
 1 

                                                                                        ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX 

CONCURSO PÚBLICO 2012 
 

RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA OS GABARITOS PRELIMINARES 
 

A Comissão Especial de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Bayeux, no uso de suas atribuições legais, e, após análise dos recursos 
impetrados pelos candidatos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas aplicadas no dia 24 de junho de 2012, informa na tabela abaixo o resultado do 
julgamento com os respectivos, número de inscrição, nome do candidato, cargo, questão, resultado do julgamento e resumo da fundamentação. 

 
Outrossim, esclarece que nos termos do item 14.14. do Edital Regulador/Edital de Retificação nº 003, o ponto correspondente à 

anulação de questão da prova Objetiva, em razão do julgamento de recurso será atribuído a todos os candidatos, independentemente 
da interposição de recurso. 

 
Por último, esclarece que, nos termos do Capítulo VIII do Edital Regulador/Edital de Retificação 002, item 8.1.2. A nota em cada questão da 

prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de resposta, será igual a: 2,5 (dois vírgula cinco) pontos, caso a resposta 
do(a) candidato(a) esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo da prova; -0,50 (menos zero cinquenta) ponto, caso 
a resposta esteja em desacordo com o gabarito oficial definitivo da prova;- -0,50 (menos zero cinquenta) ponto caso não haja 
marcação de resposta ou esteja a mesma rasurada e as que tiverem mais de uma alternativa assinalada como resposta, obedecida a 
seguinte fórmula:  

NPO = (QC x VQ) – 0,5(QE ou QB), em que: 
NPO = nota da prova objetiva de conhecimentos; 
QC = número de questões da folha de respostas concordantes com os gabaritos oficiais definitivos; 
QE= número de questões da folha de respostas erradas; 
QB= número de questões da folha de respostas em branco; 
VQ = valor de cada questão. 
 
 
 

A COMISSÃO 
 

CONTEMAX CONSULTORIA 
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Gabarito INSC. NOME Cargo Ques
tão Resultado Fundamentos do Resultado  

De Para 

1301 Rosilene Vieira da Silva Agente de Combate às 
Endemias 08 

Indeferido 

Segundo Rocha Lima (2001, p. 507) em Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa, consta, entre outros casos, 
que a metonímia pode acontecer quando se substitui o 
concreto pelo abstrato. Como exemplo, o referido gramático 
menciona: “A vingança vai-lhes no encalço.” “Vingança” é o 
abstrato e “vingadores”, o concreto. De maneira análoga, no 
exemplo da questão em discussão, acontece o mesmo: “A 
velhice deve ser respeitada”. Observamos aí uma metonímia, 
tendo em vista que a “velhice” (abstrato) pode ser substituída 
pelas “pessoas com idade avançada” (concreto). 
Dessa forma, apenas a letra E está equivocada. 
Conclusão: o pedido de anulação da questão deve ser 
indeferido.  

1301 Rosilene Vieira da Silva Agente de Combate às 
Endemias 26 

Indeferido 

O tratamento da sífilis é diferente dependendo do 
estágio estágio da doença: 
- Sífilis primária ou secundária = Penicilina benzatina 
(Benzetacil) 2.4 milhões de unidades em dose única 
- Sífilis com mais de 1 ano de evolução ou de tempo 
indeterminado = Penicilina benzatina (Benzetacil) 2.4 
milhões de unidades em 3 doses, com uma semana de 
intervalo entre cada. 
Doentes alérgico a penicilina podem ser tratados com 
doxiciclina (100mg 2x por dia por 14 dias) ou 
azitromicina (dose única de 2g), mas eles não são tão 
eficazes quanto a penicilina. 
Em alguns casos, como em grávidas contaminadas 
com sífilis, pode ser indicado um tratamento para 
dessensibilizar a paciente alérgica para que ela possa 
ser tratada com penicilina. A preferência é sempre pelo 
tratamento com penicilina. 
Após o inicio do tratamento as lesões começam a 
desaparecer já nos primeiros dias. Porém, para se 
confirmar a cura é preciso repetir os exames de 
sangue.  
Leia o texto original no site MD.Saúde: SÍFILIS | 
Sintomas e tratamento 
http://www.mdsaude.com/2009/01/dst-
sifilis.html#ixzz1zbEAFl9W.  

1301 Rosilene Vieira da Silva Agente de Combate às 
Endemias 29 

Indeferido 

A raiva (também conhecida impropriamente como 
Hidrofobia, é uma doença infecciosa que afeta os 
mamíferos causada por um vírus que se instala e 
multiplica primeiro nos nervos periféricos e depois no 
sistema nervoso central e dali para as glândulas 
salivares, de onde se multiplica e propaga.[2] Por  
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ocorrer em animais e também afetar o ser humano, é 
considerada uma zoonose, portanto, não se localiza 
nos tecidos próximos ao ferimentos como consta da 
alternativa incorreta. 

1301 Rosilene Vieira da Silva Agente de Combate às 
Endemias 33 Indeferido 

Nega-se provimento ao recurso ante a ausência de 
fundamentação.  

1301 Rosilene Vieira da Silva e outro Agente de Combate às 
Endemias 40 Indeferido 

Nega-se provimento ao recurso ante a ausência de 
fundamentação.  

4132 Emanuela Figueiredo de V. Néri Auditor Fiscal 18 Indeferido 
Indefere-se recurso sem fundamentação e 
argumentação lógica.  

4132 Emanuela Figueiredo de V. Néri Auditor Fiscal 27 Indeferido 
Indefere-se recurso sem fundamentação e 
argumentação lógica.  

6948 João Carlos Botelho Filho e 
outros Auditor Fiscal 19 Deferido 

Correção de erro material na digitação do gabarito. 
Alternativa correta é a letra E. C                   E 

1401 Thais Vidal de Oliveira e outros Auditor Fiscal 20 Deferido 
Correção de erro material na digitação do gabarito. 
Alternativa correta é a letra C. E                   C 

2909 Danielle do Nascimento 
Rodrigues Aranha Auditor Fiscal 21 

Indeferido 

De acordo com o o Código Tributário do Município, a 
Secretaria Municipal da Fazenda, através de 
procedimento interno ou por ação direta do Auditor 
Fiscal encarregado da execução de procedimento fiscal 
regular, poderá fazer inspeções, vistorias, 
levantamentos e avaliações nos veículos, arquivos ou 
outros móveis localizados no estabelecimento, exceto 
em cofres e/ou armários do sujeito passivo ou do 
terceiro.  

1498 Yana Almeida Camboim e outros Auditor Fiscal 24 

Deferido. 

Apesar de o edital regulador do certame indicar a Lei 
8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define crimes 
contra a ordem tributária, econômica e contra as 
relações de consumo, especificou, que só seriam 
cobrados os crimes contra a ordem tributária, 
excluindo-se, por óbvio as demais infrações à ordem 
econômica e de relação de consumo. 
Ocorre, que a questão em análise versou sobre crime 
contra a ordem econômica, e, por esta razão, deve ser 
anulada, atribuindo-se os pontos a todos os candidatos 
presentes ás provas, independentemente de recurso.  

QUESTÃO 
ANULADA 

1278 Romero Costa de Menezes 
E outros. Auditor Fiscal 29 

Indeferido 

O primeiro requisito para a propositura de uma ação 
popular é que o autor possua a qualidade de cidadão. 
A jurisprudência vem entendendo que cidadão é o 
eleitor que está em pleno gozo de seus direitos 
políticos.  
Portanto, a alternativa a não é correta, pois, não é 
qualquer pessoa que estar legitimada a figurar no pólo 
ativo da ação popular.  
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1498 Yana Almeida Camboim e outros Auditor Fiscal 36 

Indeferido 

O edital regulador do certame previu como conteúdo 
programático o conhecimento sobre pessoa física e 
pessoa jurídica. A questão em análise possui o 
seguinte enunciado: 

“36. A Lei 12.441/2011, introduz no Código Civil 
Brasileiro o Art. 980-A que conceitua a EIRELI - A 
empresa individual de responsabilidade limitada que 
será constituída por uma única pessoa titular da 
totalidade do capital social, devidamente 
integralizado, que não será inferior a 100 (cem) 
vezes o maior salário-mínimo vigente no País. Com 
relação à “pessoa titular” acima referida, salvo 
impedimento por norma constitucional ou por lei 
especial, é correto afirmar que esta pode ser: 
a) Uma Pessoa Jurídica 
b) Uma Pessoa Física e uma Jurídica 
c) Uma Pessoa Física ou uma Jurídica 
d) Uma Pessoa Física 
e) Uma Sociedade Anônima” 

Como se ver, a questão se ateve aos limites do edital 
ao explorar conhecimentos sobre uma nova 
modalidade de pessoa jurídica, introduzida através da 
Lei 12.441/2011. 
Como é cediço a empresa individual de 
responsabilidade limitada será constituída por uma 
única pessoa titular da totalidade do capital social, 
devidamente integralizado, que não será inferior a 100 
(cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.  

2909 Danielle do Nascimento 
Rodrigues Aranha Auditor Fiscal 37 Indeferido 

Indefere-se o recurso ante a manifesta ausência de 
fundamentação.  

5027 
 
 

1135 
 

1755 
4352 

Francisco de Assis Coutinho 
Pontes Junior 
 
Nadirjane Medeiros Carneiro 
Nascimento 
Armstrong dos Santos Leal 
Erlanda Brígida Jácome Leite 
 

Fisioterapeuta 
 
 
Prof. A1 
 
Nutricionista 
Odontólogo-PSF 
 

01 

indeferido 

O texto 1 trata de problemas ambientais causados em 
decorrência do desenvolvimento da indústria, tendo 
seu berço na Revolução Industrial; já o segundo texto 
mostra um efeito negativo no segmento da economia 
como resultado de uma catástrofe natural específica 
ocorrida na Itália. O enunciado da questão pede 
claramente que se opte pela alternativa que NÃO 
PODE ser afirmada (em relação aos dois textos), o que 
nos encaminha para a escolha da letra B e não E, 
como sugere o recorrente.  Em outras palavras, não 
podemos afirmar, em relação aos dois textos, que a 
questão da indústria é a causa para os problemas 
enfrentados. É apenas para o primeiro. Em relação ao 
segundo texto, a causa para os problemas de ordem 
econômica foi o terremoto. 
Conclusão: o pedido para anulação da questão deve  
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ser indeferido! 
 

1471 Waleska Monteiro dos Santos Supervisor de Ensino 03 

Indeferido 

A questão da “tipologia textual” pode ser abordada na 
prova em evidência, tendo em vista que, nos conteúdos 
programáticos, há o ponto “Interpretação textual”. 
Dessa forma, podemos afirmar que quando 
interpretamos um texto, não apenas tentamos 
desvendar os sentidos produzidos nele, mas quem o lê, 
em função de suas experiências enquanto leitor, 
tomando como parâmetro sua competência intertextual, 
acaba tendo que recorrer a padrões tipológicos como 
os elencados nas alternativas da questão. 
Conforme Maria Auxiliadora Bezerra (2002, p.43), em 
Gêneros Textuais e ensino: “(...) a ênfase na leitura, 
análise e produção de textos narrativos, descritivos, 
argumentativos, expositivos e conversacionais, 
considerando seus aspectos enunciativos, discursivos, 
temáticos, estruturais e linguísticos (que variam 
conforme as situações comunicativas), caracteriza-se 
como uma das renovações mais apregoadas no ensino 
de nossa língua (...)” 
Na mesma direção a Equipe do Brasil Escola explica 
sobre o que é interpretar: 
“Quando falamos em interpretação, esta engloba uma 
série de particularidades, tais como pontuação, pois 
uma vírgula pode mudar o sentido de uma ideia, 
elementos gramaticais, como conjunções, 
preposições, entre outros. 
Obviamente que, para haver uma boa interpretação, o 
texto deverá dispor de todos os requisitos essenciais 
para tal. Como por exemplo, coesão, coerência, 
paragrafação e, sobretudo, relações semânticas bem 
delimitadas, para que dessa maneira o leitor possa  
interagir plenamente com as ideias retratadas por esse 
texto. 
A questão discursiva tanto vale para textos escritos em 
prosa, quanto para aqueles escritos em forma de 
versos, pois por trás de uma simples estrofe há infinitos 
dizeres, que o leitor, com seu conhecimento de mundo, 
torna-se capaz de decifrá-los de uma forma bastante 
plausível.” 
Para ratificar ainda mais a conveniência de cobrar 
conhecimentos sobre tipologia textual, transcrevemos 
abaixo os argumentos seguintes: 
“Outros aspectos, não menos importantes, dizem  
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respeito aos conhecimentos relacionados aos fatos 
linguísticos e ao conhecimento de mundo, ou seja, as 
inferências que devem ser feitas diante de uma 
determinada expressão, de um determinado fato 
citado. 
Um simples sinal de pontuação, como é o caso do uso 
de uma vírgula, pode ser decisivo para explicar o que 
pretende o emissor, dado o fato de tal recurso ser, 
muitas vezes, uma questão de estilo, de efeito a ser 
obtido e, sobretudo, decifrado. Também podem ser 
mencionados os demais sinais, as conjunções 
(sobretudo as adversativas), as relações de significado 
existente entre as palavras, enfim, muitos são os 
aspectos que prevalecem nesse momento. 
E as inferências, qual o atributo a elas dado? Saiba 
que, não raras as vezes, o discurso não se mostra 
assim, tão às claras, isto é, por trás dele há uma 
intertextualidade, uma alusão, há outro aspecto que 
exige uma habilidade necessária para fazer 
determinadas “conexões”, digamos assim, entre as 
ideias abordas no discurso – aspecto esse que 
somente se torna materializado mediante o 
conhecimento de mundo, da realidade que nos cerca, 
dos quais devemos sempre dispor.” 
(http://www.portugues.com.br/redacao/interpretacao-
textual.html) 

4132 
4352 

Emanuela Figueiredo de 
Vasconcelos Néri 
Erlanda Brígida Jácome Leite 
 

Auditor Fiscal 
Odontólogo-PSF 

04 
 

 

Indeferido 

Conforme Irandé Antunes (2005, p. 158), em Lutar com 
palavras: coesão e coerência, afirma: 
“A relação de conclusão acontece sempre que, em um 
segmento, se expressa uma conclusão que se obteve a 
partir de fatos ou conceitos expressos no segmento 
anterior. Essa relação é sinalizada pelos conectores 
logo, portanto, pois, por conseguinte, então, assim.” 
Por outro lado, a mesma autora diz também que: “O 
conector de conclusão, como qualquer outro, pode vir 
subentendido e, assim, o elo entre os elementos não 
aparece na superfície. Sua interpretação é legitimada 
pelos nossos conhecimentos prévios, nesse contexto, 
mais diretamente mobilizados.” Ela, inclusive, ilustra 
com o mesmo período utilizado na questão em 
discussão. Portanto, a alternativa correta permanece a 
letra A. 
Conclusão: O pedido de anulação da questão deve 
ser indeferido!  
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5027 
1755 
1208 
4352 

Francisco de Assis P Júnior 
Armstrong dos Santos Leal 
Rafael Ribeiro P Cavalcante 
Erlanda Brígida Jácome Leite 
 

Fisioterapeuta 
Nutricionista 
Procurador Municipal 
Odontólogo-PSF 

05 

Indeferido 

Conforme Irandé Antunes (2005, p. 158), em Lutar com 
palavras: coesão e coerência, afirma: 
“A relação de conclusão acontece sempre que, em um 
segmento, se expressa uma conclusão que se obteve a 
partir de fatos ou conceitos expressos no segmento 
anterior. Essa relação é sinalizada pelos conectores 
logo, portanto, pois, por conseguinte, então, assim.” 
Por outro lado, a mesma autora diz também que: “O 
conector de conclusão, como qualquer outro, pode vir 
subentendido e, assim, o elo entre os elementos não 
aparece na superfície. Sua interpretação é legitimada 
pelos nossos conhecimentos prévios, nesse contexto, 
mais diretamente mobilizados.” Ela, inclusive, ilustra 
com o mesmo período utilizado na questão em 
discussão. Portanto, a alternativa correta permanece a 
letra A. 
Conclusão: O pedido de anulação da questão deve 
ser indeferido!  

5027 
 
 
 

4132 

Francisco de Assis Pontes 
Júnior 
Waleska Monteiro dos Santos 
 
Emanuela Figueiredo de 
Vasconcelos Néri 

Fisioterapeuta 
 
Supervisor de Ensino 
Auditor Fiscal 

06 

Indeferido 
 

Conforme o sítio Língua Portuguesa em Uso, “a 
anáfora tem como função ‘lembrar’. É o termo usado 
em um texto para relembrar ou retomar algo que já foi 
dito.” 

(http://www.lpeu.com.br/a/D%C3%AAixis-
an%C3%A1fora-cat%C3%A1fora.html) 

 
Ainda, de acordo com José Carlos de Azeredo (2008, 
p. 494), em Gramática Houaiss da Língua Portuguesa, 
modernamente, tem-se empregado anáfora no âmbito 
da nstituídas textual, para designar um mecanismo 
de remissão referencial no interior do texto: a anáfora é 
um recurso de retorno a uma informação dada ou 
sugerida no texto. 
Por fim, em consonância com Joaquim Mattoso 
Câmara Jr. (2000, p. 49), em Dicionário de nstituídas 
e gramática, anáfora é “qualquer referência a um termo 
já constante do contexto”. 
Pelos argumentos acima, a alternativa correta 
permanece a letra D.  

2595 
2927 

13081 
10750 
1755 

Manoel Anízio Ferreira de Sá 
Danielle Pedroza de Andrade  
Rozellams Francisca C V Varela 
Mariana Bessa Cunha Fortes 
Armstrong dos Santos Leal 

Procurador Municipal 
Procurador Municipal 
Enfermeiro 
Enfermeiro PSF 
Nutricionista 

7 

Indeferido 

Todos os verbos foram conjugados corretamente, 
considerando os padrões do infinitivo, singular e plural, 
respectivamente, exceto os da letra E: em vez de 
PROVER – PROVÉM – PROVEEM, deve ficar a 

nstituíd PROVER – PROVÊ – PROVEEM. Logo, é a 
letra E que apresenta equívoco, portanto, ela deve ser  
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marcada. 

12448 
14529 
10750 
1332 
8967 

Renata Vilma Gomes Viana 
Verônica Rangel Duarte Mariana 
Bessa Cunha Fortes 
Sendy Kelly Leite Macieira 
Lívia Navarro Melo 

Professor Classe A1 
Procurador Municipal 
Enfermeiro PSF 
Prof. B – Educ. Física 
Enfermeiro PSF 

8 

Indeferido 

A letra E é a incorreta, porque quando há a figura 
ASSÍNDETO omitem-se todos os conectivos. Na letra 
E, vemos pelo menos um conectivo: “Nasceu, cresceu 
e morreu”.  

13081 
11041 
8967 
9372 
8445 
8534 
14932 
4262 
1286 
 

Rozellams F Caetano V Varela  
Mayara Kaline Freitas Barbosa 
Lívia Navarro Melo 
Luiz Augusto O de Andrade 
Keylla Robeerta S de Souza 
Laíse Moura Pegado Suassuna 
Williany Rosália Viana e Silva 
Vilton Késsio Ferreira de Brito 
Rosângela Alves Almeida Bastos 

Enfermeiro 
Enfermeiro PSF 
Enfermeiro PSF 
Enfermeiro SMS 
Enfermeira SMS 
Psicopedagogo 
Enfermeiro PSF 
Enfermeiro 
Enfermeiro SMS 

9 

Deferido 

 O termo Agora da questão 09 desses cargos não foi 
destacado com negrito, motivando a sua anulação. O 
ponto relativo à questão anulada deverá ser atribuído a 
todos os candidatos, independentemente da 
interposição de recursos.1 

QUESTÃO 
ANULADA 

1471 
 
12356 
 
12234 
 
1135 

 
Waleska Monteiro dos Santos 
 
Rejane de Barros Cavalcanti 
 
Raquel do Nascimento Saleno 
 
Nadirjane Medeiros Carneiro 
Nascimento 

Supervisor de Ensino 
 
 
Prof. A1 
 
 

10 

Indeferido 

Conforme o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 
a palavra PARABÉM é um substantivo masculino e o 
singular do termo PARABÉNS.  
Também atestam sua existência como elemento 
constante no repertório lexical da língua portuguesa os 
dicionários elencados a seguir: Dicionário de Português 
Michaelis, Web Dicionário da Língua Portuguesa, 
Dicionário online Caldas Aulete, entre outros. 
Por fim, a alternativa E deve permanecer. 
Conclusão: o pedido de anulação da questão deve ser 
indeferido!  

1332 
4352 
7347 
2909 

13657 
14529 
14728 

Sendy Kelly Leite Macieira  
Erlanda Brígida Jácome Leite 
José Cleidomar Mendes  
Danielle do N Rodrigues Aranha 
Sônia Ferreira Maciel  
Verônica Rangel Duarte 
Wallace Wild Duarte Dias 

 
Prof. B – Educ. Física 
Odontólogo PSF 
Auditor F de Tributos 
Auditor F de Tributos 
Psicopedagogo 
Procurador Municipal 
Nutricionista 
 

12 

Indeferido. 

A opção que fere a norma culta é a letra C, pois, 
segundo Rocha Lima (2001, p.393), em Gramática 
normativa da Língua Portuguesa, quando existe a 
expressão mais de um deve “ficar no singular o verbo, 
concordando com o substantivo que acompanha a 
expressão.” 

 
5180 
4132 
5027 
1491 

Gênesis Miguel Pereira  
Emanuela Figueiredo de V Néri 
Francisco de Assis P Junior 
Willian Alves Bezerra 

Contador 
Auditor Fiscal 
Fisioterapeuta 
Procurador Jurídico 

13 
 

   Indeferido 

Segundo Pasquale e Ulisses (2003, p. 503), em 
Gramática da Língua Portuguesa: “Na linguagem 
corrente do Brasil, esse verbo é usado como transitivo 
direto, no sentido de “ver”, “presenciar”: “Não assisti o  

                                                
1 CARGOS CORRELATOS CUJA QUESTÃO 09 DEVE SER ANULADA PELOS MESMOS MOTIVOS: ADMINISTRADOR, ARTE EDUCADOR, EDUC. FÍSICO, MÉDICO (TODAS AS 
ESPECIALIDADES)  
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1208 
2665 
1600 
6825 
10648 
9372 
11778 
230 
10597 
10753 
7347 
10999 
2909 
4252 
14529 
2927 
8967 
8445 
14728 
4352 
7838 
5674 
4573 
1755 
1806 

Rafael Ribeiro P Cavalcante 
Cristiane Pereira de Sousa 
Antonio Carlos do N Lima 
Jéssica Emanuelle T Alves  
Maria Odete Leite de Lima 
Luiz Augusto O de Andrade  
Patrícia Tomaz Sitonio  
Adriane de castro S Almear 
Maria Lúcia Miranda Augusta 
Débora Lígia O do N Nóbrega 
José Cleidomar Mendes 
Matheus de Oliveira Sá 
Danielle do N Rodrigues Aranha 
Érica Giovana Mailho I da Costa 
Verônica Rangel Duarte  
Danielle Pedroza de Andrade 
Lívia Navarro Melo 
Keylla Roberta Siqueira Souza 
Wallace Wild Duarte Dias 
Erlanda Brígida Jácome Leite  
Josildo dos Santos Silva 
Gracileide Alves da Silva 
Fábio Batista Fernandes  
Armstrong dos Santos Leal 
Aurélio B F Beltrão 

Procurador Municipal 
Enfermeiro – PSF 
Prof. Ed. Física 
Procurador Municipal 
Enfermeiro – SMS 
Enfermeiro – SMS 
Médico – PSF  
Enfermeiro 
Professor Classe A1 
Auditor Fiscal 
Auditor F de Tributos 
Auditor F de Tributos 
Auditor F de Tributos 
Procurador Municipal 
Procurador Municipal  
Procurador Municipal 
Enfermeiro PSF 
Enfermeiro SMS 
Nutricionista 
Odontólogo PSF 
Orientador Educ. 
Supervisor de Ensino 
Analista de TI 
Nutricionista 
Monitor Escolar 

jogo”. No padrão formal, essa construção não costuma 
ocorrer. Convém lembrar que não se pode fazer a 
passiva de verbos transitivos indiretos, portanto não se 
pode dizer “O jogo foi assistido por mil pessoas”. No 
padrão formal, deve-se optar pela construção ativa 
(“Apenas mil pessoas assistiram ao jogo”)”. De maneira 
análoga, considerando que se solicita, no enunciado, a 
norma padrão culta, a opção C da questão 13 está 
incorreta, pois se trata do verbo “assistir” no sentido de 
“ver”, “presenciar”, na voz passiva. 

12234 
12356 
9682 

Raquel do Nascimento Saleno 
Rejane de Barros Cavalcanti 
Márcia Guedes de Oliveira 

Supervisor de Ensino 
Prof. A1 
 

15 

Indeferido 

Para a boa compreensão do que solicita o enunciado, 
não é necessário grifar as orações, visto que elas já 
estão isoladas como oração 1, oração 2 e oração 3. 
Outrossim, em hipótese alguma, a letra B poderia ser a 
alternativa a ser escolhida, visto que a oração 1 ilustra 
uma oração subordinada adjetiva; a oração 2, uma 
oração subordinada substantiva; e a oração 3, uma 
oração subordinada adverbial.  
Pelas razões expostas, permanece a letra C como 
correta. 

 
 
 
 
 
 

8445 
8018 
8567 
230 
8967 
10750 

Keylla Roberta Siqueira Souza  
Juliana Barbosa de A. Nóbrega 
Larissa Karla Silveira Dias 
Adriane de C. S. Alencar 
Lívia Navarro Melo 
Mariana Bessa Cunha Fortes 

Enfermeiro SMS 
Enfermeiro PSF 
Enfermeiro PSF 
Enfermeiro PSF 
Enfermeiro PSF 
Enfermeiro PSF 

16 

Deferido 

- A questão faz pergunta quanto a indicação da Salk. 
Sendo assim, conforme o Manual de Procedimentos 
para Vacinação de 2011, encontrado no link: 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/manu_pro
ced_vac.pdf 
A Vacina de vírus inativados contra a poliomielite SALK 
é indicada:  
• crianças imunodeprimidas, ou seja, crianças com 
deficiência imunológica congênita ou adquirida, não 
vacinadas ou com esquema incompleto de vacinação 

QUESTÃO 
ANULADA 
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contra a poliomielite; 
• crianças comunicantes domiciliares de pessoa 
imunodeficiente que necessitam receber a vacina 
contra a poliomielite; 
• pessoas submetidas a transplante de medula óssea. 
A criança infectada pelo vírus da imunodeficiência 
humana HIV, sintomática, deve receber a vacina de 
vírus inativados contra a poliomielite. Quando não 
disponível utilizar a vacina oral contra a poliomielite. 
Portanto, as alternativas A e C realmente estão 
corretas, devendo assim, a questão ser anulada. 
 

8445 
8967 
13081 

Keylla Roberta Siqueira Souza 
Lívia Navarro Melo 
Rozellams F. C. verás Varela 

Enfermeiro SMS 
Enfermeiro PSF 
Enfermeiro 

17 

Indeferido 

Sabemos que das alternativas, as que são compostas 
por vírus vivos atenuados são: 
- Poliomielite (a sabin) que não foi especificada 
- Febre Amarela 
- Sarampo 
 Sendo assim, essa alternativa não deve ser 
anulada. Uma vez que em qualquer outra, não teriam 
todas as opções, levando o nome das vacinas que são 
compostas por vírus vivos atenuados. Sendo assim, 
subentende-se que a poliomielite citada, é a SABIN, de 
vírus vivos atenuados. (Referencias: 
http://www.vacinaonline.fmb.unesp.br/docs/norma%20d
e%20vac.ms.pdf – 
http://www.uff.br/disicamep/composicao.htm 

 

8445 Keylla Roberta Siqueira Souza Enfermeiro SMS 19 

Indeferido 

Somente a alternativa D é a correta. Como no caso da 
Poliomielite. Sabe-se que a Herpes Zoster disseminado 
ou em imunossuprimido necessita de isolamento 
respiratório também como as demais doenças citadas 
em outras alternativas. A única que não precisa é a 
Estafilococcia. Devendo assim, não ser anulada essa 
questão, mantendo a alternativa correta a D. 
 
Referências: 
http://www.unic.br/hgu/p_hgu/ccih/manual%20de%20isola
mento.pdf  

10750 Mariana Bessa Cunha Fortes  Enfermeiro PSF 20 

Indeferido 

Lendo o enunciado da questão, entende-se que todas 
as doenças tem que ser de notificação compulsória a 
nível nacional, com exceção de uma ou outras que tem 
que se encontrar em uma das alternativas abaixo.  
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Sendo assim, a única que não contem todas as 
doenças de notificação compulsória é a letra B. Não 
devendo ser anulada!  
Referência: 
http://www.saude.al.gov.br/sites/default/files/portaria_1
04_de_25.01.2011_0.pdf 

10750 Mariana Bessa Cunha Fortes Enfermeiro PSF 22 

Indeferido 

Surto Epidêmico: 
“Denomina-se surto epidêmico, ou simplesmente surto, 
uma ocorrência epidêmica restrita a um espaço 
extremamente delimitado: colégio, quartel, edifício de 
apartamentos, bairro, etc.” 
Portanto, a alternativa correta é a C. Não devendo 
assim, ser anulada a questão. 
Referência: 
www.cursosgesp.com/download/.../Processo%20Epidê
mico.ppt  

8220 
10750 
6812 
11041 

Kalline Silva de Morais  
Mariana Bessa Cunha Fortes 
Jéssica Brito dos Santos  
Mayara Kaline Freitas Barbosa 

Enfermeiro SMS 
Enfermeiro PSF 
Enfermeiro SMS 
Enfermeiro PSF 

23 

Indeferido 

Conforme citado em: 
http://abenfo.redesindical.com.br/arqs/manuais/027.pdf 
de 2011, a inspeção é uma parte da anamnese 
composta no Exame Físico de Enfermagem, podendo 
detectar entre outros, o Edema, que no caso da 
gestante é o importante. Assim como verificação de 
pressão arterial, também faz parte do exame físico 
obstétrico. Podendo assim, evitar a eclampsia, pré-
eclampsia. A questão pede que priorize num exame 
físico mudanças (ATENTAR-SE), como edema e 
pressão arterial. Estando correta a letra A e não 
devendo ser anulada.  

230 Adriane de C. silva de Alencar Enfermeiro PSF 24 

Indeferido 

O tecido conjuntivo contem em maior parte no nosso 
organismo, por esse motivo obviamente, há mais 
proteínas nele. Mas qdo paramos para observar o 
tecido muscular que sua quantidade existente em 
nosso corpo humano é menor, as proteínas 
encontradas são bem maiores. Exemplo: se eu pegar 1 
cm de tecido muscular, vou encontrar mais proteínas 
do que em 1cm de tecido conjuntivo. Logo, a questão, 
não deve ser anulada. 
Referência: 
http://www.geocities.ws/investigandoaciencia/tecidos.ht
ml  

2195 Carolina da Silva Montenegro Enfermeiro PSF 28 

Indeferido 

Resposta: B, a tromboflebite pode ser causada pela 
pode ser causada pela estagnação de sangue venoso 
resultante de movimentos infrequentes dos músculos: o 
simples fato de andar contrai os músculos, que  
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pressionam as veias para esvazia-las e então elaborar 
com a circulação venosa e prevenir a estase venosa. 
Não deve ser anulada. 

2833 Daniela Holmes Sarmento Enfermeiro PSF 29 

Indeferido 

Resposta: A, o ENFISEMA PULMONAR, é uma 
doença caracterizada pela limitação crônica ao fluxo 
aéreo, devido ao aumento da resistência das vias 
aéreas e aprisionamento anormal de gás intratorácico, 
traduzido por uma dificuldade predominantemente 
expiratória, sendo assim, estumar a respiração curta no 
paciente, não resolveria o desconforto respiratório 
sentido por ele, causado pela doença.  
CUIDADOS DE ENFERMAGEM: 
Avaliar o grau de dispnéia e hipóxia; 
•Administrar os broncodilatadores; 
•Administrar os aerossóis; 
•Estimular a tosse; 
•Aumentar a oferta hídrica ao paciente; 
•Monitorizar e instalar a oxigenoterapia; 
•Drenagem postural 
•Prevenir infecções; 
•Observar os aspectos das secreções; 
•Estimular a vacinação contra influenza e S. 
pneumoniae. 
•Treinar a respiração diafragmática; 
•Promover repouso pois alimentação; 
•Estimular as técnicas de conservação de energia; 
Sendo assim, essa questão não deve ser anulada. 
Referencia: 
http://artigos.netsaber.com.br/resumo_artigo_13238/arti
go_sobre_assist%C3%8Ancia_de_enfermagem_ao_pa
ciente_com_dpoc.  

8220 
10750 

Kalline Silva de Morais 
Mariana Bessa Cunha Fortes 

Enfermeiro SMS 
Enfermeiro PSF 30 Indeferido Hepatomegalia  

82201
10750 

Kalline Silva de Morais 
Mariana Bessa Cunha Fortes 

Enfermeiro SMS e 
outros 
Enfermeiro PSF e 
outros 

33 

Indeferido 

Esterilização é o processo que promove completa 
eliminação ou destruição de todas as formas de 
microorganismos presentes : vírus, bactérias, fungos, 
protozoários, esporos, para um aceitável nível de 
segurança. O processo de esterilização pode ser 
físico, químico, físico-químico.  

8220 Kalline Silva de Morais Enfermeiro PSF/SMS 34 Deferido 
Ex officio (correção da digitação dos gabaritos 
preliminares) para letra B. A                   B 

10750 Mariana Bessa Cunha Fortes Enfermeiro PSF 35 
Indeferido 

RESPOSTA: E, quando o acúmulo de líquidos é 
excessivo e vem acompanhado de aumento na 
pressão arterial ou perda de proteínas pela urina, é um  
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sinal de alerta para a gestante. Estes sintomas podem 
indicar uma pré-eclâmpsia. Outros sinais e sintomas 
desta condição são dor de cabeça severa, visão 
borrada e rápido ganho de peso. Sendo assim, a 
questão não deve ser anulada. 

14932 
8220 
10750 

Williany Rosália Viana e Silva 
Kalline Silva de Morais 
Mariana Bessa Cunha Fortes 

Enfermeiro PSF 
Enfermeiro SMS 
Enfermeiro PSF 

36 

Indeferido 

Resposta: B, realmente a enfermagem cuida do coto 
umbilical. Sendo assim, fica a critério da empresa ver 
se anula ou não a questão. Uma vez que tenho 
argumentos para que não seja anulada, com base 
nessa referencia: 
http://sousafranco.homeip.net/franco/aulas/cle/Cuid_IM
_texto%20de%20apoio.pdf 
*Lembrando que o cuidado de enfermagem é com o 
COTO UMBILICAL.  

13081 Rozellams F. C. Véras Varela Enfermeira 37 

Indeferido 

RESPOSTA: B, conforme o site: 
http://pt.scribd.com/doc/49218288/tempos-cirurgicos 
É de responsabilidade do circulando, não o 
descriminando se é enfermeiro, médico, técnico. Sendo 
assim, não deve ser anulada.  

10750 
 

Mariana Bessa Cunha Fortes 
 

Enfermeiro PSF 
 39 

deferido 

Partindo da interpretação do enunciado, que constava: 
"Pacientes acometidos por patologias do trato 
respiratório, que requerem isolamento são", pedia-se 
doenças do trato respiratório, que necessitassem de 
qualquer tipo de isolamento. Nesse caso: Segundo o 
Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da 
Saúde (2011), Conjuntivite gonocócita e Difteria 
cutânea atingem mucosa ocular e pele, 
respectivamente. Citomegalovírus, quando se trata da 
doença clinicamente aparente, é caracterizada pelo 
envolvimento de múltiplos órgãos, particulamente 
sistema retículo-endotelial e Sistema nervoso central 
com ou sem acometimento ocular ou auditivo, 
enquanto o Eritema infeccioso é uma doença 
exantemática, de manisfestação semelhante à 
Rebéola, sendo uma infecção viral que afeta com 
frequencia os glóbulos vermelhos, mas que tem 
manifestação na pele. O sarampo também é uma 
doença exantemática, de cunho maculopapular 
generalizado. A escabiose é uma patologia altamente 
infecciosa, na qual o parasita Sarcoptes scabie se 
alimenta da queratina, ou seja, proteína que constitui a 
camada superficial da pele, causando lesões nela. A 
febre tifóide é uma doença infocontagiosa, de 
notificação compulsória, causada pela bactéria 
Salmonella enterica typhi, na qual há, mais claramente, 

QUESTÃO 
ANULADA 
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alterações intestinais graves, que vão da constipação á 
diarreia, acompanhadas de febre alta. A Hepatite viral 
também não se constitui como doença do trato 
respiratório, já que, obviamente, atinge o fígado, 
podendo desenvolver um quadro hepatite aguda, com 
formas clínicas oligo/assintomática ou sintomática. Já o 
impetigo é uma infecção cutânea superficial, mais 
comum em crianças, causada principalmente pelos 
microorganismos Stphylococcusaureus e 
Streptococcus. Neste sentido, deve a questão 39 ser 
anulada, já que não há resposta, pois todas as 
alternativas apresentam patologias que não são 
específicas do trato respiratório, embora haja algumas 
que necessitem, sim, de islomento qualquer que seja. 

5180 Gênesis Miguel Pereira Contador 35 

Indeferido 

Os conteúdos programáticos estabelecidos para o 
cargo de contador foram os seguintes: 1. Contabilidade 
geral: princípios fundamentais da Contabilidade; 
estrutura conceitual da Contabilidade; contas e plano 
de contas; fatos e lançamentos contábeis; 
procedimento de escrituração contábil; apuração do 
resultado do exercício; elaboração, estruturação e 
classificação das demonstrações contábeis de acordo 
com a Lei nr. 6.404 de 1976 e Lei nr. 10.303 de 2001. 
2. Contabilidade avançada: ajustes para encerramento 
do exercício social; avaliação de investimentos; 
consolidação de demonstrações; destinação dos 
resultados; constituição de reservas; concentração, 
transformação e extinção de sociedades. 
Assim, não tem fundamento o recurso do candidato.  

5180 Gênesis Miguel Pereira Contador 38 

Indeferido 

De fato, no edital não consta expressamente análise de 
compra e venda de empresas através de auditoria 
conforme explorado na questão em lide, contudo no 
edital, consta sim conforme pode ser verificado 
“avaliação de investimentos” e dentro de avaliação de 
investimentos é usual que se proceda a um processo 
de auditoria como ferramenta auxiliar para que se 
tenha aí a certeza do realmente se está adquirindo. 
Nesse sentido, não há o que se questionar uma vez 
que a questão aborda de forma prática um 
procedimento que deve ser adotado, para que se 
possa sim realizar de forma segura, para quem está 
pretendendo investir, tal avaliação de investimentos.  



 15 

5180 Gênesis Miguel Pereira Contador 40 

Indeferido 

Os conteúdos programáticos estabelecidos para o 
cargo de contador foram os seguintes: 1. Contabilidade 
geral: princípios fundamentais da Contabilidade; 
estrutura conceitual da Contabilidade; contas e plano 
de contas; fatos e lançamentos contábeis; 
procedimento de escrituração contábil; apuração do 
resultado do exercício; elaboração, estruturação e 
classificação das demonstrações contábeis de acordo 
com a Lei nr. 6.404 de 1976 e Lei nr. 10.303 de 2001. 
2. Contabilidade avançada: ajustes para encerramento 
do exercício social; avaliação de investimentos; 
consolidação de demonstrações; destinação dos 
resultados; constituição de reservas; concentração, 
transformação e extinção de sociedades. 
Assim, não tem fundamento o recurso do candidato.  

14529 Verônica Rangel Duarte Procurador 17 

 

A questão solicita que o candidato aponte, dentre as 
alternativas propostas, a que representa um caso de 
típico ato administrativo. 
Das alternativas propostas, a única que se enquadra 
no conceito de ato administrativo é a letra a.   

4679 
1208 
1491 
6825 
5712 
6076 
2927 
9525 
9408 
4238 
5870 

Felipe Alves de Menezes 
Rafael Ribeiro P. Cavalcante 
Willian Alves Bezerra  
Jéssica Emanuelle T. Alves 
Gustavo Meira Borges 
Iranildo Lima da Costa Junior 
Danielle Pedroza de Andrade 
Manoel Anízio Ferreira de Sá 
Luiz Pereira o Nascimento Junior 
Eriberto da Costa Neves 
Hermanne A. dos Santos Coelho 

Procurador  
Procurador  
Procurador 
Procurador 
Procurador  
Procurador 
Procurador 
Procurador 
Procurador 
Procurador 
Procurador 

24 

deferido 

Na questão 24, que trata de ação popular, a única 
alternativa correta seria a que aponta os bens de valor 
turísticos como bens públicos, ex vi do art. 1º, § 1º, da 
Lei 4717/65, com a redação dada Lei nº 6.513, de 
1977), todavia, houve erro de digitação na formulação 
da alternativa, dificultando o entendimento dos 
candidatos. A forma correta seria: Consideram-se 
como patrimônio público os bens de valor turístico. A 
omissão da palavra valor dificultou o entendimento dos 
candidatos, devendo, por esta razão ser anulada a 
questão. 

QUESTÃO 
ANULADA 

4252 
 Érica Giovana Mailho I. da Costa Procurador 25 

Indeferido 

O depósito do montante integral do débito não constitui 
condição de procedibilidade da ação anulatória, mas 
mera faculdade do autor, para o efeito de suspensão 
da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 
151 do CTN, inibindo, dessa forma, o ajuizamento da 
ação executiva fiscal, até o trânsito em julgado da ação 
proposta, consoante a jurisprudência pacífica do E. 
STJ. (Precedentes do STJ: AgRg nos Edcl no Ag 
1107172⁄PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 03⁄09⁄2009, Dje 
11⁄09⁄2009; Resp 183.969⁄SP, Rel. Ministro MILTON  
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LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
21⁄03⁄2000, DJ 22⁄05⁄2000; Resp 60.064⁄SP, Rel. 
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 26⁄04⁄1995, DJ 15⁄05⁄1995; Resp 
2.772⁄RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE 
BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15⁄03⁄1995, 
DJ 24⁄04⁄1995) 

4679 
 

Felipe Alves de Menezes e 
outros 
 

Procurador  
 27 

Deferido 

O locatário é possuidor direto, portanto, a alternativa 
correta é a letra D. A                   D 

 
4679 

 
 

Felipe Alves de Menezes e 
outros 
 

Procurador  
 33 

Deferido 

O crime de prevaricação não possui qualificadoras. 
Questão alterada para letra C. 

E                   C 

5712 Gustavo Meira Borges  Procurador 36 

Indeferido 

O artigo 841, do texto celetizado estabelece: 
“Art. 841 – Recebida e protocolada a reclamação, o 
escrivão ou secretário, dentro de 48 (quarenta e oito) 
horas, remeterá a segunda via da petição, ou do termo, 
ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo, para 
comparecer à audiência do julgamento, que será a 
primeira desimpedida, depois de 5 (cinco) dias.” 
Logo, é forçoso concluir que a única alternativa 
incorreta sobre Procedimento Sumaríssimo na Justiça 
do Trabalho é a que consta da letra B, que possui a 
seguinte redação: “O prazo máximo para designação 
da audiência e pauta especial é de 10 dias”.  

5904 Hioman Imperiano de Souza Procurador 39 

Indeferido 

Sobre a questão proposta, destaque-se o RECURSO 
ESPECIAL Nº 875.163 – RS (2006/0171901-7) – 
RELATORA : MINISTRA DENISE ARRUDA 
EMENTA: 
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
ELEMENTO SUBJETIVO. PRECEDENTES DO STJ. 
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 
1. A configuração de qualquer ato de improbidade 
administrativa exige a presença do elemento subjetivo 
na conduta do agente público, pois não é admitida a 
responsabilidade objetiva em face do atual sistema 
jurídico brasileiro, principalmente considerando a 
gravidade das sanções contidas na Lei de Improbidade 
Administrativa. 
2. Assim, é indispensável a presença de conduta  
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dolosa ou culposa do agente público ao praticar o ato 
de improbidade administrativa, especialmente pelo tipo 
previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, especificamente por 
lesão aos princípios da Administração Pública, que 
admite manifesta amplitude em sua aplicação. Por 
outro lado, é importante ressaltar que a forma culposa 
somente é admitida no ato de improbidade 
administrativa relacionado à lesão ao erário (art. 10 da 
LIA), não sendo aplicável aos demais tipos (arts. 9º e 
11 da LIA). 
3. No caso concreto, o Tribunal de origem qualificou 
equivocadamente a conduta do agente público, pois a 
desídia e a negligência, expressamente reconhecidas 
no julgado impugnado, não configuram dolo, tampouco 
dolo eventual, mas indiscutivelmente modalidade de 
culpa. Tal consideração afasta a configuração de ato 
de improbidade administrativa por violação de 
princípios da administração pública, pois não foi 
demonstrada a indispensável prática dolosa da conduta 
de atentado aos princípios da Administração Pública, 
mas efetiva conduta culposa, o que não permite o 
reconhecimento de ato de improbidade administrativa 
previsto no art. 11 da Lei 8.429/92. 
4. Provimento do recurso especial. 

1491 
6825 

14259 
5870 
5904 

William Alves Bezerra 
Jéssica Emanuelle T. Alves  
Verônica Rangel Duarte 
Hermanne A. dos Santos Coelho 
Hioman Imperiano de Souza 

Procurador 
Procurador 
Procurador 
Procurador 
Procurador 

40 

Indeferido 

Diante do princípio da especialidade da norma2, tem-se que 
não se aplica as regras do Novo Código Civil, permanecendo 
em vigor as regras previstas no Decreto nº 20.910, de 06 de 
janeiro de 1932, que, no artigo 1º, afirma que a prescrição das 
pretensões contra as Fazendas Públicas é quinquenária3.  

11452 
1263 
1232 

Nayara Marinho de Lucena 
Roberta Costa Meira 
Regina dos Santos M. Cordeiro 

Psicólogo 
Psicólogo 
Psicólogo 

16 
Deferido 

Correção de erro material na digitação do gabarito. 
Resposta correta é letra B A                  B 

11452 
436 

1232 

Nayara Marinho de Lucena 
Alessandra Cristina V. de Araújo 
Regina dos Santos M. Cordeiro 

Psicólogo 
Psicólogo 
Psicólogo 

21 
Deferido 

Segundo Souza et al ( 2007), relatam que queixas 
somáticas são nstituída no próprio processo de 
envelhecimento normal, sendo que, nos idosos C                   B 

                                                
2 O brocardo lex specialis derrogat generali (a lei especial derroga a geral) exprime o princípio da especialidade da norma. Está previsto no § 2º do artigo 2º da Lei de Introdução 

ao Código Civil (Decreto-lei nº. 4.657, de 04 de setembro de 1942): “A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem 

modifica a lei anterior”. 

3 O artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932, dispõe: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou 
ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. 
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9885 Maria Andreha P. de L. Coelho Psicóloga deprimidos, essas queixas são exacerbadas e 
associadas a alto índice de ansiedade. No entanto, os 
sintomas depressivos não são tão aparentes como na 
depressão em adultos. 

8590 
1263 
1232 

Laudiceia Ramalho Dionísio 
Roberta Costa Meira 
Regina dos Santos M. Cordeiro 

Psicólogo 
Psicólogo 
Psicólogo 

22 
Deferido 

Correção de erro material na digitação do gabarito. 
Resposta correta é letra C. D                   C 

436 
9885 

Alessandra Cristina V. de Araújo 
Maria Andreha P. de L. Coelho 

Psicólogo 
Psicólogo 23 

Indeferido 

 Segundo Balone ( 2008) No Estupor depressivo 
verifica-se inibição global da atividade mental. Os 
movimentos são lentos e de pequena amplitude, falta a 
capacidade de decisão e de estímulos normais da 
vontade e a fala é bastante lentificada. Nos graus mais 
intensos de estupor, os pacientes se mantêm 
completamente imóveis e rígidos, necessitando de 
cuidados intensivos.  

1175 
8590 
1263 
1232 

Patrícia Matias F. Guimarães 
Laudiceia Ramalho Dionísio 
Roberta Costa Meira 
Regina dos Santos M. Cordeiro 

Psicólogo 
Psicólogo 
Psicólogo 
Psicólogo 

24 

Indeferido 

É a apresentação de um estímulo positivo a algo durante a 
fase de dessensibilização utilizando como princípio o 
condicionamento pavloviano. 

 
1175 
8590 
436 

Patrícia Matias F. Guimarães 
Laudiceia Ramalho Dionísio 
Alessandra Cristina V. de Araújo 

Psicólogo 
Psicólogo 
Psicólogo 

25 
Deferido 

Correção de erro material na digitação do gabarito. 
Resposta correta é letra B. D                   B 

11452 
1232 

Nayara Marinho de Lucena 
Regina dos Santos M. Cordeiro 

Psicólogo 
Psicólogo 26 

Indeferido 

A questão relaciona-se as diversas psicoterapias com a 
realidade clínica apresentada, não está conceituando, 
nenhuma teoria.   

8590 
436 

Laudiceia Ramalho Dionísio 
Alessandra Cristina V. de Araújo 

Psicólogo 
Psicólogo 27 

Indeferido 

Na questão está pedindo a noção de território, baseado 
nas intervenções feitas, do ponto de vista da 
organização dos serviços de saúde, é a noção de 
atendimento territorializado, o que respalda a 
alternativa D.  

8590 
11452 

Laudiceia Ramalho Dionísio 
Nayara Marinho de Lucena 

Psicólogo 
Psicólogo 29 Indeferido 

A questão apresenta enunciado coerente com as 
afirmativas  

 Ex Offício (correção de gabarito 
e justificativa da resposta) Psicólogo 34  A alternativa correta para a questão é a letra E.                      E 

 Ex Offício (correção de gabarito 
e justificativa da resposta) 

Psicólogo 
 36 

 

Gerente de Recursos Humanos ou Gerente de R.H. é o 
profissional responsável por supervisionar as 
atividades da área de recursos humanos envolvendo 
recrutamento e seleção, administração salarial, 
treinamento, folha de pagamento, benefícios, registros 
etc. Desenvolver e/ou participar de pesquisa salariais, 
coordenar a elaboração e manutenção de planos de 
cargos e salários, acompanhar os programas de 
treinamento e controlar serviços prestados por terceiros  B                  D 
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(assistência médica, restaurante, etc.). Pode participar 
e/ou acompanhar negociações de acordo coletivos de 
trabalho. 

8590 Laudiceia Ramalho Dionísio Psicólogo 37 Deferido 
Acata-se a argumentação da recorrente e no mérito, 
dar provimento ao recurso para anular a questão. 

QUESTÃO 
ANULADA 

1175 
 

Patrícia Matias F. Guimarães e 
outros 
 

Psicólogo 39 

 

A Lei nº 10.216 de 6 de abril de 2001, também 
conhecida como Lei Paulo Delgado e como Lei da 
Reforma Psiquiátrica instituiu um novo modelo de 
tratamento aos transtornos mentais no Brasil, 
regulamentando os direitos da pessoa com transtornos 
mentais e a extinção progressiva dos manicômios no 
país.  
A lei assegura ainda os seguintes direitos: a) 
oferecimento de tratamentos de base comuntária; b) 
proteção e direitos das pessoas com transtornos 
mentais; c) progressão para extinção dos 
manicômios, e, d) Política de saúde mental do 
Governo Federal. 
Desse modo, a alternativa que deveria ser 
assinalada pelos candidatos era alternativa (e), já 
que todas as proposições são corretas quando o 
tema é a lei em apreço. 

                                                                  
C                   E 

11452 
 

Nayara Marinho de Lucena e 
outros 
 

Psicólogo 40 

 

O Programa Nacional de Avaliação do Sistema o 
PNASH/Psiquiatria vem permitindo a redução de 
milhares de leitos psiquiátricos no país e o fechamento 
de vários hospitais psiquiátricos com isso vem 
garantindo a universalidade, equidade, hierarquização 
e a regionalização dos serviços dentro dos princípios 
norteadores do Sistema Único de Saúde, - SUS, bem 
como garantindo a qualidade mínima necessária aos 
serviços de saúdeDesse modo, a resposta correta é a 
letra D. 
 
V. Portaria GM/MS N.º 3.408, de 5 de agosto de 1998 e 
Portaria GM/MS N.º 251, de 31 de Janeiro de 2002.  

2582 Rafael Ricardo dos Santos e 
outros Motorista 01 

Deferido 

A questão apresenta duas alternativas corretas, ou 
seja, letras A e E, contrariando assim, a regra prevista 
no item 5.1. do Edital, razão pela qual se anula a 
questão devendo o ponto ser atribuído a todos os 
candidatos dos cargos de nível médio4. 

QUESTÃO 
ANULADA 

                                                
4 (Agente Administrativo, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias, Agente de Trânsito, Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar de Farmácia, Cuidador 
Educacional, Condutor Socorrista, Digitador, Educador Social, Eletricista, Fiscal de Limpeza Urbana, Guarda Municipal, Inspetor Escolar, Intérprete de Braille, Interprete de 
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2582 
5248 

Clodoaldo Mamede da C Junior 
Geraldo Medeiros Filho 

Motorista 
Motorista 02 

indeferido 

O que se mostra mais evidente em relação à 
informalidade do texto é o fato de haver alternância 
entre os pronomes “você” e “tu”. 
Conclusão: pedido de anulação deve ser indeferido.  

2582 Clodoaldo Mamede da C Junior Motorista 03 

indeferido 

 
Experimenta tu 
Experimente você 
Experimentemos nós 
Experimentai vós 
Experimentem vocês 
Conclusão: pedido deve ser indeferido.  

2582 Clodoaldo Mamede da C Junior Motorista 04 

indeferido 

Elipse significa omissão de um termo. A alternativa B 
ilustra isso muito bem, pois está omissa a locução 
verbal: “quero ter (...)”. Por essa razão, deveria haver 
uma vírgula depois do pronome EU. 
Conclusão: pedido de anulação da questão deve ser 
indeferido.  

5248 Geraldo Medeiros Filho Motorista  05 

indeferido 

Todas as alternativas apresentam termos que podem 
substituir o pronome indefinido MUITOS, exceto 
BASTANTE, que é um advérbio. 
Conclusão: pedido de anulação da questão deve ser 
indeferido.  

1209 Rafael Ricardo dos Santos Motorista 08 

indeferido 

O eufemismo é uma figura de linguagem que emprega 
termos mais agradáveis para suavizar uma expressão. 
Por essa razão, a única alternativa que possui um 
equívoco é a E, pois o exemplo ilustra uma nstituídas, 
não um eufemismo. 
Conclusão: pedido de anulação da questão deve ser 
indeferido.  

2582 Clodoaldo Mamede da C Junior Motorista 09 

indeferido 

Não se pode afirmar o que está na alternativa C, 
considerando o excerto a seguir: “No plano político 
internacional, os argentinos acreditavam que teriam o 
apoio dos Estados Unidos para reaver o território das 
Malvinas ou que os ingleses iriam abrir mão da ilha por 
meio de uma rápida negociação diplomática.” 
Conclusão: pedido da anulação da questão deve ser 
indeferido.  

                                                                                                                                                                                                                                                             
Libras, Monitor de Programas Sociais, Monitor Escolar, Motorista,Recepcionista, Técnico em Contabilidade, Técnico em Edificações, Técnico em Enfermagem – PSF/SMS, 
Técnico de Informática, Técnico em Laboratório, Técnico em Prótese Dentária, Técnico em Gesso, Técnico em Radiologia.) 
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8724 

 

Leonaldo da Silva Guedes e 
outros 
  

Motorista 
  10 

Deferido 

A questão 10 de Língua Portuguesa para o cargo de 
motorista deve ser anulada em face da ausência de 
negrito no termo Mesmo. O ponto relativo a essa 
questão deve ser atribuído a todos os candidatos 
presentes às provas, independentemente de 
interposição de recurso. 

QUESTÃO 
ANULADA 

7582 Clodoaldo Mamede da C Junior 
e outros Motorista 12 

indeferido 

Regra elementar para o uso do sinal da crase: deve 
anteceder palavras femininas. Em “daqui a dez (...)”, 
temos um numeral masculino posposto em relação à 
proposição. 
Conclusão: pedido de anulação da questão deve ser 
indeferido.  

8724 
 

Leonaldo da Silva Guedes e 
outros 
 

Motorista 26 

Indeferido 

Segundo disposição contida no art. 60 do CTB, as vias 
urbanas classificam-se em via de trânsito rápido (vias 
rápidas); via arterial (via moderada); via coletora (via 
lenta) e via local. Desse modo, a resposta correta é a 
letra E.  

8724 
 

Leonaldo da Silva Guedes 
E outros  

Motorista 
 27 

Indeferido 

Levando em consideração a sinalização e o fluxo de 
veículos constantes da figura que ilustra a questão, 
temos que a única opção que se apresenta correta é a 
letra D, ou seja, no momento, somente os veículos C e 
D não podem ultrapassar. Há de se ressaltar que, em 
decorrência do fluxo de veículos, não há segurança 
para que os veículos A e B façam ultrapassagem.  

3384 
 

Edjalma Rodrigues de L Junior 
E outros 

Motorista 
 28 deferido 

Correção de erro material na digitação do gabarito. 
Resposta correta é letra D. B                   D 

 8724 
 

Leonaldo da Silva Guedes 
 

Motorista 
 29 

Indeferido 

O Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) 
é o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de 
Trânsito, tem autonomia administrativa e técnica, e 
jurisdição sobre todo o território brasileiro. Autarquia 
ligada ao Ministério das Cidades (Mcid), o 
Departamento tem como objetivo principal fiscalizar e 
fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das 
normas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Trânsito (CONTRAN). Além disso, o 
Departamento possui a atribuição de supervisionar e 
coordenar os órgãos responsáveis pelo controle e 
fiscalização da execução da Política Nacional de 
Trânsito.  

2582 Clodoaldo Mamede da C Junior Motorista 31 

Indeferido 

O câmbio é componente do sistema de transmissão 
que permite ao condutor ajustar, pela troca de 
marchas, a relação entre a rotação do motor e a 
velocidade das rodas.  
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3055 
3052 

Kamilla Marcelino C. da Silva 
Kamilla Dayane N. de Souza Guarda Municipal 11 

Indeferido 
Indefere-se recurso insuficientemente fundamentado. 

 

5867 Herllison Michel Rodrigues e 
outros Guarda Municipal 15 

Indeferido. 

Alega o candidato que a questão 15 não possui 
enunciado. Na verdade, a questão em análise possui a 
seguinte redação: “15. __________ várias 
possibilidades de resolver esse problema.”. 
a) Existe 
b) Pode haver 
c) Deve existir 
d) Devem haver 
e) Pode existir 
Neste caso o candidato deveria ter preenchido o 
espaço em branco com uma das alternativas que 
entendesse correta.  

3055 
 
3003 

Kamilla Marcelino C. da Silva e 
outros 
Dário Wilson Maciel Júnior 

Guarda Municipal 
Téc. em Radiologia 17 

Indeferido 

Resolução: 
Número de passageiros: x 
Número de lugares vagos: 100−x 

Rentabilidade: R(x ) 
Logo, 
800 . x+10 .(100−x ). X=800 x+1000 

x−10x2⇒R(x)=10x2+1800x 
Devemos ter Rmáx para  

  

6872 
 Joab da Silva Araújo e outros Guarda Municipal 19 

Indeferido 

Resolução: 
Em cada viagem serão levadas três estacas. 
Assim, serão dadas 20 viagens: 
1ª viagem; ida e volta: 
2×15m+(3×1m)×2=30m+6m=36m 
2ª viagem; ida e volta: 
2×18m+(3×1m)×2=36m+6m=42m 

Temos, uma PA de a1=36 e razão r =6 

Logo, a20=36+(20−1×6=36+19×6=36+104=150m 
Queremos a soma:   
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3052 
 

Dayane Nascimento de Souza e 
outros Guarda Municipal 31 

Indeferido 

Nos termos da Lei Municipal nº 993/2006 – que dispõe 
sobre a criação, organização e competência da Guarda 
Civil Municipal é correto afirmar que a Guarda 
Municipal de Bayeux é um órgão destinado à proteção 
dos bens, serviços e instalações do Município de 
Bayeux.  

5389 Gildo Albino de Figueiredo e 
outros Guarda Municipal 32 Deferido 

As alternativas D e E, com bem salientado pelo 
recorrente, não são atribuições da guarda municipal. 

QUESTÃO 
ANULADA 

1983 Bruno Osinaldo V. da Silva Guarda Municipal 36 

Deferido 

A questão 36 possui o seguinte  enunciado: 
“36. O Guarda Civil Nascimento apreendeu o 
adolescente Márcio, de 15 anos, em flagrante de ato 
infracional. Neste caso, Nascimento deverá 
encaminhar Márcio imediatamente: 
a) ao Conselho Tutelar 
b) ao Juiz da Infância e da Juventude 
c) ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 
d) à autoridade policial competente 
e) a uma instituição de internação”. 
A resposta correta é a letra D, conforme consta nos 
gabaritos preliminares, já que o artigo 172 do ECA 
estabelece que o adolescente apreendido em flagrante 
de ato infracional será, desde logo, encaminhado à 
autoridade policial competente. 
Ocorre, entretanto, que o edital indicou, de forma 
específica, os artigos do ECA que deveriam ser 
explorados no concurso, não constante, no rol 
indicativo, o art. 172. Por esse motivo, anula-se a 
questão, atribuindo o ponto a todos os candidatos. 

QUESTÃO 
ANULADA 

5389 Gildo Albino de Figueiredo Guarda Municipal 38 

indeferido 

Nos termos do artigo 4º, alínea d, da Lei 4898/65, constitui 
abuso de autoridade deixar o Juiz de ordenar o relaxamento 
de prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicada. 
Portanto, a prisão ou detenção deve ser ilegal. A alternativa 
d, da questão 38, possui a seguinte redação: “d) deixar o Juiz 
de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção legal que 
lhe seja comunicada”. 
Desse modo, não constitui crime de abuso de autoridade, já 
que a prisão é legal. Se fosse ilegal, cometeria abuso de 
autoridade. 

 
 
 
 
 
 

5632 Gleizer Lira Soares e outros Guarda Municipal 40 
deferido 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi 
adotada pela Organização das Nações Unidas em 10 
de dezembro de 1948 (A/RES/217), é um dos E                   C 
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documentos básicos das Nações Unidas. Nela, são 
enumerados os direitos que todos os seres humanos 
possuem. Tecnicamente a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos constitui uma recomendação a ser 
seguida por todos os povos. 

7228 Jordani de Jesus Nascimento 
dos Santos e outros Agente de Trânsito 26 

Indeferido 

De acordo com a RESOLUÇÃO Nº 205 DE 20 DE 
OUTUBRO DE 2006, do O CONSELHO NACIONAL 
DE TRÂNSITO – CONTRAN, que dispõe sobre os 
documentos de porte obrigatório, o condutor de 
veículos deverá portar, obrigatoriamente, os seguintes 
documentos: o CRLV – Certificado de Registro de 
Licenciamento de Veículo e a CNH Carteira Nacional 
de Habilitação  

12707 Rodolfo Honorato K. Antunes e 
outros Agente de Trânsito 28 

deferido. 

O Código de Trânsito Brasileiro, no art. 257, estabelece 
o seguinte: 
Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, 
ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao 
transportador, salvo os casos de descumprimento de 
obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou 
jurídicas expressamente mencionados neste Código. 
§ 1º Aos proprietários e condutores de veículos serão 
impostas concomitantemente as penalidades de que 
trata este Código toda vez que houver 
responsabilidade solidária em infração dos preceitos 
que lhes couber observar, respondendo cada um de 
per si pela falta em comum que lhes for atribuída. 
§ 2º Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade 
pela infração referente à prévia regularização e 
preenchimento das formalidades e condições exigidas 
para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação 
e inalterabilidade de suas características, 
componentes, agregados, habilitação legal e 
compatível de seus condutores, quando esta for 
exigida, e outras disposições que deva observar. 
§ 3º Ao condutor caberá a responsabilidade pelas 
infrações decorrentes de atos praticados na direção do 
veículo. 
Portanto, a alternativa correta é a letra B. A                   B 

12707 Rodolfo Honorato K. Antunes e 
outros Agente de Trânsito 30 

Indeferido 

Sobre estacionamento em fila dupla, o Código de 
Trânsito Brasileiro, estabelece: 
“Art. 181. Estacionar o veículo: 
... omissis...  
XI – ao lado de outro veículo em fila dupla: 
Infração – grave; 
Penalidade – multa;  
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Medida administrativa – remoção do veículo;” 
(GRIFEI) 
Logo, a resposta correta é a letra A. 

12707 Rodolfo Honorato K. Antunes e 
outros Agente de Trânsito 36 

Indeferido 

Segundo regra prevista no art. 138 do Código de 
Trânsito Brasileiro o condutor de veículo destinado à 
condução de escolares não estar obrigado a se 
submeter a exame de avaliação psicológica. 
Assim, a única exceção aos requisitos é a constante da 
letra C.  

1219 Anderson Amadeu da Silva e 
outros Agente de Trânsito 37 

Indeferido 

O enunciado da questão 37 possui o seguinte teor:  
“Pedro Augusto foi notificado de autuação lavrada por 
Agente de Trânsito do Município de Bayeux, por 
transitar em velocidade incompatível com o local, em 
rua próxima à sua casa e em horário de saída de 
escola. Deseja apresenta defesa contra a autuação, 
já que na sua rua não existe limitador eletrônico de 
velocidade e o Agente de Trânsito que o autuou 
não colheu a sua assinatura. Como se vê, são dois 
os fundamentos de defesa inexistência de limitador 
eletrônico de velocidade e ausência de sua assinatura 
no auto de infração. Nos termos do art. 280, VI, do 
CTB, só se colhe a assinatura do infrator quando 
possível.   

7228 Jordani de Jesus Nascimento 
dos Santos e outros Agente de Trânsito 39 

Indeferido 

Levando em consideração a sinalização e o fluxo de 
veículos constantes da figura que ilustra a questão, 
temos que a única opção que se apresenta correta é a 
letra D, ou seja, no momento, somente os veículos C e 
D não podem ultrapassar. Há de se ressaltar que, em 
decorrência do fluxo de veículos, não há segurança 
para que os veículos A e B façam ultrapassagem.  

7959 Joyce Freire Gonçalves de Melo 
e outros 

Médico PSF 
 17 Deferida. Questão anulada. QUESTÃO 

ANULADA 

7959 Joyce Freire Gonçalves de Melo 
e outros 

Médico PSF 
 20 Deferida. Questão anulada, ante a ausência do termo exceto. QUESTÃO 

ANULADA 

7959 Joyce Freire Gonçalves de Melo 
e outros 

Médico PSF 
 21 Deferida. Questão anulada, ante a ausência do termo exceto. QUESTÃO 

ANULADA 

1363 Solange Alves Canavieiras 
E outros  Famacêutico 21 Indeferido. 

Dentre as alternativas propostas a única que se 
apresenta correta é a letra b, que indica que o 
farmacêutico, em caso de dúvidas, possui o direito de 
interagir com o profissional prescritor para garantir a 
segurança e a eficácia da terapêutica farmacológica.  

1363 Solange Alves Canavieiras Famacêutico 23 Indeferido 
Como se sabe, no processo de fabricação dos 
medicamentos, as drogas passam por processos de 
transformações, cujo objetivo é o de atingir uma  
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determinada forma farmacêutica.  
Portanto, dentre as alternativas propostas, a única 
incorreta é que estabelece que a clarificação consiste 
em separar dos líquidos as partículas sólidas 
grosseiras através do uso de filtros. 

1363 Solange Alves Canavieiras Famacêutico 27 Indeferido 

Algumas operações farmacêuticas exigem a 
intervenção do frio ou do calor para modificarem de 
forma transitória ou permanente o estado físico do 
material a elas submetido, sem, contudo, alterarem a 
sua composição química. A respeito dessas operações 
podemos é correto afirmar que o processo de 
destilação se diferencia da evaporação porque na 
destilação os vapores originados são condensados, 
impedindo sua difusão pela atmosfera.  

11943 Philipe F. B. de Andrade Famacêutico 28 Indeferido 

O medicamento Fenobarbital, utilizado no tratamento 
dos estados epilépticos, está sujeito a controle 
especial, sendo regido pela Portaria nº 344/98 do 
Ministério da Saúde e tem sua prescrição condicionada 
à apresentação de Notificação de Receita B e Receita 
Médica, conforme Portaria n.º 344, de 12 de maio de 
1998 
> Atualizada pela Resolução RDC nº 18, de 28/01/2003 
> Atualizada pela Resolução RDC nº 178, de 
17/05/2002 
> Atualizada pela Resolução RDC nº 98, de 20/11/2000 
> Acesse a versão atualizada no Anvisalegis.  

2051 Camilla Pinheiro de Menezes e 
outros Bioquímico 20 Deferido A questão possui duas alternativas corretas, devendo, 

por esta razão ser anulada. 
QUESTÃO 
ANULADA 

2051 Camilla Pinheiro de Menezes e 
outros Bioquímico 27 Deferido A questão possui duas alternativas corretas, devendo, 

por esta razão ser anulada. 
QUESTÃO 
ANULADA 

2187 Carmem Gabriela Gomes de F. Bioquímico 28 Indeferido 
recurso indeferido. No programa do concurso consta o 
tópico referente a bioquímica, e o subtópico 
“Carboidratos”.  

2051 
2187 

Camilla Pinheiro de Menezes 
Carmem Gabriela Gomes de F. 

Bioquímico 
Bioquímico 29 Deferido A figura constante da questão 29 não corresponde 

às alternativas propostas. 
QUESTÃO 
ANULADA 

2187 Carmem Gabriela Gomes de F. Bioquímico 36 Indeferido 

Um dos principais interferentes nas determinações 
bioquímicas, em relação às amostras, é a hemólise, 
que pode ser evitada tomando as seguintes 
precauções, exceto a utilização de material de coleta 
descartável.  

1833 Azuila da Silva Souza Fonoaudiólogo 17 Indeferido 
Lábio superior hipertônico, curto e elevado não são 
características presentes em um paciente respirado 
oral.  
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8846 Keysinne C. de L. Cavalcante Fonoaudiólogo 32 Indeferido 

As  Lesões, geralmente unilaterais, predomina no sexo 
masculino, tamanho variável, agrava-se com fumo, 
álcool, poluição. Caracteriza-se por voz rouca, soprosa 
e dor na região cervical e torácica. Tratamento 
cirúrgico, medicamentoso e fonoaudiológico, 
corresponde pólipos.  

8846 Keysinne C. de L. Cavalcante Fonoaudiólogo 33 Indeferido 

A triagem auditiva universal é realizada através de 
emissões otoacústicas evocadas-(EOA) espontâneas e 
evocadas são também utilizadas para os testes de 
triagem. Consistem no geral de registros de energia 
sonora gerada pelas células da cóclea em resposta a 
sons emitidos no conduto auditivo externo do RN, 
desaparecendo a resposta, quando existe qualquer 
anormalidade funcional no ouvido interno. Tornou-se 
uma técnica popular, pois não é invasiva para avaliar a 
função coclear.  

8846 Keysinne C. de L. Cavalcante Fonoaudiólogo 37 Indeferido 

Como ensina a literatura mais abalizada, “o Edema de 
Reinke é uma doença da laringe na qual as pregas 
vocais (cordas vocais) tornam-se progressivamente 
edematosas (inchadas), fazendo com que a voz fique 
rouca e de tonalidade grave. Este edema ocorre pelo 
acúmulo de líquido no espaço de Reinke, região 
situada logo abaixo do epitélio de cobertura das pregas 
vocais.”. O edema, atinge mais as mulheres e em geral 
não causa grandes problemas.  

1149 Nicássio silva Menezes e outro Fisioterapeuta 16 Deferido 

JUSTIFICATIVA:  
Ao avaliar as literaturas relacionadas assim como as 
apresentadas pelo candidato sobre a temática que 
retrata a Esclerose Múltipla e suas especificidades, a 
exemplo, da tríade de Charcot verificou-se realmente 
uma inconsistência na questão 16, onde se confirma 
que NÃO há alternativa que contemple a descrição da 
referida tríade, a qual é composta por: NISTAGMO, 
FALA ESCANDIDA e TREMOR INTENCIONAL. 
Portanto, deferimos o recurso. O ponto deve ser 
atribuído a todos os candidatos independentemente de 
interposição de recurso.  QUESTÃO 

ANULADA 

1149 Nicássio silva Menezes e outro Fisioterapeuta 21 Indeferido 

Não há duas alternativas corretas nesta questão, pois 
diante do questionamento específico sobre dedos em 
botoeira TODAS as literaturas mencionam como 
descrição sequenciada e característica de tal 
deformidade a flexão da interfalangeana proximal e  
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hiperextensão da interfalangeana distal, sendo a 
segunda uma consequência da evolução clínica da 
primeira, não sendo, portanto, o inverso verdadeiro. 
Diante da diversidade das manifestações articulares da 
artrite reumatóide (AR), merecem o destaque o caráter 
simétrico e ADITIVO, ou seja, a ocorrência dos 
sintomas DE PROXIMAL PARA DISTAL, observados 
nos pacientes e descritos na literatura. Estas 
evidenciam que as articulações mais acometidas nos 
membros superiores são as do punho, as 
metacarpofalangeanas e INTERFALANGEANAS 
PROXIMAIS. O envolvimento das 
INTERFALANGEANAS DISTAIS é incomum, mas com 
a evolução da doença outras articulações costumam 
ser afetadas, a exemplo destas últimas (YOSHINARI; 
BONFÁ, 2000; MOREIRA, 1996). 
Corroborando os autores mencionados, Skare (1999, p. 
95),”...diz-se que é comum o envolvimento de todas as 
articulações do esqueleto periférico com exceção das 
interfalangeanas distais....A mão na AR é característico 
o achado de edema e sintomatologias em 
interfalangeanas proximais e metacarpofalangeanas, 
havendo evolução subsequente para as regiões 
distais.”  
Portanto, o envolvimento da hiperextensão das 
articulações interfalangeanas distais ocorrem como 
deformidade secundária à flexão das interfalangeanas 
proximais, tornando a questão D incorreta e 
inconsistente. Trata-se de uma questão de 
interpretação, cujos candidatos demonstraram 
fragilidade.  
Neste sentido, mantém-se a letra A da questão 21 
como CORRETA. Ante o exposto, a 
Comissão Especial de Concurso Público nega-lhe 
provimento. 
Bibliografias: Skare, T. L. Reumatologia: princípios e 
prática. 1 ed. Editora: Guanabra Koogan, 1999. 
-Golding, D. N. Reumatologia em medicina e 
reabilitação. 1 ed. Editora: Atheneu, 1998. 
-Moreira, C.; Carvalho, M. A. P. Noções práticas de 
reumatologia. Vol II. Editora: Health, 1996. 
-Yoshinari, N. H.; Bonfá, E. S. D. O. Reumatologia para 
o clínico. 1 ed. Editora: Roca, 2000.  

1149 Nicássio silva Menezes e outro Fisioterapeuta 33 Indeferido 
O item primeiro da questão 33 (“No tratamento da dor 
fantasma, o TENS pode ser usado somente à noite,  
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quando a dor é frequentemente mais intensa”), 
torna-se FALSA NÃO em decorrência da aplicação da 
Eletroestimulação Nervosa Elétrica Tanscutânea 
(TENS) na dor fantasma, pois nesta situação, de 
acordo com a literatura, este recurso apresenta 
indicação e viabilidade. Entretanto, o ERRO consiste e 
fundamenta-se na expressão “SOMENTE À NOITE”, 
pois as literaturas relacionadas NÃO mencionam 
nenhuma afirmativa, imposição ou restrição sobre a 
utilização deste recurso de eletroterapia “SOMENTE A 
UM TURNO ESPECÍFICO COMO À NOITE”. Somado 
a esse aspecto e respaldados pela literatura, sabe-se 
que a dor fantasma não apresenta períodos ou turnos 
específicos para manifestar-se, ou seja, o que permite 
a utilização deste e outros recursos em diferentes 
turnos, NÃO OBRIGATORIAMENTE OU SOMENTE A 
NOITE como trás a questão, tornando-a FALSA. Neste 
sentido, mantém-se a letra C da questão 33 como 
CORRETA.  
Ante o exposto, a Comissão Especial de Concurso 
Público nega-lhe provimento. 
Bibliografias: -Kitchen, S. Eletroterapia: prática 
baseada em evidência. 11 ed. Editora: Manole, 2003. 
-Nelson, M. N.; Hayes, K. W.; Currier, D. P. 
Eletroterapia clínica. 3 ed. Editora: Manole, 2003. 
-Robinson, A. J.; Mackler-Snyder, L. Eletrofisiologia 
clínica: eletroterapia e teste eletrofisioológico. 2 ed. 
Editora: Artmed, 2001. 
-Starkey, C. Recursos fisioterapêuticos em fisioterapia. 
1 ed. Editora: Manole, 2001. 
-Kahn, J. Princípios e prática de eletroterapia. 4 ed. 
Editora: Santos, 2001. 
-Bocolini, F. Reabilitação: amputados, amputações e 
próteses. 2 ed. Editora: Robe, 2000. 

3353 Dyego Anderson A. de Farias Fisioterapeuta 37 

Indeferido 

O Candidato alega que a sintomatologia apresentada 
na questão são comuns ao Infarto Agudo do Miocárdio 
(IAM) e a Insuficiência coronariana (IC). Contudo, a 
caracterização da síndrome anginosa diferencia-se nas 
duas condições clínicas supracitadas. No Infarto Agudo 
do Miocárdio (IAM), quadro isquêmico prolongado 
resultando em morte celular e tissular irreversíveis, 
vislumbra-se uma manifestação clínica precisa e 
facilmente identificável expressa por sensação de 
peso, queimação, aperto no peito, sufocação ou asfixia, 
presença de dor subesternal ou retroesternal, podendo  
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esta irradiar-se para a região do pescoço, mandíbula, 
dentes, membros superiores, costas ou dorso. 
Diferentemente ao que se observa no IAM à 
sintomatologia da insuficiência coronariana, NÃO é 
uniforme, a exemplo do próprio desconforto torácico 
que pode ser mínimo, estar ausente ou não 
predominante. Além disso, um aspecto que diferencia 
com clareza estas duas condições clínicas respalda-se 
na DURAÇÃO (Superior a 30 minutos), INTENSIDADE 
DOS SINTOMAS (Forte intensa a Insuportável) E NÃO 
ABOLIÇÃO DOS MESMOS APÓS A INSTITUIÇÃO DO 
REPOUSO E ADMINISTRAÇÃO DE 
NITROGLICERINA SUBLINGUAL, CONDIÇÕES 
ESTAS NECESSÁRIAS PARA DIFERENCIAR E 
CARACTARIZAR O QUADRO DE INFARTO AGUDO 
DO MIOCÁRDIO. 
Portanto, o aspecto principal e pontual que difere o 
quadro de insuficiência coronariana do quadro de 
infarto Agudo do Miocárdio é a caracterização da dor, 
sendo esta de maior intensidade, duração e 
comumente irradiada nos casos de infarto agudo do 
miocárdio.  
Portanto, a questão está clara e objetiva. Neste 
sentido, mantém-se a letra D da questão 37 como 
CORRETA. Ante o exposto, a Comissão Especial de 
Concurso Público nega-lhe provimento. 
Bibliografias: -O’sullivan, Susan B.; Schmitz, 
Thomas J. Fisioterapia – Avaliação e Tratamento – 
5ed. Editora:Manole,  2010. 
-O’sullivan, Susan B.; Schmitz, Thomas J. Fisioterapia 
– Avaliação e Tratamento – 2 ed. Editora: Manole,  
1993. 
-Braunwald, E. Tratado de medicina cardiovascular. 5 
ed. Editora: Roca, 1999. 
-Smeltzer, S. C.; Bare, B. Tratado de enfermagem 
médico-cirúrgica – 10 ed. Editora: Guanabara Koogan, 
2005. 
-Swearingen, P. L.; Keen, J. H. Manual de enfermagem 
no cuidado crítico. 4 ed. Editora: Artmed, 2005. 
-Morton, P. G.; Fontaine, D. K. Cuidados críticos de 
enfermagem: uma abordagem holística. – 9 ed. 
Editora: Guanabara Koogan, 2011. 

1268 Robevania de Oliveira Tavares Tec. Em Enfermagem 21 Deferido A alternativa correta é a de letra E C                   E 
1268 Robevania de Oliveira Tavares Tec. Em Enfermagem 40 Indeferido Na questão deveria ter uma explicação que quando  
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tem ampola de 1g para realizar o cálculo tem uqe 
transformar em 1000mg. Então cada ml seria para diluir 
sempre 1 ml a mais para que seja realizada a diluição 
em 5ml. A resposta correta seria 1,5ml. 

2760 
 

Dandara A. F. de Figueiredo 
 Nutricionista 21 

Deferido 

As Lternativas I e II estão corretas, a alternativa IV está 
incorreta. O indicado para diabéticos é o consumo de 
alimentos com índice glicêmico até 90 (esses devem 
ser consumidos moderadamente). 

QUESTÃO 
ANULADA 

1145 Nayara Moreira Lacerda Massa Nutricionista 22 

Indeferida 

Resposta correta é a alternativa B. Sobre a dieta ser 
normoprotéica e normolipídica  dependeria do estado 
do paciente e da gravidade da doença. Em alguns 
casos o portador desta doença deve ingerir uma dieta 
leve, liquida ou até intravenosa para que o intestino 
não trabalhe. Portanto podemos afirmar  apenas que 
em todos os casos desta doença o paciente deve 
ingerir uma dieta rica em fibras.  

2760 
 

Dandara A. F. de Figueiredo 
 

Nutricionista 
 25 

Indeferida 

O POP é uma descrição detalhada de todas as 
operações necessárias para a realização de uma 
atividade. É um documento que descreve passo a 
passo como executar as tarefas no estabelecimento. O 
POP e o manual de boas práticas apresentam 
semelhanças nas informações que devem conter, mas 
são especificadas de formas diferentes. 
As alternativas A, B, C e D se referem ao POP. 
Portanto a alternativa E está correta.  

2760 
14728 
1145 

Dandara A. F. de Figueiredo 
Wallace Wild Duarte Dias 
Nayara Moreira Lacerda Massa 

Nutricionista 
Nutricionista 
Nutricionista 

29 

Indeferida 

A alternativa B está correta. Quantidade de proteínas 
preconizada para crianças com desnutrição “grave” é 
de iniciar com 1,0g e evoluir até o máximo 
3,5g/PTN/dia.  

14728 
1145 

Wallace Wild Duarte Dias 
Nayara Moreira Lacerda Massa 

Nutricionista 
Nutricionista 30 

Indeferido 

A nutrição enteral deverá ser administrada de uma 
maneira que a bolsa contendo a dieta não fique 
exposta mais do que 4 a 8 horas.  

14728 Wallace Wild Duarte Dias Nutricionista 31 

Indeferida 

Alternativa D está correta. A bolsa contendo a dieta 
não deve ficar exposta mais do que 4 a 8 horas. Sobre 
o comentário de dietas caseiras durarem 12 horas após 
o preparo, segundo o ministério da saúde a nutrição 
enteral não industrializada deve ser administrada 
imediatamente após sua manipulação.  

1755 Armstrong dos Santos Leal  Nutricionista 34 Indeferida 
Alternativa E está correta. A resposta que A se refere 
ao indicador de conversão (IC).  

14728 
1755 

Wallace Wild Duarte Dias 
Armstrong dos Santos Leal 

Nutricionista 
Nutricionista 35 

Indeferida 

No edital pedia: Dietoterapia: princípios básicos. 
Modificações da dieta normal e padronizações 
hospitalares. Nestes assuntos englobam a terapia 
nutricional enteral.  
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Alternativa A está correta. 

1145 Nayara Moreira Lacerda Massa Nutricionista 39 Deferida Alternativas B, C e E estão corretas. QUESTÃO 
ANULADA 

1145 Nayara Moreira Lacerda Massa Nutricionista 40 

Deferida 

Houve um erro de digitação. 
A palavra Ministério foi digitada como ministro em uma 
das alternativas, portanto pode ter mudado o sentido 
da frase, confundindo os candidatos.  

QUESTÃO 
ANULADA 

1005 Ana Karina Torres Guimarães Professor Classe A1 18 

Indeferido 

Das alternativas propostas a única que se 
apresenta incorreta quando se trata de  “currículo” 
é a letra “b”, que estabelece, litteris: 
“Currículo é vida. Em decorrência dessa 
afirmação, podemos dizer que, sem conteúdos, 
sem o trabalho rígido e disciplinado, com o intuito 
de vencer os conteúdos propostos, não é possível 
vivenciar uma realidade exitosa, no ambiente 
escolar, no que diz respeito às práticas 
curriculares.”  

4496 Fábia Gomes Sales Professor Classe A1 19 

 

A questão solicita a opção incorreta acerca da 
avaliação na escola. Das proposições, a única que 
colide com o tema avaliação na escola é a letra D, ou 
seja, “a avaliação deve, prioritariamente, informar o 
professor sobre o rendimento dos alunos.”  

1288 Rosângela dos Santos Silva e 
outros Professor Classe A1 20 

Deferido 

As Diretrizes de Base da Educação foram instituídas 
em 1961 e não em 1971 como consta da questão, 
portanto, deve ser anulada. 

QUESTÃO 
ANULADA 

1135 Nardijane M. C. Nascimento Professor Classe A1 24 

Indeferido 

Sobre o tema “interdisciplinaridade” não é 
possível afirmar que ela acaba, de alguma 
maneira, pondo fim na autonomia e domínios de 
áreas do conhecimento tradicionalmente 
relevantes na história da epistemologia.  

1390 Tatiana Lopes Rodrigues Professor Classe A1 26 

Indeferido 

Não assiste razão à candidata da anulação referente à 
questão 26 pelo recurso está desprovido de 
fundamentação teórica, mantendo-se correta a 
alternativa: letra D – apenas as afirmativas I, III e IV 
estão Incorretas.  

1135 Nardijane M. C. Nascimento Professor Classe A1 29 

Indeferido 

Não assiste razão a candidata da anulação 
referente à questão 29. Permanecendo a letra D. 
No livro, DESASTRES NATURAIS: conhecer para 
prevenir de Lídia Keiko Tominaga, São Paulo, Instituto 
Geológico, 2009, afirma que, os desastres naturais 
podem ser provocados por diversos fenômenos, tais 
como, inundações, escorregamentos, erosão,  
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terremotos, tornados, furacões, tempestades, 
estiagem, entre outros. Quando os fenômenos naturais 
atingem áreas ou regiões habitadas pelo homem, 
causando-lhe danos, passam a se chamar desastres 
naturais. – Já os DESASTRES HUMANOS OU 
ANTROPOGÊNICOS são aqueles resultantes de 
ações ou omissões humanas e estão relacionados com 
as atividades do homem, como agente ou autor. 
Exemplos: acidentes de trânsito, incêndios urbanos, 
contaminação de rios, rompimento de barragens, etc 
(Alcântara-Ayala, 2002; Castro, 1999; Kobiyama et al. 
2006; Marcelino, 2008). 

293 Agostinho Camilo B.Candido Professor Classe A1 30 

Indeferido 

Não assiste razão ao candidato da anulação pelo 
recurso está desprovido de fundamentação teórica em 
relação a questão que aborda as formas de 
intervenção humana que propiciam a erosão acelerada 
e que são denominadas de condicionantes antrópicos 
que incluem: desmatamento, movimento de terra e 
concentração do escoamento superficial das águas,  
mantendo-se correta a alternativa: letra C – Apenas as 
afirmativas I, II e IV estão corretas.  

1375 Suênya do Nascimento Costa Professor Classe A1 32 

Indeferido 

Não assiste razão a candidata da anulação pelo 
recurso está desprovido de fundamentação teórica em 
relação a questão que aborda, conforme conteúdo 
citado no Edital, conceitos fundamentais do saber 
histórico: fato histórico  e tempo histórico, mantendo-se 
correta a alternativa: letra E.  

1135 Nardijane M. C. Nascimento Professor Classe A1 36 

Indeferido 

Resolução: 
mdc (18,21 ,24)=3 
 

 
 

 
 

 
Resposta: 6+7+8=21  ARGUMENTO IMPROCEDENTE  

1288 Rosângela dos Santos Silva e 
outros Professor Classe A1 38 

Deferido 

Resolução: 
5m = 500 cm 
3m = 300 cm 
Área da sala: 500×300 = 150000 cm2 
Área de cada cerâmica: 20×20= 400 cm2 

QUESTÃO 
ANULADA 
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Resposta: 

 
A QUESTÃO NÃO APRESENTA ALTERNATIVA 
POSSÍVEL 

1375 Nardijane M. C. Nascimento e 
outra Professor Classe A1 39 

Indeferido 

Resolução: 
Maior: 975 
Menor: 204 
Diferença: 975−204=771 
ARGUMENTO IMPROCEDENTE  

11126 Michele Félix do Nascimento e 
outra Professor Classe A1 40 

 

Resolução: 
Ana: 12×5−4×3−4 ×2=40 
Bia: 13×5−7×3−0×2=44 
Carla: 12×5−3×3−5×2=41 
Resposta: Bia (44 pontos), Carla (41 pontos) e Ana 
(40 pontos). 
ARGUMENTO IMPROCEDENTE  

6136 Isabela Augusta C. Bezerra Professor de História  19 

Indeferido 

Segundo Piletti (2001, p. 53), em Didática geral, o 
pensamento de William Ragan é transcrito ipis litteris 
em todas as alternativas, exceto a letra B. Por essa 
razão, o pedido de anulação da questão deve ser 
indeferido.  

1195 Poliane de Alencar Iolanda 
Dentre outros Prof. Ed. Física 28 

Indeferido 

Não procede o argumento de que o gabarito da 
questão 28 não esteja correto.  
A afirmação do autor na pergunta aborda sobre a 
necessidade dos jovens entrarem precocemente no 
mercado de trabalho deformando sua formação como 
ser humano de forma integral. A consequência disso é 
que o brincar (objeto da questão) acaba sendo 
desvalorizado, pois vai contra o princípio lucrativo 
hegemônico na sociedade e, como consequência 
dessa desvalorização, o indivíduo perde a 
oportunidade de reconhecer-se como ser humano. Ao 
não reconhecer-se como ser humano, ele não 
reconhecerá aos outros e o mundo que o cerca. Tudo 
isso como consequência desse jovem não ter a 
oportunidade de brincar ou ver o seu brincar 
desvalorizado (Nelson Carvalho Marcellino, Pedagogia 
da Animação, 1990).  

133,2 Sendy Kelly Leite Macieira Prof. Ed. Física 30 

Indeferido 

Não procede o argumento de que o gabarito da 
questão 30 não esteja correto.  
De acordo com a PCN para a Educação Física (3º e 4º 
Ciclos do Ensino Fundamental, página 21, primeiro 
parágrafo), está claramente descrito que as principais  
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influências da EFI até a década de 50 foram o 
positivismo, o higienismo e o militarismo. 
Quanto ao governo militar que assumiu o poder 
somente em meados da década de 60, sua influência 
sobre a EFI se fez manifestar anos mais tarde, 
privilegiando a união do esporte com o nacionalismo. 

1600 Antonio Carlos do Nascimento 
e outros Prof. Ed. Física 37 

Indeferido 

Não procede o argumento de que o gabarito da 
questão 37 não esteja correto.  
Nenhuma exceção é feita a EFI no período noturno na 
atualização da LDB para a EFI. Isso foi corrigido pela 
Lei no 10.793, de 1º de dezembro de 2003, § 3º que 
determina claramente: 
A educação física, integrada à proposta pedagógica da 
escola, é componente curricular obrigatório da 
educação básica, sendo sua prática facultativa ao 
aluno: 
I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 
seis horas; 
II – maior de trinta anos de idade; 
III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, 
em situação similar, estiver obrigado à prática da 
educação física; 
IV – amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de 
outubro de 1969; 
V – (VETADO) 
VI – que tenha prole.  

1332 Sendy Kelly Leite Macieira Prof. Ed. Física 40 

Indeferido 

Não procede o argumento de que o gabarito da 
questão 40 não esteja correto.  
De acordo com a PCN para a Educação Física (3º e 4º 
Ciclos do Ensino Fundamental, página 23, segundo 
parágrafo) é possível constatar que a abordagem 
psicomotora, tem como objetivo o envolvimento da 
criança com o ato de aprender, com os processos 
cognitivos, afetivos e motores, ou seja, buscando 
garantir a formação integral do aluno. A Educação 
Física é apenas um meio para ensinar Matemática, 
Língua Portuguesa, sociabilização e etc., dessa forma, 
não tem um conteúdo próprio. Além disso, os 
argumentos do autor citado pela candidata não 
contrariam as informações destacadas na questão b.  

1352 Silvia Xavier da Costa Martins Arte Educador 16 

deferido 

Na primeira metade do século XX as disciplinas 
Desenho, Trabalhos Manuais, Música e Canto 
Orfeônico faziam parte dos programas das 
escolas primárias e secundárias, com uma visão                  C 
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de ensino baseada na escola tradicional 
(BRASIL, 1997). 

 
Ex officio (correção da digitação 
dos gabaritos preliminares) e 
justificativa da resposta. 

Arte Educador 17 
deferido 

O representante máximo do Canto Orfeônico no Brasil 
foj Heitor Villa-Lobos                    E 

 
Ex officio (correção da digitação 
dos gabaritos preliminares) e 
justificativa da resposta. 

Arte Educador 19 

deferido 

O termo Renascimento é comumente aplicado à 
civilização européia que se desenvolveu entre 1300 e 
1650. Além de reviver a antiga cultura greco-romana, 
ocorreram nesse período muitos progressos e 
incontáveis realizações no campo das artes, da 
literatura e das ciências, que superaram a herança 
clássica. O ideal do humanismo foi sem duvida o móvel 
desse progresso e tornou-se o próprio espírito do 
Renascimento. Trata-se de uma volta deliberada, que 
propunha a ressurreição consciente (o re-nascimento) 
do passado, considerado agora como fonte de 
inspiração e modelo de civilização. Num sentido amplo, 
esse ideal pode ser entendido como a valorização do 
Iníciom (Humanismo) e da natureza, em oposição ao 
divino e ao sobrenatural, conceitos que haviam 
impregnado a cultura da Idade Média. E                   D 

 
Ex officio (correção da digitação 
dos gabaritos preliminares) e 
justificativa da resposta. 

Arte Educador 20 

deferido 

Renascimento, Renascença ou Renascentismo são 
os termos usados para identificar o período da História 
da Europa aproximadamente entre fins do século XIII e 
meados do século XVII. Os estudiosos, contudo, não 
chegaram a um consenso sobre essa cronologia, 
havendo variações consideráveis nas datas conforme o 
autor Seja como for, o período foi marcado por 
transformações em muitas áreas da vida humana, que 
assinalam o final da Idade Média e o início da Idade 
Moderna. Apesar destas transformações serem bem 
evidentes na cultura, sociedade, economia, política e 
religião, caracterizando a transição do feudalismo para 
o capitalismo e significando uma ruptura com as 
estruturas medievais, o termo é mais comumente 
empregado para descrever seus efeitos nas artes, na 
filosofia e nas ciências. 
Humanismo é a resposta correta. E                  B 

 
Ex officio (correção da digitação 
dos gabaritos preliminares) e 
justificativa da resposta. 

Arte Educador 21 
deferido 

Leonardo da Vinci (1452-1519)- pintor, escultor, 
cientista, engenheiro, físico, escritor, etc. Obras 
principais: Mona Lisa, Última Ceia.                   E 

 
Ex officio (correção da digitação 
dos gabaritos preliminares) e 
justificativa da resposta. 

Arte Educador 23 
deferido 

A Semana de Arte Moderna ocorreu no Teatro 
Municipal de São Paulo, em 1922, tendo como objetivo 
mostrar as novas tendências artísticas que já                   A 
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vigoravam na Europa. Esta nova forma de expressão 
não foi compreendida pela elite paulista, que era 
influenciada pelas formas estéticas européias mais 
conservadoras. O idealizador deste evento artístico e 
cultural foi o pintor Di Cavalcanti.  

 
Ex officio (correção da digitação 
dos gabaritos preliminares) e 
justificativa da resposta. 

Arte Educador 24 

deferido 

Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Graça Aranha, Manuel 
Bandeira, Mário de Andrade, Menotti del Picchia, 
Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Villa-Lobos, 
Cândido Portinari são artista que participaram da 
semana de arte moderna. Portanto, a alternativa 
correta é a letra E.                   E 

 
Ex officio (correção da digitação 
dos gabaritos preliminares) e 
justificativa da resposta. 

Arte Educador 25 
deferido 

Os instrumentos musicais tradicionais são divididos em 
três grandes grupos Sopros, cordas e percussão.                  B 

 
Ex officio (correção da digitação 
dos gabaritos preliminares) e 
justificativa da resposta. 

Arte Educador 27 

deferido 

Folclore é o conjunto de mitos, crenças, histórias 
populares, lendas, tradições e costumes que são 
transmitidos de geração em geração, que faz parte da 
cultura popular. 
A palavra folclore vem do inglês “folk” = povo e “lore” = 
conhecimento e significa sabedoria popular. O folclore 
é a expressão cultural mais legítima de um povo.                   B 

 
Ex officio (correção da digitação 
dos gabaritos preliminares) e 
justificativa da resposta. 

Arte Educador 28 
deferido 

A arte Teatral foi formalizada pelos gregos. 
                  E 

 
Ex officio (correção da digitação 
dos gabaritos preliminares) e 
justificativa da resposta. 

Arte Educador 29 

deferido 

No espetáculo teatral estão presentes os seguintes 
elementos, Exceto: 
 
a) Iluminação. 
b) Cenário. 
c) Figurino. 
d) Maquiagem. 
e) Afinação sonora.                   E 

5084 Fransuelda Vieira de farias Geógrafo 20 

 

Escala maior ou escala menor: 
Escalas diferentes indicam maior ou menor redução. 
Em razão disso, são usadas as expressões Escala 
Maior e Escala Menor para se fazer comparações entre 
várias escalas. Uma escala será maior quando indica 
menor redução. Por sua vez, uma escala será menor 
quando indica mais redução. 
Na relação de escalas a seguir, a maior será 1:5.000 e 
a menor será 1:5.000.000: 
1:5.000 (maior) 
1:50.000 
1:500.000                 A 
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1:5.000.000 (menor) 
Relação entre a distância de dois pontos quaisquer do 
mapa com a correspondente distância na superfície da 
Terra. Traduzida, em geral, por uma fração, significa 
que essa fração representa a relação entre as 
distâncias lineares da carta e as mesmas distâncias da 
natureza, ou melhor: é uma fração em que o 
numerador (sempre a unidade) representa uma 
distância no mapa, e o denominador a distância 
correspondente no terreno, tantas vezes maior, na 
realidade, quanto indica o valor representado no 
denominador. Se, por exemplo, a escala é:1:50.000, 
determinamos que qualquer medida linear na carta é, 
no terreno, 50.000 vezes maior. Se, na mesma carta, 
tomarmos uma distância de dois centímetros, esta 
corresponderá, no terreno, a 100.000 centímetros, que 
são iguais a 1000 metros, ou seja, 1 km. 
Fonte: Oliveira, Cêurio de, Curso de Cartografia 
Moderna/Cêurio de Oliveira, 2 ed., Rio de Janeiro, 
IBGE, 1993 

5595 Glauce Suely de Oliveira e 
outros Orientador educ. 26 

 

A candidata, permissa vênia, não levou em 
consideração que as reformas educacionais dos anos 
1990, de cunho nitidamente neoliberais, tendo suas 
raízes nas orientações no Consenso de Washington e 
demais orientações que objetivavam diminuir a atuação 
do Estado, viam a educação a partir da ótica do lucro. 
Assim sendo, o orientador não passava de mais um 
supervisor do processo.  
É necessário que fique claro que esse não é o papel do 
Orientador no nosso entendimento. Apenas assim o 
concebiam os responsáveis pelas reformas neoliberais. 
 
Para maior entendimento ler:  
 
FRIGOTTO, G. Efeitos cognitivos da escolaridade do 
SENAI e da escola 
acadêmica convencional: existe uma escola para cada 
classe social? 1977. 
Dissertação (Mestrado) - Fundação Getulio Vargas, Rio 
de Janeiro. 
FRIGOTTO, G. Educação e crise do capitalismo real. 
São Paulo: 
Cortez, 1995. 
FRIGOTTO, E. Construção curricular e demarcação 
discursiva: gênese  
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e afirmação da proposta Escola Cidadã de Porto 
Alegre. 1999. Tese 
(Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica, Rio de 
Janeiro. 
FRIGOTTO, G. Educação, trabalho e desenvolvimento: 
contradições 
da atual política educacional. Revista da DIRENG – 
Diretoria de Engenharia 
da Aeronáutica, v. 10, n. 18, nov. 2000. 
FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M. (Org.). Teoria e 
educação no labirinto 
do capital. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 
FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M. (Coord.). Caminhos 
para a redefinição 
da política pública para a educação tecnológica e o 
sistema de 
formação profissional continuada: proposições, Niterói, 
2002 (mimeo). 
FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M. Educar o trabalhador 
cidadão produtivo 
ou o ser humano emancipado. Trabalho, Educação e 
Saúde, Rio de 
Janeiro, v. 1, n. 1, p. 45-60, 2003. 

2875 Daniella Costa de Oliveira Orientador educ. 29 

 

A alternativa correta deve ser a letra A, pois traz uma 
visão conforme o que postula a literatura mais 
atualizada que trata do papel do orientador, ou seja, 
pela vertente do caráter interdisciplinar, na intersecção 
da psicologia, pedagogia e psicopedagogia, o 
orientador é capaz de atender o aluno e sua família 
tanto em relação a questões ligadas diretamente à vida 
escolar quanto a questões do cotidiano que envolvam 
esses atores. 
V. referência bibliográfica constante do julgamento do 
recurso da questão 26.  

5687 Grygena Targino M. Rodrigues Orientador educ. 33 Indeferido 
A única alternativa  correta estar estampada na 
seqüência da letra B.  

 Ex Offício (justificativa da 
resposta) Orientador 37 

 

O edital regulador do certame contém os seguintes 
conteúdos programáticos: atribuições do orientador 
educacional; a orientação educacional sob o enfoque 
clínico terapêutico, clínico preventivo e clínico. a 
orientação educacional e os fatores que interferem no 
fracasso escolar. a orientação educacional e o 
currículo. a orientação educacional inserida na prática 
educativa. o resgate da orientação educacional numa 
perspectiva pedagógica. a LDB e a orientação  
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educacional. a orientação educacional em uma 
dimensão psicopedagógica. a orientação educacional: 
novos olhares. a orientação educacional e o processo 
de ensino aprendizagem. 
Como é cediço, as atribuições do orientador constam 
do  CÓDIGO DE ÉTICA DOS ORIENTADORES DO 
BRASIL  - PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL EM 
05/03/1979, logo, a questão foi elaborada de acordo 
com a normas constantes do edital que regulou o 
certame. 

 Ex Offício (justificativa da 
resposta) Orientador 40 

 

CÓDIGO DE ÉTICA DOS ORIENTADORES DO 
BRASIL  - PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL EM 
05/03/1979 
O presente Código de Ética tem por objetivo 
estabelecer normas de conduta profissional para os 
Orientadores Educacionais. 
Somente pode intitular-se Orientador Educacional e, 
nesta qualidade, exercer a profissão no Brasil, a 
pessoa legalmente habilitada, nos termos da legislação 
em vigor. 
CAPÍTULO II 
IMPEDIMENTOS 
Artigo 2º Ao Orientador Educacional é vedado: 
a. encaminhar o orientando a outros profissionais, 
visando a fins lucrativos; 
b. aceitar remuneração incompatível com a dignidade 
da profissão; 
c. atender casos em que esteja emocionalmente 
envolvido, por certos fatores pessoais ou relação 
íntimas; 
d. dar aconselhamento individual através da imprensa 
falada e/ou escrita; 
e. desviar, para atendimento particular próprio, os 
casos da instituição onde trabalha; 
f. favorecer, de qualquer forma, pessoa que exerça 
ilegalmente e, em desacordo a este Código de Ética, a 
profissão de Orientador Educacional. 
Segundo os Dicionários de Termos Jurídicos 
VEDAR  significa vetar, proibir, não consentir, não 
permitir.  
Quando se afirma que é vedado ao  Orientador  Educacional 
dar aconselhamento através da imprensa escrita ou falada, 
impede-se o mesmo de realizar tal ação.   
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Assim sendo, é correto e está conforme o Código de ética 
dos orientadores educacionais do Brasil JAMAIS DAR 
ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL ATRAVÉS DA IMPRENSA 
ESCRITA OU FALADA.  
Nesse, caso, indeferimos a solicitação da candidata em 
pauta, permanecendo a alternativa A correta, conforme 
aponta o gabarito oficial deste certame.  

5674 Gracileide Alves da Silva  Supervisor de ensino 32 

Indeferido 

O crescimento pessoal está entrelaçado ao 
crescimento profissional. Segundo Costa (2005), a 
atenção ao crescimento pessoal e profissional se 
justifica pela abrangência da atividade supervisora que 
busca atuar na totalidade dos processos educacionais. 
Isso inclui o desenvolvimento profissional e pessoal 
dos envolvidos nesse processo. 
Os argumentos da candidata não apresentam 
fundamentações consistentes para a anulação da 
questão. Portanto, esse recurso deve ser 
INDEFERIDO.  

5674 Gracileide Alves da Silva  Supervisor de ensino 34 

Indeferido 

Segundo Costa (2005), toda informação é 
imprescindível para a realização do planejamento e 
de sua operacionalização. Portanto, todos os 
questionamentos apresentados na alternativa C são 
importantes para o desenvolvimento de um bom 
trabalho, uma vez que o supervisor acompanha os 
processos de formação e de ensino em sua 
totalidade. 
A candidata não apresenta argumentos suficientes 
e satisfatórios para a anulação da questão. Portanto, 
esse recurso deve ser INDEFERIDO. 
  

5674 Gracileide Alves da Silva  Supervisor de ensino 35 

Deferido 

A questão 35 se apresenta, de fato, confusa em seu 
enunciado. Como expõe o candidato, a comunidade 
em que a escola está inserida já se apresenta como 
campo de atuação do supervisor educacional, não 
podendo, portanto, ser definida como um campo a 
mais. Considerando a falta de clareza e objetividade 
dessa questão, esse recurso pode ser julgado como 
DEFERIDO. 
 
Referências utilizadas 
COSTA, Carla Barroso da (org.). Processo de 
supervisão. 3.ed. Brasília: SENAR, 2005. 

QUESTÃO 
ANULADA 
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VASCONCELOS, Celso dos Santos. Coordenação do 
trabalho pedagógico: do projeto político-pedagógico 
ao cotidiano da sala de aula. 2. ed. São Paulo: 
Libertad, 2002. 
 

13657 Sônia Ferreira Maciel Psicopedagogo 28 Indeferido 
A única alternativa incorreta para a questão proposta é 
a letra d, ou seja, a que informa que o fracasso escolar 
está equivalente aos problemas de aprendizagem  

13657 Sônia Ferreira Macial Psicopedagogo 37 Indeferido Os problemas de aprendizagem no Brasil são 
resultantes do fracasso escolar.  

2172 Carlos Roberto do N. Junior Analista de Sistema 19 Deferido Alternativa correta é a letra A C                   A 
2172 Carlos Roberto do N. Junior Analista de Sistema 23 Deferido Alternativa correta é a letra E A                   E 

4573 Fabio Batista Fernandes Analista de TI 20 
Deferido 

A questão possui 2 alternativas com a resposta correta 
(a) e (d), deve ser anulada. 

QUESTÃO 
ANULADA 

14093 Thiago Cassimiro de França Analista de TI 26 

Indeferido 

Tendo em vista que a questão pede qual a MELHOR 
alternativa descreve o que seria um barramento, de 
maneira geral, a alternativa A preenche corretamente o 
que foi questionado, opino em indeferir este recurso, 
pois a melhor descrição realmente é a da alternativa A.  

14093 
4573 

Thiago Cassimiro de França 
Fabio Batista Fernandes 

Analista de TI 
Analista de TI 34 Deferido 

O gabarito deve ser corrigido, a alternativa correta é a 
de letra B A                  B 

14093 
4573 

Thiago Cassimiro de França 
Fabio Batista Fernandes 

Analista de TI 
Analista de TI 37 

Deferido 

O ano mencionado no enunciado da questão, 1987, é 
diferente do número que aparece na resposta (1997), 
ou seja, todas as alternativas estão incorretas. A 
questão deve ser anulada. 

QUESTÃO 
ANULADA 

12920 Roseclair da Silva Correia e outros ACD 19 Deferido Alternativa alterada para letra D.                 D 

4352 Erlanda Brígida Jácome Leite Odontólogo-PSF 28 

Indeferido 

Gabarito C. Mantido. 
A questão E é considerada incorreta.  Segundo 
RUSSO (2010), p.74, quadro 4.2, em cavidades 
médias de elementos dentários jovens com alteração 
pulpar reversível deve-se fazer uso do sistema adesivo. 
RUSSO, E.M.A. Proteção do complexo Dentina-
Polpa. In: Fundamentos de Odontologia. Dentística. 
Restaurações diretas.  São Paulo: Santos, Capítulo 4, 
p.74, 2010. 
e) em cavidades médias de elementos dentários jovens 
com alteração pulpar reversível deve-se fazer uso do 
cimento de ionômero de vidro e do sistema adesivo. 
Gabarito C. Mantido.  

4352 Erlanda Brígida Jácome Leite Odontólogo-PSF 29 

Indeferido 

Conforme Imparato et al (2010), p.637, o selamento 
das fossas e fissuras não pode ser definido em bases 
econômicas (custo-benefício), tal regime pode ser 
considerado sobretratamento.  
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IMPARATO, J.C.P.; RAGGIO, D.P.; KRAMER, P.F.; 
GUEDES-PINTO, A.C. Dentística Operatória e 
Restauradora. In: GUEDES-PINTO, A.C. 
Odontopediatria. São Paulo: Santos, 2010, Cap.33, 
p.637. 

4352 Erlanda Brígida Jácome Leite Odontólogo-PSF 35 

Indeferido 

Gabarito:  C. Mantida. 
A letra C é falsa. A partir dos 6 meses deve ser iniciada 
a introdução da alimentação complementar 
(transicional), conforme Wanderley e Tashima (2009), 
p.191. 
A letra D é verdadeira. Conforme Wanderley e Tashima 
(2009), p.190, tanto o leite humano como o leite bovino 
apresentam baixo potencial cariogênico, porém ambos 
induzem a queda de pH do biofilme. Apesar de o leite 
bovino apresentar menor porcentagem de lactose, 
normalmente é oferecido com adição de açúcar e/ ou 
outros engrossantes, o que aumenta  o seu potencial 
cariogênico.  
 
WANDERLEY, M.T.; TASHIMA, A.Y. Hábitos 
Alimentares. In: GUEDES-PINTO, A.C.; BONECKER, 
M.; RODRIGUES, C.R.M.D. Fundamentos de 
Odontologia. Odontopediatria. São Paulo: Santos, 
Cap.10, 2009, p.190-191.  

10060 Maria da Luz Firmino Rodrigues ACD 20 Indeferido 
Segundo  Dangelo e Fantini ( 2009), relata que o dente é 
composto por: coroa. Colo e raiz  

12920 Roseclair da Silva Correia e 
outros ACD 23 

Deferido 
Alternativa alterada para letra D. E                   D 

12920 Roseclair da Silva Correia e 
outros ACD 35 Deferido. Questão anulada. QUESTÃO 

ANULADA 

1127 
6399 

Mônica Bandeira de Melo 
Jaqueline Veríssimo F. da Silva 

Técnico em Contab. 
Int. de Libras 22 

Indeferido 
 

 x=100−(10+4+4+1+15+2+30)  x=100−66 x=34  

1127 Mônica Bandeira de Melo Técnico em Contab. 38 
Deferido 

A questão foi elabora em função do “objetivo” e não do 
“objeto”, portanto a reclamante tem razão e, sendo 
assim, a resposta adequada é a alternativa “b”.                       B 
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ARGUMENTO PROCEDENTE 
1268 Robevania de Oliveira Tavares Tec. Em Enfermagem 21 Deferido A alternativa correta é a de letra E C                   E 

1268 Robevania de Oliveira Tavares Tec. Em Enfermagem 40 

indeferido 

O Técnico deve ter conhecimento de que quando tem 
ampola de 1g para realizar o cálculo tem que 
transformar em 1000mg. Então cada ml seria para diluir 
sempre 1 ml a mais para que seja realizada a diluição 
em 5ml. A resposta correta seria 1,5ml.  

5504 Girlani de Lima  Assistente Social 19 Indeferido 

A questão nº 19 refere-se ao conteúdo programático 
que trata do serviço social e sua formação profissional, 
para tanto tem por base as Diretrizes Curriculares para 
os Cursos de Serviço Social, que traz os 
direcionamentos para formação básica dos assistentes 
sociais em qualquer instituição de ensino. A questão é 
introduzida por uma citação de Koike (2010) apenas 
como uma contextualização para o tema.  
Seguem-se as considerações sobre as alternativas 
propostas para análise: 
- A alternativa I está correta porque todo estágio 
supervisionado capacita para o exercício profissional e 
para tanto exige uma supervisão sistemática 
(acompanhamento direto e planejado, tanto no âmbito 
teórico como também prático) efetivada por um 
professor e um profissional da área, na qual 
denominamos de supervisor acadêmico e supervisor 
de campo. 
- A alternativa II está incorreta porque o estágio 
supervisionado enquanto atividade curricular é uma 
exigência a formação profissional, portanto é uma 
atividade OBRIGATÓRIA. Ou seja, para se tornar um 
assistente social, o estudante de Serviço Social tem 
que cumprir o Estágio Supervisionado. 
- A alternativa III está correta porque o corpo de 
disciplinas que compõem todo Curso de Serviço Social 
devem contemplar o núcleo de fundamentos teórico-
metodológicos da vida social, que compreende um 
conjunto de fundamentos teórico-metodológicos e 
ético-políticos para conhecer o ser social; o núcleo de 
fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade 
brasileira, que remete à compreensão das 
características históricas particulares que presidem a 
sua formação e desenvolvimento urbano e rural, em 
suas diversidades regionais e locais; e o  núcleo de 
fundamentos do trabalho profissional, que compreende 
os elementos constitutivos do Serviço Social como uma  
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especialização do trabalho: sua trajetória histórica, 
teórica, metodológica e técnica, os componentes éticos 
que envolvem o exercício profissional, a pesquisa, o 
planejamento e a administração em Serviço Social e o 
estágio supervisionado. 
- A alternativa IV está correta porque monitoria, 
iniciação científica, projeto de extensão, participação 
em seminários, dentre outras atividades podem ser 
praticadas pelos acadêmicos de Serviço Social como 
forma de adquirir conhecimentos e experiências 
adicionais acerca da profissão sendo consideradas 
portanto Atividades Complementares a formação 
profissional. 
Assim, tem-se como CORRETA a opção “C” afirmando 
que “Apenas as alternativas I, III e IV estão 
corretas”, uma vez que a alternativa II está incorreta. 

53944
388 

Giliene C. M. Fabião Jansen 
Eubeth Chaves Limeira 

Agente Adm. 
Inspetor Escolar 26 Indeferido 

INDEFIRO o pedido de anulação da Questão 26, 
solicitado pelo candidato acima mencionado, 
entendendo que não há dubiedade na formulação da 
questão que possa prejudicar a compreensão e 
raciocínio necessários para alcançar a resposta 
descrita e solicitada no seu enunciado. Portanto, o 
resultado deverá permanecer inalterado e a questão 
deverá permanecer validada.  

388 Eubeth Chaves Limeira Inspetor Escolar 27 Indeferido 

INDEFIRO o pedido de anulação da Questão 27, 
solicitado pelo candidato acima mencionado, pois a 
mesma apresenta apenas uma resposta INCORRETA, 
como descrita e solicitada no enunciado da mesma, 
não sendo seus fundamentos coerentes com o recurso 
pretendido. Portanto, o resultado deverá permanecer 
inalterado e a questão deverá permanecer validada.  

3199 Diana Lima de Moura Agente Adm. 28 Indeferido 

INDEFIRO o pedido de anulação da Questão 28, 
solicitado pela recorrente, pois como o próprio 
candidato afirma em seu recurso, a alternativa 
apresenta a resposta que está INCORRETA, como 
descrita e solicitada no enunciado da mesma, não 
sendo seus fundamentos coerentes com o recurso 
pretendido. Portanto, o resultado deverá permanecer 
inalterado e a Questão deverá permanecer validada.   

449 
2184 
8598 
 

Alessandra Matias Siqueira 
Carlyonara C. Ribeiro Rodrigues 
Laura Bezerra Cabral Neta 
           Dentre Outros 

Agente Adm. 
Agente Adm. 
Inspetor Escolar 
 

29 Indeferido 

INDEFIRO o pedido de anulação da Questão 29, 
solicitado pelos recorrentes, entendendo que a mesma 
apresenta apenas uma resposta INCORRETA, como 
descrita e solicitada no enunciado da mesma, 
descrevendo de maneira clara e objetiva o que a  
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questão pede, não sendo os seus fundamentos 
coerentes com o recurso pretendido. Portanto, o 
resultado deverá permanecer inalterado e a questão 
deverá permanecer validada. 

9427 Luiz Paullo T. Saturnino Agente Adm. 33 Indeferido 

INDEFIRO o pedido de anulação da Questão 33, 
solicitado pelo candidato acima mencionado, 
entendendo que, A CAIXA DE DIÁLOGO mencionada 
pelo próprio candidato, é aberta pelo comando 
CTRL+D para que o usuário possa Formatar A FONTE, 
ou simplesmente FORMATAR FONTE, sendo assim, 
como descrito na alternativa apresentada na questão, 
não sendo, com isso, os seus fundamentos coerentes 
com o recurso pretendido. Portanto, o resultado deverá 
permanecer inalterado e a questão deverá permanecer 
validada.  

11898 Pedro Macedo Fernandes Agente Adm. 35 Indeferido 

INDEFIRO o pedido de anulação da Questão 35, 
solicitado pelo candidato acima mencionado, 
entendendo que não há dubiedade na formulação da 
questão que possa prejudicar a compreensão e 
raciocínio necessários para alcançar a resposta 
descrita e solicitada no seu enunciado. Portanto, o 
resultado deverá permanecer inalterado e a questão 
deverá permanecer validada.  

449 
11898 
9803 
 

Alessandra Matias Siqueira 
Pedro de Macêdo Fernandes 
Marcos Antonio Lopes da silva 
               Dentre outros 

Agente Adm. 
Agente Adm. 
Digitador 
 

36 Deferido 

A argumentação dos candidatos recorrentes deve ser 
acatada tendo em vista que, no ato de edição das 
provas foi acionado o recurso gráfico marcador, como 
na figura abaixo, alterando a seqüência das letras 
constantes da prova. 

 
 
Dessa forma, houve erro material na edição das 
questões 36, 37 e 38, razão pela qual recomenda-se a 

QUESTÃO 
ANULADA 
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anulação das mesmas para que não haja nenhum 
prejuízo aos candidatos presentes às provas. O ponto 
relativo a questão anulada será atribuído a todos os 
candidatos dos cargos de Agente Administrativo, 
Cuidador Educacional, Digitador, Inspetor Escolar, 
Monitor Escolar e Recepcionista. 

449 
1194 
6881 
2267 

Alessandra Matias Siqueira 
Pierre de Oliveira Amorim 
Joaclisson dos Santos Silva 
Célio Henrique Vicente Marques 

Agente Adm. 
Agente Adm. 
Inspetor escolar 
Digitador 

37 Deferido V. decisão anulatória da questão 36. 

 

449 
9396 
6881 

Alessandra Matias Siqueira 
Luiz Felipe Pessoa Cunha 
Joaclisson dos Santos silva 
Dentre Outros 

Agente Adm. 
Agente Adm. 
Inspetor escolar  

38 Deferido V. decisão anulatória da questão 36. 

 

449 
11898 

Alessandra Matias Siqueira 
Pedro de Macêdo Fernandes 

Agente Adm. 
Agente Adm. 39 Indeferido 

Em análise ao recurso do candidato, não se constatou 
nenhum erro de edição na questão, não sendo seus 
fundamentos coerentes com o recurso pretendido.  

5247 
 Geraldo Freitas da Cunha Filho Condutor socorrista 35 Indeferido Não se conhece de recurso insuficientemente 

fundamentado.  

6399 Jaqueline Veríssimo F. da Silva Intérprete de libras 38 Deferido 
A resposta correta para a questão 38 é a letra A (Prata e 
Vidro), pois os dois sinais possuem o mesmo movimento: 
retilíneo para cima e para baixo.                   A 

1646 Antonio Marcos A. Silva Merendeira 01 Indeferido 
A letra C é a correta, pois ela promete beijá-lo, mas parece 
que mais importante do que isso é a vantagem que irá tirar: 
viajar.  

1411 Thiago Guimarães Meira Aux. Administrativo 03 Indeferido 
O pronome está em posição proclítica, mas a norma padrão 
diz que esse caso deve figurar como uma exemplo de 
mesóclise, ou seja: “Dar-me-ia 3 beijos em lugares 
diferentes?”  

1646 Antonio Marcos A. Silva Merendeira 04 Indeferido 
Em nenhum momento do texto se duvida da inteligência, da 
sumidade e de todo o prestígio alcançados pelo referido 
escritor. Por essa razão, o que pode ser negado em relação 
ao texto é a alternativa D.  

5074 François Queiroz da C. Junior Aux. Administrativo 16 Indeferido 

Resolução: 
Suprimento de água: 7.42.3,5= 1029 L. 
Consumo nos 12 primeiros dias: 7.12.3,5= 294 L 
Agora com os três andarilhos são 10 pessoas e restam 
1029-294=735 L 
para 30=(42-12) dias. 
Então temos: 735÷300 = =2,45l por pessoa a cada dia.  

1646 
6837 
1411 
1236 
2680 

Antonio Marcos A. Silva 
Jéssica Maria da Silva 
Thiago Guimarães Meira 
Rejane Dias da Silva 
Cristiano de França Oliveira 

Merendeira 
Merendeira 
Aux. Administrativo 
Aux. Administrativo 
Aux. Administrativo 

17 Deferido 

Resolução: 
As folhas que tem o algarismo 5, são as que o 5 é 
algarismo das unidades ou das dezenas. 
Aparecem: 
Unidades: 11 (5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95) 

QUESTÃO 
ANULADA 
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5803 
5074 
1234 
748 

Hellem Petrúcia M. de Souza 
François Queiroz da C. Junior 
Anderson Duarte da silva 
Almir Tirbutino da Silva 

Aux. Administrativo 
Aux. Administrativo 
Aux. Administrativo 
Pedreiro 

Dezenas: 9 (50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59) 
Então temos: 11+9=20 

539 Alexandre Gomes Fabrício Encanador 20 Indeferido 

Resolução: 
Aumento em reais: 16,50-12,50=4,00 
Em porcentagem: 
4 ÷ 12 ,5 = 0,32 ou 32%  

1234 Anderson Duarte da silva Aux. Administrativo 30 Indeferido 

A questão trata da polêmica atualíssima em torno da 
construção da usina de Belo Monte na bacia do Rio 
Xingu, no Pará. 
  

1234 Anderson Duarte da silva Aux. Administrativo 31 Indeferido A Rio + 20 foi uma homenagem comemorativa do 
transcurso de 20 anos da ECO 92.  

 
 

Bayeux, 04 de julho de 2012. 
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