a alternativa A, na prática clínica, não podemos esperar que um paciente tenha 30% 

de perda ponderal para iniciar uma dieta enteral. 

Adultos com queimaduras em áreas corporais superiores a 20% têm indicação de receber suporte nutricional; é difícil 

sustentar um paciente com 20% de área corporal queimada apenas com dieta via oral e/ou suplemento, há evidências 

disso na literatura, mas sempre deve ser quantificada a ingestão alimentar. Atualmente a recomendação de nutrição 

parenteral é somente para os casos que a nutrição enteral não supri todos os requerimentos nutricionais do paciente. 

Não há necessidade de escrever, quando o candidato(a) conhece as recomendações. 

REEFERÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA E CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA; Projeto Diretrizes, Brasília, DF, 

2011.p.15-23, 143-151. Volume IX. 

CAMPOS, Antonio Carlos Ligocki (Ed.). Tratado de nutrição e metabolismo em cirurgia. 1. ed. Rio de Janeiro 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: RECURSO SEM FUNDAMENTAÇÃO; 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A alegação da candidata é pertinente.   

REFERÊNCIAS Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
CARGO: PROJETISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Afirmação I: falsa  

Outro ponto a ser considerado é que projetos sociais têm natureza diferente de projetos orientados para a pesquisa 

científica. Estes últimos têm ênfase na construção do conhecimento sobre a realidade. No entanto, isto não retira 

das universidades e institutos de pesquisa a possibilidade de elaborar projetos sociais – com frequência o fazem, 

embora não seja seu objetivo principal. Como veremos mais adiante, os projetos sociais também podem realizar 

pesquisas e gerar conhecimento, mas não é o seu objetivo principal. 

Afirmação II: falsa  

Diferente de uma concepção assistencial, os projetos sociais se inscrevem num horizonte de construção de direitos e 

afirmação cidadã. Sua ênfase é a noção de justiça social, o que somente pode ser alcançado através da participação e 

do exercício da cidadania. 

Afirmação III: verdadeira  

No entanto, para que os projetos sociais se viabilizem, não basta o apoio financeiro de quem os promove (organismos 

governamentais, agências internacionais, fundações, instituições comunitárias, igrejas, etc). Também é fundamental 

que estas instituições apoiem os projetos que patrocinam, responsabilizando-se por sua sustentação política e técnica, 

comprometendo-se com objetivos e resultados das ações empreendidas. Além disso, deve haver empenho destas 

instituições na promoção dos projetos junto à sociedade mais ampla, dando-lhes visibilidade pública e credibilidade 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/guia-para-elaboracao-de-projetos-sociais.pdf 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  



CARGO: PROJETISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Indicadores 

• Indicador é um elemento que sinaliza ou demonstra a evolução/involução em relação aos objetivos e às 

metas do projeto.  

• os indicadores devem ser definidos por ocasião do desenvolvimento do projeto, ou seja, antes da 

implantação;  

• devem ser definidos “sob medida” para cada projeto;  

• na definição dos indicadores é fundamental assegurar alguns critérios e características:  

§ Relevância e pertinência  

§ Unidade  

§ Exatidão  

§ Consistência  

§ Objetividade 

PUC de São Paulo. 

http://www.pucsp.br/neats/dowload/avaliacao-de-projetos-sociais.pdf?v=9p-4iEvzUS4  

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

CARGO: PSICÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais em Atenção em Saúde Mental, “ 

sobre o acolhimento aos portadores de sofrimento mental, temos duas possibilidades: ou a pessoa procura um serviço 

específico de Saúde Mental, como um CAPS ou CERSAM; ou chega em serviços de Saúde, como unidades básicas ou 

centros de saúde7, hospitais gerais, etc” . Dessa forma, a alternativa A está incorreta. 

Essa mesma publicação afirma que “uma equipe mínima de Saúde Mental em unidade básica de Saúde deve compor-

se pelo menos de um psicólogo e um psiquiatra, evidentemente, trabalhando em parceria com o generalista, o 

assistente social, o auxiliar de enfermagem, entre outros”. Dessa forma, a alternativa B está correta. 

Essa mesma publicação afirma que “não se deve perder de vista que o paciente em atendimento pela equipe de Saúde 

Mental, seja no CAPS ou na unidade básica frequentemente se beneficia da utilização simultânea de um outro tipo 

de equipamento, ou da realização de atividades que o ajudem na reabilitação psicossocial”. Dessa forma a alternativa 

D está incorreta. 

Portanto, a única alternativa correta é a B. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pucsp.br/neats/dowload/avaliacao-de-projetos-sociais.pdf?v=9p-4iEvzUS4


CARGO: PSICÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo a Resolução do CFP no 007/3003, “ao conduzir um processo de Psicodiagnóstico, é 

necessário que o psicólogo considere em sua análise os condicionantes históricos e sociais e seus efeitos no 

psiquismo”. Dessa forma a afirmativa IV está incorreta. 

De acordo com Cunha, “o Psicodiagnóstico é uma atividade desempenhada exclusivamente pelo psicólogo. Este 

procedimento necessariamente utiliza-se de testes psicológicos – cujo uso é exclusivo dos psicólogos – 

diferentemente da avaliação psicológica, na qual o psicólogo pode ou não lançar mão desses instrumentos. O processo 

do psicodiagnóstico utiliza também testes psicológicos de forma individual ou coletiva para entender o sujeito à luz 

de determinados pressupostos teóricos. Sendo assim, é possível identificar e avaliar aspectos específicos da 

constituição do indivíduo, da mesma forma que se pode elaborar a melhor intervenção para o paciente 

psicodiagnosticado”. Dessa forma, a afirmativa I está correta. 

Portanto, a única alternativa correta é a A. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O tema da questão está dentro do programa da prova, como não houve referência bibliográfica, 

não há como contestar de onde foi retirado o conteúdo. 

A palavra “elemento” não modifica a interpretação da questão, uma vez que é utilizada por OCampo em O Processo 

Psicodiagnóstico e as Técnicas Projetivas. 

De acordo com Cunha em Psicodiagnóstico V,   “entrevista psicoterápica: entrevista na qual ocorre o 

acompanhamento do paciente, esclarecendo suas dúvidas, buscando auxiliá-lo no processo de solução dos problemas 

por meio da aplicação de técnicas psicoterápicas fundamentadas em uma determinada referência teórica”. Dessa 

forma, a alternativa B está incorreta. 

Ainda segundo esse mesmo autor, “a entrevista dirigida é um processo biderecional de interação, com o propósito 

previamente fixado pelo entrevistador e que ocorre em uma ordem pré determinada. É cuidadosamente planejada 

para extrair o máximo de informações do candidato com um mínimo de perguntas do entrevistador. O entrevistador 

segue um roteiro  com perguntas pré estabelecidas com base nos objetivos da entrevista. Dessa forma, a alternativa 

C está incorreta. 

Portanto, a única alternativa correta é a A. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com Dalgalarrondo em Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentas pág 107, “ 

na esquizofrenia, o déficit de atenção é central”. Sendo assim, essa afirmativa está correta. 

Segundo Mazer, Macedo e Juruena em Transtornos da personalidade, “Transtorno da Personalidade Esquizóide: 

Distanciamento das relações sociais e uma faixa restrita de expressão emocional em contextos interpessoais, que se 

manifesta no início da idade adulta e está presente em uma variedade de contexto. 

1) não deseja nem gosta de relacionamentos íntimos, incluindo fazer parte de uma família 

2) quase sempre opta por atividades solitárias. 

3) manifesta pouco, se algum, interesse em ter experiências sexuais com um parceiro 

4) tem prazer em poucas atividades, se alguma 

5) não tem amigos íntimos ou confidentes, outros que não parentes em primeiro grau 

6) mostra-se indiferente a elogios ou críticas 

7) demonstra frieza emocional, distanciamento ou embotamento afetivo”. Sendo assim, essa afirmativa está incorreta. 

Portanto, a alternativa A está correta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 



CARGO: PSICÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão apresenta duas alternativas corretas, a  B e a D. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o Ministério da Saúde, “No Brasil, o sistema de saúde é fragmentado e organizado 

por níveis de atenção. E é exatamente essa descentralização a responsável por promover um melhor atendimento à 

população, uma vez que cada um desses níveis corresponde a determinado conjunto de serviços assistenciais 

disponibilizados aos usuários (sendo alguns de maior complexidade e outros mais básicos). Tais categorias, 

determinadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), buscam promover, restaurar e manter a saúde dos 

indivíduos” e “divide o seu Sistema Único de Saúde (SUS) em 3 níveis de atenção à saúde: o primário, o secundário 

e o terciário. Eles seguem uma ordem crescente de complexidade do tratamento e isso é feito para garantir que cada 

pessoa vai ser atendida no nível em que precisa, evitando um “afogamento” dos níveis mais avançados”. 

Portanto, a alternativa A está correta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com Cordioli em Psicoterapias pág 46, “o insight é obtido por meio de intervenções 

terapêuticas específicas aos seguintes fatores: Observação, confrontação e Interpretação”. Dessa forma a alternativa 

C está incorreta. O mesmo autor afirma, na pág 44, que “os seguintes fatores cognitivos, que são utilizados em maior 

ou menor grau como estratégias de mudança por diferentes psicoterapias: a psicoeducação, a reestruturação cognitiva 

e o insight”.Portanto, a alternativa B está correta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o Ministério da Saúde em A Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral 

a Usuários de Álcool e outras Drogas, “ um CAPSad tem como objetivo oferecer atendimento à população, 

respeitando uma área de abrangência definida, oferecendo atividades terapêuticas e preventivas à comunidade, 

buscando:1. Prestar atendimento diário aos usuários dos serviços, dentro da lógica de redução de danos; 

2. Gerenciar os casos, oferecendo cuidados personalizados; 

3. Oferecer atendimento ns modalidades intensiva, semi-intensiva e não-intensiva, garantindo que os usuários de 

álcool e outras drogas recebam atenção e acolhimento; 

4. Oferecer condições para o repouso e desintoxicação ambulatorial de usuários que necessitem de tais cuidados; 

5. Oferecer cuidados aos familiares dos usuários dos serviços; 

6. Promover, mediante diversas ações (que envolvam trabalho, cultura, lazer, esclarecimento e 

educação da população), a reinserção social dos usuários, utilizando para tanto recursos 

intersetoriais, ou seja, de setores como educação, esporte, cultura e lazer, montando estratégias conjuntas para o 

enfrentamento dos problemas; 

7. Trabalhar, junto a usuários e familiares, os fatores de proteção para o uso e dependência de 

substâncias psicoativas, buscando ao mesmo tempo minimizar a influência dos fatores de risco 

para tal consumo; 

8. Trabalhar a diminuição do estigma e preconceito relativos ao uso de substâncias psicoativas, mediante atividades 

de cunho preventivo / educativo. 

Portanto, a alternativa D está INCORRETA. A única alternativa CORRETA é a B. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  



CARGO: PSICÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A candidata alega que ‘O GABARITO DA QUESTÃO QUE OS SENHORES DERÃO COMO 

CERTA FOI A ( LETRA D)”, porém na prova enviada pela elaboradora consta que a alternativa correta é a A, sendo 

assim houve erro por parte do responsável pela divulgação do resultado. 

Portanto, a alternativa correta para essa questão é a A. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o Guia para o Exercício Profissional de Psicologia – Legislação, Orientação, Ética 

e Compromisso Social do CRP MG, “A avaliação psicológica para a obtenção de porte ou uso de arma de fogo: Para 

realizar tal atividade, além da inscrição no CRP onde atuam, os psicólogos precisam do credenciamento na Polícia 

Federal, exceto nos casos em que os profissionais psicólogos são integrantes das Forças Armadas, da Polícia Federal, 

da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Ferroviária Federal, das Polícias Civis, das Polícias Militares e dos Corpos 

de Bombeiros Militares”. Sendo assim, a alternativa A está incorreta. 

 

Portanto, a única alternativa correta é a B. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com Oliveira em Psicoterapia Psicodinâmica Breve: dos 

precursores aos modelos atuais, “quando se fala em psicoterapia imediatamente vem à tona a questão do tempo, uma 

vez que o “breve”, aqui, é definido em comparação a um trabalho 

considerado “longo”, no caso a psicanálise. Mas não é só o tempo de duração que diferencia estas formas de trabalho. 

A Psicoterapia Breve é uma intervenção terapêutica com tempo e objetivos limitados. Os objetivos são estabelecidos 

a partir de uma compreensão diagnóstica 

do paciente e da delimitação de um foco, considerando-se que esses objetivos sejam passíveis de serem atingidos num 

espaço de tempo limitado (que pode ser ou não preestabelecido), através de determinadas estratégias clínicas. Assim, 

as Psicoterapias Breves estão, em termos técnicos, alicerçadas num tripé: foco, estratégias e objetivos”. Dessa forma, 

a alternativa C está errada. 

 

Portanto, a única alternativa correta é a D. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: PSICÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa B está incorreta, de acordo com Cordioli em Psicoterapias pág 226, “Em geral, 

durante a primeira entrevista já é possível conhecer o paciente e sua família o 

suficiente para poder estabelecer uma hipótese diagnóstica. O diagnóstico é um processo dinâmico que precisa ser 

refeito ao longo do tratamento à medida que a família e os indivíduos 

vão mudando. Muitas vezes uma família ou pessoa em grave crise situacional aparenta ter 

uma patologia muito mais grave do que a que se evidencia após a crise estar resolvida”. 

O mesmo autor afirma fala sobre a função protetora do sintoma e a presença de transtorno psiquiátrico, a esse respeito 

afirma “o sintoma psiquiátrico frequentemente se manifesta em determinadas situações e não em outras. Isso nos 

permite levantar a hipótese de que os sintomas se perpetuam porque seu aparecimento se associa com 

comportamentos 

que ajudam a manter o equilíbrio ou homeostase familiar. Um exemplo disso são as repetições de sequências 

interacionais disfuncionais”. 

 

Portanto, a alternativa A está correta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão não apresenta alternativa correta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão apresenta duas alternativas corretas, A e D. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A candidata alega que ‘A PREZADA BANCA CONSIDEROU COMO CORRETA A QUESTÃO 

DE LETRA ( D). Porém na prova enviada pela elaboradora consta que a alternativa correta é a A, sendo assim houve 

erro por parte do responsável pela divulgação do resultado. 

Portanto, a alternativa correta para essa questão é a A. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: SUPERVISOR PEDAGÓGICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso não fundamentado pelo candidato. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/PCB0498.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso não fundamentado pelo candidato.  

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

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

Conforme disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena 

e as artes visuais, a dança, a música e o teatro constituem componentes curriculares. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: 4. TENDÊNCIA LIBERAL TECNICISTA 

É uma corrente pedagógica modeladora do comportamento humano, subsidiada por métodos e técnicas específicas 

em sala de aula. Os conteúdos são formatados numa seqüência lógica de ensinamento. O aluno é considerado 

responsivo perante a formação do programa educacional. O movimento tecnicista está diretamente articulado com 

o sistema produtivo local, interessado na formação de indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Parte do 

pressuposto de que aprender é modificar o desempenho (LIBÂNEO, 2006). 

 

http://wwwtendenciaspedagogicas.blogspot.com/2011/06/as-tendencias-pedagogicas-liberais.html  

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A avaliação formativa indica o que deveria ser feito para tornar a avaliação verdadeiramente útil 

em situação pedagógica. Considera-se que a avaliação formativa é uma avaliação informativa (HADJI, 2001, p. 20). 

Caracteriza-se por um processo interpretação-intervenção sobre o desenvolvimento do ensino- -aprendizagem com 

a finalidade de garanti-lo, aprimorá-lo, direcioná-lo, enfim, de dar condições efetivas para que o ensino e a 

aprendizagem ocorram com sucesso (SILVA, HOFFMANN, ESTEBAN, 2003, p. 39).  

A avaliação somativa, realizada ao final de um curso, período letivo ou unidade de ensino, consiste em classificar os 

alunos de acordo com os níveis de aproveitamento. Geralmente tem em vista a promoção do aluno de uma série para 

outra (HAYDT, 1988, p. 18). 

É formativa toda a avaliação que auxilia o aluno a aprender e a se desenvolver, ou seja, que colabora para a regulação 

das aprendizagens e do desenvolvimento no sentido de um projeto educativo (PERRENOUD apud HADJI, 2001, p. 

20). 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/PCB0498.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf
http://wwwtendenciaspedagogicas.blogspot.com/2011/06/as-tendencias-pedagogicas-liberais.html


CARGO: SUPERVISOR PEDAGÓGICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão possui duas alternativas como resposta. Portanto fica anulada a questão. 

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se 

aos 6 (seis) anos de idade  

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. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm  

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
CARGO: PROCURADOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: No que tange à questão em foco, segundo Pedro Lenza, em sua obra Direito Constitucional 

Esquematizado 2017 (página 81), Carl Schimtt ao tratar da diferença entre Constituição e Leis Constitucionais afirma 

que somente a primeira se refere à decisão política fundamental, sendo Leis Constitucionais os demais dispositivos 

inseridos no texto do documento constitucional, mas não contêm matéria de decisão política fundamental. Portanto, 

a assertiva C está errada. 

Não merece prosperar o argumento do candidato. Segundo Kelsen a norma fundamental encontra seu fundamento 

de validade na norma hipotética, situada no plano do suposto, também chamado de plano lógico jurídico e somente 

após isso se materializa na norma posta, situada no plano do direito posto, plano jurídico positivo. Segundo Lenza: 

“Também assim o entendimento de Michel Temer, ao tratar da teoria kelseniana, observando que o jurista de Viena 

descreve a existência de dois planos distintos no direito, conforme acima salientado por José Afonso da Silva: "o 

jurídico-positivo e o lógico- -jurídico. Aquele corporificado pelas normas postas, positivadas_. O outro (lógico-

jurídico) situa-se em nível do suposto, do hipotético. Urnas são normas postas; outra é suposta.” Fundamentação: 

Pedro Lenza. Direito Constitucional Esquematizado 2017. Página 83. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo o art. 18, §1º, Brasília é a Capital Federal, e não o Distrito Federal. Sendo a assertiva 

correta a letra: D. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Em razão do entendimento não ser pacífico, tendo em vista o art. 7º da Lei 9868/1999 (Art. 7o Não 

se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade) o gabarito correto é a letra 

C. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Resposta ao recurso: Em razão do princípio da supremacia do interesse público, a Administração 

em seus atos goza de certas prerrogativas que não são inerentes aos particulares, podendo a Administração se valer 

delas. Sendo assim, o gabarito correto é a letra D. Fundamentação: Manual de Direito Administrativo, 2017, Mateus 

Carvalho, Página 546 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm


CARGO: PROCURADOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Gabarito: D. Fundamentação: Art. 152 CR/88: É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência 

ou destino. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Gabarito: B. Fundamento: Art. 193 do Código Civil: A prescrição pode ser alegada em qualquer 

grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Gabarito: B. Fundamentação: A denunciação da lide e o chamamento ao processo só cabem em 

processo de conhecimento, porque a sua finalidade é constituir, no mesmo processo, título executivo contra o 

terceiro, seja ele alguém em relação à qual uma das partes tenha direito de regresso, como na denunciação, seja o 

afiançado ou os devedores solidários, no chamamento. A assertiva C Trata-se de assistência simples. “Assistência 

simples: É o mecanismo pelo qual se admite que um terceiro, que tenha interesse jurídico em que a sentença seja 

favorável a uma das partes, possa requerer o seu ingresso, para auxiliar aquele a quem deseja que vença”. ATENÇÃO: 

1 - Use uma folha para cada questão. 2 - Caso alguma questão seja anulada, os pontos a ela correspondentes serão 

atribuídos a todos os candidatos. 3 – Prazo para recurso: 22/05/2018 4 – Endereço para envio do recurso: 

ima.concursocaxias@outlook.com 5 – O candidato deve preencher obrigatoriamente com o nome do cargo e o 

respectivo código. x Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado® / Marcus Vinicius 

Rios Gonçalves. – 8. ed. – São Paulo : Saraiva, 2017.(Coleção esquematizado® / coordenador Pedro Lenza), Art. 121 

do CPC. 

Resposta ao recurso: “Aquele que interveio como assistente simples sofrerá uma consequência que não atinge as 

partes: não poderá mais discutir os fundamentos da sentença proferida no processo em que ele participou. Enquanto 

para as partes fica imutável o que foi decidido no dispositivo, para o assistente simples, não pode mais ser discutida 

a fundamentação.” Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado® / Marcus Vinicius Rios 

Gonçalves. – 8. ed. – São Paulo : Saraiva, 2017.(Coleção esquematizado® / coordenador Pedro Lenza). 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Nula. O site do Tribunal de Justiça em consulta a LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 17 DE 

DEZEMBRO DE 1991 não inseriu a atualização legislativa inserida através da LEI COMPLEMENTAR Nº 199, DE 

08 DE NOVEMBRO DE 2017,a qual altera o número de desembargadores para 30, motivo pelo qual a questão se 

torna NULA por não existir nenhuma alternativa correta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: PROCURADOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Resposta ao Recurso: Vide art. 312 caput, parte final do Código Penal Brasileiro. Ainda, segundo 

Rogério Sanches em sua obra Manual de Direito Penal Parte Especial, ano de 2017, página 779: “Na hipótese do 

desvio (ou malversação), o funcionário dá destinação diversa à coisa, em benefício próprio ou de outrem, podendo o 

proveito ser material ou moral, auferindo vantagem outra que não necessariamente a de natureza econômica. É 

também pressuposto desta modalidade criminosa que o funcionário tenha a posse lícita do bem e que, depois, o 

desvie.” Gabarito mantido. 

Resposta ao Recurso: Vide art. 312 do Código Penal Brasileiro. Ainda, segundo Rogério Sanches em sua obra Manual 

de Direito Penal Parte Especial, ano de 2017, página 779: “Na hipótese do desvio (ou malversação), o funcionário dá 

destinação diversa à coisa, em benefício próprio ou de outrem, podendo o proveito ser material ou moral, auferindo 

vantagem outra que não necessariamente a de natureza econômica. É também pressuposto desta modalidade 

criminosa que o funcionário tenha a posse lícita do bem e que, depois, o desvie.” Gabarito mantido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Vide Art. 20 do Código de Processo Penal Brasileiro interpretado à luz da súmula vinculante nº 

14. Quanto a argumentação do candidato, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal, ano de 

2017, páginas 120 e 121 informa: “b) Investigação preliminar como procedimento inquisitorial (nossa posição): 

cuida-se, a investigação preliminar, de mero procedimento de natureza administrativa, com caráter instrumental, e 

não de processo judicial ou administrativo. Dessa fase pré-processual não resulta a aplicação de uma sanção, 

destinando-se tão somente a fornecer elementos para que o titular da ação penal possa dar início ao processo penal. 

Logo, ante a impossibilidade de aplicação de uma sanção como resultado imediato das investigações criminais, como 

ocorre, por exemplo, em um processo administrativo disciplinar, não se pode exigir a observância do contraditório 

e da ampla defesa nesse momento inicial da persecução penal.” Gabarito mantido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

CARGO: ENFERMEIRO INTESIVISTA ADULTO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A referência citada pela recorrente (2003) não foi utilizada na elaboração da questão, considerando 

que a última publicação é de 2013 e também consta atualização em 2017 pela Rede Humaniza SUS: 

(http://redehumanizasus.net/politica-nacional-de-humanizacao/) – Na prática, os resultados que a Política Nacional 

de Humanização busca são: Valorização do trabalho na saúde e garantia dos direitos dos usuários. Informações em 

desacordo com a alternativa b.   

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: MÉDICO ANESTESIOLOGISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Alternativa que atende ao enunciado é  a letra A. 

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