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MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

                               DECISÃO DOS RECURSOS 

          (INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 
 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes ao cargo 

disponibilizado, que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2012 DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ. 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição  Nome Cargo 

224099387 Adelmara Calixto Teixeira Da Silva Agente Administrativo III 

224137096 Adriana Alves De Oliveira Brito Da Silva Agente Administrativo III 

224043319 Alexandre Abner Passos Cardoso Agente Administrativo III 

224032968 Alexandre Machado Donato Agente Administrativo III 

224089496 Alice Rodrigues Da Cunha Agente Administrativo III 

224056480 Aline Almeida De Souza Agente Administrativo III 

224093162 Aline Cristina Monteiro Santos Agente Administrativo III 

224030158 Alisson Pereira Sales Agente Administrativo III 

224023922 Ana Cristina Brito Gutierrez Agente Administrativo III 

224094222 Ana Paula Da Silva Vieira Agente Administrativo III 

224138478 Andre De Oliveira Bandeira Tonhoque Agente Administrativo III 

224136156 Andre Filipe Silveira Correa Agente Administrativo III 

224041971 Andreia Pereira Almeida Agente Administrativo III 

224078796 Ângela Da Cunha Gonçalves Agente Administrativo III 

224068082 Angelo Siguemura Souza Agente Administrativo III 

224003649 Anne Barbosa Da Costa Agente Administrativo III 

224128748 Bianca Da Costa Rodrigues Agente Administrativo III 

224072179 Carla Barros Meireles Reis De Lima Agente Administrativo III 

224062354 Carla Regina De Moura Guilherme Agente Administrativo III 

224137237 Carlos Alexandre Ribeiro Agente Administrativo III 

224034251 Carlos Augusto Santos Fernandes Agente Administrativo III 

224005650 Cristiane Dos Santos Alves Do Monte Agente Administrativo III 

224126297 Cristiane Ferreira Da Silva Agente Administrativo III 

224041815 Daniel Batista Da Silva Cavalcante Agente Administrativo III 

224065011 Daniel Ferreira Marques Dos Santos Agente Administrativo III 

224114708 Daniella Da Silva Araújo Agente Administrativo III 

224001053 Danielle Da Silva Santos Agente Administrativo III 

224097315 Davi Vinicius Mendonça Gayo Agente Administrativo III 

224098724 David Coutinho Leconte Baptista Agente Administrativo III 

224069371 Dayane Gomes De Santana Agente Administrativo III 

224087302 Debora Gonçalves Lima Agente Administrativo III 
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224012033 Douglas Costa Da Conceição Agente Administrativo III 

224048128 Edvaldo Marques Pereira Filho Agente Administrativo III 

224062871 Elisangela Costa Da Silva Agente Administrativo III 

224063402 Emerson Assad Drumond Agente Administrativo III 

224053755 Erick Valeriano Souza Agente Administrativo III 

224002473 Evandro De Oliveira Coelho Agente Administrativo III 

224039973 Fabiana Soares Dias Cabral Agente Administrativo III 

224000181 Fabio Bandeira Machado Agente Administrativo III 

224052632 Fernando Ribeiro Moreira Agente Administrativo III 

224007612 Flávia Lopes Melo Agente Administrativo III 

224132771 Francisca Janiele Da Silva Lima Agente Administrativo III 

224010601 Geane Chaves Leitão Nunes Agente Administrativo III 

224063739 Gleice Keli Nascimento Da Silva Agente Administrativo III 

224015196 Guilherme Ribeiro Carvalho Agente Administrativo III 

224028173 Guydion Amaro Ferreira Custodio Aparicio Agente Administrativo III 

224080577 Hallison Carvalho Cardoso Agente Administrativo III 

224095182 Hellen Anastacia De Souza Salvado Agente Administrativo III 

224086737 Hugo Luan Evangelista Dos Santos Agente Administrativo III 

224101523 Jéssica Santos De Carvalho Agente Administrativo III 

224062458 Joana Olivia Guahyba Sloboda Agente Administrativo III 

224022627 Jonathan Felipe Lucena Loureiro Agente Administrativo III 

224046957 Joyce Pessanha De Almeida Souza Agente Administrativo III 

224055037 Kênia Dos Santos Gomes Agente Administrativo III 

224055016 Lais Fernanda Jaques De Oliveira Agente Administrativo III 

224099968 Léa Fernandes Pereira Pontes Agente Administrativo III 

224069591 Leana Braga Nóbrega Guerra Agente Administrativo III 

224097562 Leandro De Jesus Ramos Agente Administrativo III 

224009335 Leonardo Da Silva Gonçalves Agente Administrativo III 

224053520 Leonardo Fernandes De Lima Agente Administrativo III 

224113930 Leticia Borges Sampaio Ribeiro Agente Administrativo III 

224003351 Livia Dias Dos Santos Agente Administrativo III 

224116092 Lívio Aureliano Da Silva Santos Agente Administrativo III 

224004824 Luana Schuab Vargas Do Nascimento Agente Administrativo III 

224082638 Lucas José Gonçalves Freitas Agente Administrativo III 

224100059 Luciano Navarro Guedes Agente Administrativo III 

1021 Luiza de Paula Campos Agente Administrativo III 

224087747 Márcio Braga Pariz Agente Administrativo III 

224060797 Márcio Gomes Junior Agente Administrativo III 

224015811 Marco Antonio Da Silva Agente Administrativo III 

224055571 Marcos Paulo Pereira Da Silva Agente Administrativo III 

224093691 Mariana Santos De Oliveira Agente Administrativo III 

224101853 Marlon Nunes De Barros Agente Administrativo III 

224021834 Maxwell Cezar Sombra Lopes Agente Administrativo III 

224128005 Miriam Jorge Do Nascimento Agente Administrativo III 

224015079 Mirian Pascoal Da Silva Agente Administrativo III 

224011319 Monique Laurentino Dos Santos Agente Administrativo III 

224058538 Nádja Da Silva Santos Agente Administrativo III 

224008065 Natalia Da Conceicao Andre Agente Administrativo III 

224087682 Nathaly Rego Da Cruz Agente Administrativo III 

224133515 Odilon Do Amaral Agente Administrativo III 

224056362 Pablo Diogo Roriz Braga Agente Administrativo III 

224000789 Patricia Cristina Farias Barbosa Agente Administrativo III 

224021686 Patricia Melo Da Silva Dionizio Agente Administrativo III 
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224088622 Paulo Sergio Alves Caetano Agente Administrativo III 

224027215 Pedro Ricardo Baptista Silva Agente Administrativo III 

224124240 Rafael Araujo Dos Santos Agente Administrativo III 

224060238 Raphael Gonçalves Dos Santos Agente Administrativo III 

224124238 Raphael Murat Tartaruga Agente Administrativo III 

224011021 Raquel Cristina Telles De Oliveira Agente Administrativo III 

224132579 Regina Célia De Moraes Neves Agente Administrativo III 

224110855 Renata Cavalcante Carneiro Agente Administrativo III 

224084807 Renata Liz Nunes Guilherme Agente Administrativo III 

224056020 Ricardo Alves Cassiano De Souza Agente Administrativo III 

224056644 Rodrigo Dias Mendes Agente Administrativo III 

224020860 Rodrigo Pereira De Jesus Agente Administrativo III 

224021972 Rosinete Dos Santos Cardoso Agente Administrativo III 

224077887 Rosy Barboza Belicio Silva Agente Administrativo III 

224017451 Rui De Almeida Lima Agente Administrativo III 

224023875 Sérgio de Lima Batista Agente Administrativo III 

224001709 Sophia Fernandes Vidal Agente Administrativo III 

224121274 Thiago Oliveira Araujo Agente Administrativo III 

224018474 Tiago Peixoto Da Silva Agente Administrativo III 

224056796 Tiago Timoteo Da Silva Agente Administrativo III 

224064126 Tulio Herbster Leal De Sanctis Agente Administrativo III 

224011239 Uzias Pereira Agente Administrativo III 

224049587 Vagner Carvalho Matos Agente Administrativo III 

224066932 Valéria Cristina Rosa Da Cruz Agente Administrativo III 

224004758 Vanessa De Oliveira Pagotto Agente Administrativo III 

224031171 Vânia Da Silva De Matos Agente Administrativo III 

224032219 Vinícius Pôrto Da Silva Agente Administrativo III 

224001989 Vivian Mendonca De Oliveira Rosa Agente Administrativo III 

224001815 Wellington Pinheiro Barboza Agente Administrativo III 

224045473 Yuri José Do Carmo Agente Administrativo III 

224041972 Alex Sandro Oliveira De Souza Agente Educacional III 

224120268 Angelica Das Dores Ricardo Agente Educacional III 

224014604 Diego Da Silva Valença Agente Educacional III 

224051543 Joyce Silva Gonçalves Agente Educacional III 

224070376 Milton Roberto Da Silva Paiva Agente Educacional III 

224138883 Monique Martins De Oliveira Tonhoque Agente Educacional III 

224095191 Rosena Silva Marcelino Agente Educacional III 

224075402 Sabrina Brito Condado Agente Educacional III 

224007338 Sandra Cristina Ramos Cartonilho Agente Educacional III 

224075400 Vanessa Aloan Castro Machado Agente Educacional III 

224028661 Washington Gonsalves Dos Santos Agente Educacional III 

224116149 Anderson Carvalho Chaves Assistente Social III -  Assistência Social 

224003267 Andressa Silva Menezes Carneiro Assistente Social III -  Assistência Social 

224052420 Carla Barbosa De Souza Assistente Social III -  Assistência Social 

224018146 Elen Silva De Souza Assistente Social III -  Assistência Social 

224004732 Fernanda Aguiar De Melo Assistente Social III -  Assistência Social 

224103664 Gláucia Tereza Silva Vieira Assistente Social III -  Assistência Social 

224044989 Luciene Fraga Amaro Assistente Social III -  Assistência Social 

224047884 Samantha Da Silva Nazareth Assistente Social III -  Assistência Social 

224061320 Sandra Mara De Souza Florentino Assistente Social III -  Assistência Social 

224036580 Selma Félix De Oliveira Rodrigues Assistente Social III -  Assistência Social 

224068242 Sonia Mendes Da Silva Assistente Social III -  Assistência Social 

224105778 Taís Gonçalves Gomes De Almeida Assistente Social III -  Assistência Social 
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224080567 Alda Maria Salvador De Souza Oliveira Assistente Social III -  Saúde 

224002111 Alessandra Da Silva Rodrigues Assistente Social III -  Saúde 

224021954 Alessandra Vieira Da Silva Assistente Social III -  Saúde 

224066578 Amanda Cristine Freire Ribeiro Santos Assistente Social III -  Saúde 

224084580 Amanda Jovino Barbosa Assistente Social III -  Saúde 

224009426 Ana Clara Moreira De Britto Assistente Social III -  Saúde 

224070546 Ana Ester Machado Carlos Assistente Social III -  Saúde 

224080131 Ana Lucia Murta De Medeiros Assistente Social III -  Saúde 

224027053 Ana Lúcia Santos De Mendonça Assistente Social III -  Saúde 

224014609 Anik Ferreira Setubal Amaral Assistente Social III -  Saúde 

224070421 Antonio Jaques Rocha Cavalcanti Assistente Social III -  Saúde 

224020106 Arlinda Da Costa Ferreira Assistente Social III -  Saúde 

224006607 Bárbara Dos Santos Marinho Assistente Social III -  Saúde 

224002215 Bianca Da Costa Teixeira Assistente Social III -  Saúde 

224113543 Cínthia Lami De Oliveira Assistente Social III -  Saúde 

224091874 Débora Muniz Atico Leite Assistente Social III -  Saúde 

224126482 Elaine Mara Vieira Ferreira Monteiro Assistente Social III -  Saúde 

224012239 Elizabeth Jose Campos Assistente Social III -  Saúde 

224082284 Evelin Vaz D Avila Da Silva Assistente Social III -  Saúde 

224034929 Fabíola Adelia De Medeiros Da Rosa Assistente Social III -  Saúde 

224120362 Fabrício José Giffoni Da Silva Assistente Social III -  Saúde 

224114258 Fernanda Martins Dutra Barreira Assistente Social III -  Saúde 

224068363 Gislândia Kátia De Bessa Silva Assistente Social III -  Saúde 

224106164 Helena Lauria Novais Gomes Assistente Social III -  Saúde 

224018943 Iraneide Batista Da Silva Costa Assistente Social III -  Saúde 

224108302 Jonatas Lima Valle Assistente Social III -  Saúde 

224080989 Juliana Barboza Amorim Assistente Social III -  Saúde 

224018080 Katia Ferreira De Freitas Botelho Rodrigues Assistente Social III -  Saúde 

224114658 Larissa Canuto Tavares Perro Assistente Social III -  Saúde 

224095514 Leticia Faria De Lima Assistente Social III -  Saúde 

224002659 Lucineide Balbino Lima Ximenes Assistente Social III -  Saúde 

224098835 Luiz Carlos Da Silva Filho Assistente Social III -  Saúde 

224139043 Mauricio Alves De Sá Gomes Assistente Social III -  Saúde 

224080656 Michele Lima De Sousa Assistente Social III -  Saúde 

224014222 Michele Llado Salva Assistente Social III -  Saúde 

224004532 Priscila Coutinho Vieira Da Silva Assistente Social III -  Saúde 

224066098 Raquel Martins Veloso De Oliveira Assistente Social III -  Saúde 

224068306 Rosilene Gomes De Azevedo Rodrigues Assistente Social III -  Saúde 

224023301 Sabrina Lourenço Medeiros Assistente Social III -  Saúde 

224044862 Samira Maciel Heitor Assistente Social III -  Saúde 

224035400 Samuel Reinaldo De França Assistente Social III -  Saúde 

224129986 Sandra Suely Maciel De Melo Assistente Social III -  Saúde 

224112353 Simone Bandeira Da Silva Assistente Social III -  Saúde 

224101187 Tayenne De Oliveira Parada Assistente Social III -  Saúde 

224022766 Vanessa Carneiro Garcia Assistente Social III -  Saúde 

224063055 Vivian De Almeida Mattos Assistente Social III -  Saúde 

224125716 Vivian Vilaronga Dos Reis Do Nascimento Assistente Social III -  Saúde 

224099433 Adelmara Calixto Teixeira Da Silva Auxiliar Administrativo III 

224008117 Adriana Chacon Da Silva Auxiliar Administrativo III 

224092621 Adriana Maria Rocha Silva Auxiliar Administrativo III 

224005660 Adriano Da Silva Almeida Sa Auxiliar Administrativo III 

224011045 Alessandra Ferreira Davila Auxiliar Administrativo III 

224006776 Aline Cunha Dias Auxiliar Administrativo III 



 

5 

 

224051002 Aline De Souza Ferreira Auxiliar Administrativo III 

224008839 Aline Marques Bastos Gomes Auxiliar Administrativo III 

224130901 Aline Martins Gonçalves Auxiliar Administrativo III 

224054849 Aline Shaiane Macedo Ferreiro Auxiliar Administrativo III 

224067880 Amanda De Souza Cunha Nazareth Auxiliar Administrativo III 

224077079 Amauri Lucio Ferreira Auxiliar Administrativo III 

224004815 Amaury Nogueira De Aragão Junior Auxiliar Administrativo III 

224091017 Ana Carla Quintanilha Paixão Auxiliar Administrativo III 

224091261 Ana Carolina Santiago Lobato De Abreu Corrêa Auxiliar Administrativo III 

224016645 Ana Paula Da Silva Souza Auxiliar Administrativo III 

224003747 Ana Paula Quintanilha Dos Santos Auxiliar Administrativo III 

224130337 Andréa Lopes De Siqueira Auxiliar Administrativo III 

224017809 Antonio Henrique Da Silva Veiga Auxiliar Administrativo III 

224041868 Augusto Feitoza Mariano Da Silva Auxiliar Administrativo III 

224028723 Augusto Pinto De Oliveira Filho Auxiliar Administrativo III 

224027117 Bruno Rodrigues De Oliveira Auxiliar Administrativo III 

224053353 Camila Dias Costa Auxiliar Administrativo III 

224129996 Carla Daniela Dos Santos Da Silva Auxiliar Administrativo III 

224035825 Carlos Alberto Da Silva Oliveira Júnior Auxiliar Administrativo III 

224040080 Carlos Augusto Santos Fernandes Auxiliar Administrativo III 

224123213 Carlos Eduardo Da Silva Lopes Auxiliar Administrativo III 

224069765 Cassio Silva Ferreira Dos Santos Auxiliar Administrativo III 

224001217 Danielle Da Silva Santos Auxiliar Administrativo III 

224087723 Danielle Ramos Ribeiro Auxiliar Administrativo III 

224080532 Dayanne Reis De Freitas Gonçalves Auxiliar Administrativo III 

224047956 Debora Leonardo Costa Zeca Auxiliar Administrativo III 

224072044 Deisivânia Carla Da Silva Auxiliar Administrativo III 

224119816 Deuzilane Conceição Sales Ribeiro Auxiliar Administrativo III 

224066696 Diego Dos Santos Bessa Auxiliar Administrativo III 

224027416 Eliane De Souza Ferreira Carvalho Auxiliar Administrativo III 

224037566 Eliane Tenorio Da Silva Auxiliar Administrativo III 

224033426 Elielson Da Silva Martins Auxiliar Administrativo III 

224048202 Eloisa Mnoz Cruz Santana Auxiliar Administrativo III 

224028794 Érica Gomes Neves Auxiliar Administrativo III 

224096104 Fabio Dos Santos Moreira Auxiliar Administrativo III 

224087021 Fernanda Surama Sales De Araújo Auxiliar Administrativo III 

224000146 Filipe Graciano Neves Auxiliar Administrativo III 

224079221 Gilberto Gilson de Oliveira Francisco Auxiliar Administrativo III 

224002520 Godofredo Alves Teixeira Auxiliar Administrativo III 

224038723 Graciele Santos De Lima Gonçalves Auxiliar Administrativo III 

224087602 Iracilda Menezes Da Motta Auxiliar Administrativo III 

224075655 Isabella Fraga Lopes Auxiliar Administrativo III 

224072648 Jaala Ranhel Macedo Auxiliar Administrativo III 

224036646 Janaina Gonçalves Rodrigues Auxiliar Administrativo III 

224133226 Jane De Souza Rosa Noronha Auxiliar Administrativo III 

224020888 Janine Dos Santos Silva Auxiliar Administrativo III 

224003380 Joice Pereira Conceição Costa Auxiliar Administrativo III 

224099065 Jorge Eduardo De Souza Brandão Auxiliar Administrativo III 

224008191 Jose Anasio Da Silva Auxiliar Administrativo III 

224133309 Julhiana Moreira Vieira Auxiliar Administrativo III 

224019732 Kamille De Jesus Lino De Oliveira Auxiliar Administrativo III 

224089441 Kátia Rosa Costa Auxiliar Administrativo III 

224082059 Leandra De Souza Chagas Auxiliar Administrativo III 
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224119117 Leandro Correia Pereira Auxiliar Administrativo III 

224100806 Leonardo Fernandes De Lima Auxiliar Administrativo III 

224105277 Leonardo Silva Medeiros Auxiliar Administrativo III 

224018250 Lilia Da Silva Barros Auxiliar Administrativo III 

224079282 Lucimar Cardoso Quirino Auxiliar Administrativo III 

224063050 Luiz Carlos Da Silva Santos Auxiliar Administrativo III 

224045490 Luiz Carlos De Souza Dal Ferro Auxiliar Administrativo III 

224006144 Magali Gonçalves Pereira Auxiliar Administrativo III 

224122295 Manoel Fernando Da Silva Ruis Auxiliar Administrativo III 

224016463 Marco Antonio Ferreira Dos Santos Auxiliar Administrativo III 

224118733 Marcos Daniel Almeida Dos Santos Auxiliar Administrativo III 

224023310 Maria Claudia Pereira Morais Auxiliar Administrativo III 

224099098 Mariza Ferreira Vieira Tostes Auxiliar Administrativo III 

224007994 Marlon De Paula Oliveira Auxiliar Administrativo III 

224096319 Marta Monsores Meuser Auxiliar Administrativo III 

224044478 Mauricio Nascimento Silva Auxiliar Administrativo III 

224128479 Michael Douglas Cordeiro Ferreira Auxiliar Administrativo III 

224069471 Monique De Mello E Souza Auxiliar Administrativo III 

224025042 Natália De Moraes Quintela Auxiliar Administrativo III 

224068735 Nathalia Da Silva Martins Auxiliar Administrativo III 

224110695 Nelma Lopes Siqueira Auxiliar Administrativo III 

224078937 Nilza Das Graças Rosa Soares Auxiliar Administrativo III 

224000790 Patricia Cristina Farias Barbosa Auxiliar Administrativo III 

224021760 Patricia Melo Da Silva Dionizio Auxiliar Administrativo III 

224014987 Patrique Gonçalves Costa Auxiliar Administrativo III 

224096553 Pedro Antonio Araujo Santos Auxiliar Administrativo III 

224040615 Rafael De Frias Bento Auxiliar Administrativo III 

224040857 Raiza Cezar Araujo Auxiliar Administrativo III 

224024880 Raquel De Moraes Quintela Auxiliar Administrativo III 

224135741 Regina Fernandes Da Silva Gandara Auxiliar Administrativo III 

224084843 Renata Liz Nunes Guilherme Auxiliar Administrativo III 

224118330 Rosana De Souza Carmo Auxiliar Administrativo III 

224048127 Rosangela Dos Santos Auxiliar Administrativo III 

224093343 Sergio Antonio Neris Goncalves Auxiliar Administrativo III 

224026406 Simone Lacerda Martins Auxiliar Administrativo III 

224018092 Sulamita Dos Santos Auxiliar Administrativo III 

224059529 Talita Novello Fernandes Auxiliar Administrativo III 

224103867 Thamires Machado Dos Santos Moraes Auxiliar Administrativo III 

224043081 Thereza Carolina Dias Ramos Auxiliar Administrativo III 

224118356 Thiago Bezerra Da Silva Auxiliar Administrativo III 

224017672 Thiago Pinheiro Da Silva Auxiliar Administrativo III 

224018534 Tiago Peixoto Da Silva Auxiliar Administrativo III 

224108598 Valmor Uitanaan Rodrigues Da Silva Auxiliar Administrativo III 

224005049 Vanessa De Oliveira Pagotto Auxiliar Administrativo III 

224080569 Vinícius Franco Santos Da Silva Auxiliar Administrativo III 

224102711 Viviane Dias De Oliveira De Araújo Auxiliar Administrativo III 

224137356 Adriana Dias Da Silva Auxiliar de Câmara Escura III 

224112811 Alda Almeida De Resende De Oliveira Auxiliar de Câmara Escura III 

224117426 Alessandra Da Silva Lourenço Auxiliar de Câmara Escura III 

224075807 Alipio Domingues Junior Auxiliar de Câmara Escura III 

224114788 Altino Correa Dantas Auxiliar de Câmara Escura III 

224076257 Amanda De Araújo Barbosa Pinheiro Auxiliar de Câmara Escura III 

224010164 Amanda Soares Rodrigues Dos Santos Auxiliar de Câmara Escura III 
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224067524 Ana Caroline Santos Loiola Auxiliar de Câmara Escura III 

224049415 Anderson Andrade De Jesus Auxiliar de Câmara Escura III 

224129951 Anderson Jose Ferreira Carvalho Auxiliar de Câmara Escura III 

224063778 Andrea Paula Correia De Souza Francisco Auxiliar de Câmara Escura III 

224016758 Antonio Inácio Da Silva Neto Auxiliar de Câmara Escura III 

224023188 Bruno Ferreira Carlos Auxiliar de Câmara Escura III 

224121459 Claudia Ferreira De Sousa Auxiliar de Câmara Escura III 

224074578 Cleiton De Almeida Cruz Auxiliar de Câmara Escura III 

224115393 Clelia Maria Tavares De Oliveira Auxiliar de Câmara Escura III 

224071268 Cristiane Rangel De Oliveira Souza Auxiliar de Câmara Escura III 

224080809 Daiana Santos Arrais Felipe Auxiliar de Câmara Escura III 

224074967 Danielle Da Silva Fonseca Auxiliar de Câmara Escura III 

224089031 Eliane Aparecida De Souza Auxiliar de Câmara Escura III 

224040844 Érica Cristina Machado Da Silva Auxiliar de Câmara Escura III 

224027927 Érica Petris Ribeiro Auxiliar de Câmara Escura III 

224094958 Eunicio Laina Soares Auxiliar de Câmara Escura III 

224071100 Evelyn Pereira Martins Neri Auxiliar de Câmara Escura III 

224092191 Fabio Luiz Da Silva Auxiliar de Câmara Escura III 

224110121 Fabio Soleman Pereira Auxiliar de Câmara Escura III 

224002508 Fabricio Lemos De Lima Auxiliar de Câmara Escura III 

224075438 Genelva Maria Dos Santos Auxiliar de Câmara Escura III 

224037250 Geovana Dos Reis Barbosa Da Silva Auxiliar de Câmara Escura III 

224135966 Gerson Da Silva França Auxiliar de Câmara Escura III 

224117578 Gerson De Freitas Silva Auxiliar de Câmara Escura III 

224058825 Gilza Dos Santos Silva Auxiliar de Câmara Escura III 

224112591 Heliayrton Francisco Da Silva Auxiliar de Câmara Escura III 

224074621 Hugo Faria Pisete Auxiliar de Câmara Escura III 

224050953 Hugo Nascimento Davila Auxiliar de Câmara Escura III 

224133257 Igor Pontes Beltrão Auxiliar de Câmara Escura III 

224051325 Janaina De Souza Rodrigues Auxiliar de Câmara Escura III 

224078092 Janaina Nascimento De Oliveira Ramos De Lima Auxiliar de Câmara Escura III 

224134040 Jeferson Alves Israel Auxiliar de Câmara Escura III 

224137337 Jorge Chernicharo Auxiliar de Câmara Escura III 

224072607 Juliana De Lima Santos Auxiliar de Câmara Escura III 

224098234 Leandro Souza De Lima Auxiliar de Câmara Escura III 

224122825 Letícia Paula Nascimento Auxiliar de Câmara Escura III 

224068907 Luciana Santos Lopes Auxiliar de Câmara Escura III 

224002944 Luis Cláudio Dos Santos Luciano Auxiliar de Câmara Escura III 

224044653 Luiz Carlos Caldeira De Souza Auxiliar de Câmara Escura III 

224017035 Luiz Claudio Oliveira Da Conceição Auxiliar de Câmara Escura III 

224036883 Maria Rosiane Cabral Xavier Auxiliar de Câmara Escura III 

224034841 Mariza Soares Auxiliar de Câmara Escura III 

224024602 Marta Moreira Moreira Auxiliar de Câmara Escura III 

224007841 Max William Silva Mota Auxiliar de Câmara Escura III 

224048934 Michel Nascimento De Oliveira Auxiliar de Câmara Escura III 

224028820 Patricia Rodrigues Nascimento Auxiliar de Câmara Escura III 

224095255 Rafaelle Cristina Soares Ramos Auxiliar de Câmara Escura III 

224056747 Raquel Santos De Oliveira Auxiliar de Câmara Escura III 

224121656 Raul Galdino De Melo Auxiliar de Câmara Escura III 

224079545 Renata Gralha Oliveira Do Rego Quirino De Souza Auxiliar de Câmara Escura III 

224008788 Rodrigo Alves Pedrosa Auxiliar de Câmara Escura III 

224027749 Sergio Fernandes Brandao Junior Auxiliar de Câmara Escura III 

224112772 Simone Lima Dias Dos Reis Auxiliar de Câmara Escura III 
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224066287 Suellen Da Gama Marchon Auxiliar de Câmara Escura III 

224003947 Tatiana Franca Da Silva Auxiliar de Câmara Escura III 

224054825 Tatiana Moreira Lima Da Silva Auxiliar de Câmara Escura III 

224048549 Tatiana Santos De Almeida Auxiliar de Câmara Escura III 

224115592 Tatiane Gonçalves Pinho Auxiliar de Câmara Escura III 

224009743 Tatiane Pinheiro Cacimiro Auxiliar de Câmara Escura III 

224073518 Thais Do Amaral Vergueiro Auxiliar de Câmara Escura III 

224135451 Thiago Bezerra De Assunção Auxiliar de Câmara Escura III 

224015261 Thiago Sodré De Lima Auxiliar de Câmara Escura III 

224059634 Valdemar Andrade Dos Santos Auxiliar de Câmara Escura III 

224032355 Vitor Panisset de Assumpção Auxiliar de Câmara Escura III 

224090850 Andressa Kely Correa Freitas Auxiliar de Saúde Bucal III 

224030443 Cassiane Silva Vieira Dos Santos De Barros Auxiliar de Saúde Bucal III 

224106057 Elaine Furtado Auxiliar de Saúde Bucal III 

224027819 Elisangela Rosa De Oliveira Auxiliar de Saúde Bucal III 

224078128 Hulda Coutinho Da Silva Auxiliar de Saúde Bucal III 

224036706 Isis Pinheiro Ferreira Da Silva Auxiliar de Saúde Bucal III 

224029355 Jane De Aguiar Auxiliar de Saúde Bucal III 

224014455 Marcela Dantas Da Luz Auxiliar de Saúde Bucal III 

224069997 Patrícia Conceição Carneiro Bastos Auxiliar de Saúde Bucal III 

224012201 Rosaine Dos Santos Abrantes Auxiliar de Saúde Bucal III 

224030782 Rosangela Norberto Chaves Da Silva Auxiliar de Saúde Bucal III 

224035408 Vanessa Dos Santos Evangelista Auxiliar de Saúde Bucal III 

224012688 Viviane Alves De Oliveira Auxiliar de Saúde Bucal III 

224079987 Thais Vieira Pinto Médico Acupunturista 

224042109 Dilson Da Silva Pereira Médico Cardiologista 

224041902 Antonio Carlos Dos Santos Junior Médico Ortopedista 

224104433 Erika Cristine Câmara Lucena Da Fonseca Médico Psf 

224086262 Hilton De O Nascimento Médico Regulador 

224064235 Fernanda De Souza Campos Médico Veterinário III 

224123504 Julio Cesar Queiroz Penha Médico Veterinário III 

224069623 Luana Macario Da Silva De Lima Médico Veterinário III 

224056782 Luciana Dos Santos Laranjeira Oliveira Médico Veterinário III 

224079191 Stefani Faro De Novaes Médico Veterinário III 

224012679 Bruno Schettini De Sa Odontólogo -  Buco Maxilo 

224094035 Claudia Maria Garcia E Boza Odontólogo -  Buco Maxilo 

224136942 Fabrizio Albieri Odontólogo -  Buco Maxilo 

224006223 Izabella Karina Zava De Azevedo Odontólogo -  Buco Maxilo 

224058757 Luiz Fernando Magacho Da Silva Odontólogo -  Buco Maxilo 

224120650 Rafael Luis Ferreira Netto Cardoso Odontólogo -  Buco Maxilo 

224119666 Vanessa Cristina De Souza Domingues Guimaraes Odontólogo -  Buco Maxilo 

224124568 Valneide Lúcia Da Nóbrega Pedagogo III 

224085861 Adriana Ferreira Gonçalves Professor I -  Arte 

224025278 Alessandra Regina Do Nascimento Souza Professor I -  Arte 

224075987 Antonio Carlos Thaumaturgo Corrêa Junior Professor I -  Arte 

224005418 Bruna Bolzan Dos Santos Professor I -  Arte 

224043664 Carla Maria Margareth De Lacerda Professor I -  Arte 

224041177 Christiane Ribeiro Professor I -  Arte 

224005232 Fabiane Cristina De Oliveira Cota Professor I -  Arte 

224134306 Gilberto Cesar Costa Professor I -  Arte 

224043616 Jeane Alves Pereira Professor I -  Arte 

224051255 Jéssica Orem Sobreira Professor I -  Arte 

224076355 Josiângela Barros De Lima Dos Santos Professor I -  Arte 
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224128261 Rafael Silva Da Costa Professor I -  Arte 

224116423 Renata Lima Da Silva Professor I -  Arte 

224057888 Alan Dantas Costa Professor I -  Ciências 

224110816 Alessandra Catarina Chagas De Lima Professor I -  Ciências 

224101355 Ana Claudia Soares De Souza Professor I -  Ciências 

224078060 Armanda Teixeira Ferreira Gonçalves Professor I -  Ciências 

224097811 Bianca Corrêa Capizzani Professor I -  Ciências 

224037761 Bianca Gonçalves Sousa Professor I -  Ciências 

224024736 Bruno Fernandes Da Costa Professor I -  Ciências 

224028157 Bruno Lombardi Porto Professor I -  Ciências 

224045805 Cláudia Regina Lira Garcia Professor I -  Ciências 

224010232 Cristiano José De Lima Professor I -  Ciências 

224087618 Daiana De Oliveira Gonçalves Professor I -  Ciências 

224119335 Daniel Cardoso Portela Câmara Professor I -  Ciências 

224023738 Daniel Franco De Mendonça Professor I -  Ciências 

224114928 Daniela Bendia Ferreira Professor I -  Ciências 

224009856 Danielle Nascimento Rocha Professor I -  Ciências 

224087248 Denise De Cássia Da Silva Miller Professor I -  Ciências 

224107312 Edilene De Azevedo Melo Nascimento Professor I -  Ciências 

224030335 Eduardo Alves Gomes De Oliveira Professor I -  Ciências 

224137414 Eliana Barbosa Teixeira Professor I -  Ciências 

224018601 Ericson Ramos De Mello Professor I -  Ciências 

224110910 Fabiana De Lima Coutinho Professor I -  Ciências 

224098109 Gabriela Borges Silva Professor I -  Ciências 

224063546 Gustavo Duarte De Andrade Professor I -  Ciências 

224069075 Isolda Cecília Bravin Professor I -  Ciências 

224033937 Izabela Bitencourt Veloso Da Silva Professor I -  Ciências 

224060412 Joao Gabriel Rangel Gonçalves Professor I -  Ciências 

224017449 José Luiz Dos Santos Marques Professor I -  Ciências 

224030689 Juliana Gozi De Aquino Professor I -  Ciências 

224038493 Keila Silva De Oliveira Professor I -  Ciências 

224011721 Leila Azevedo Da Silva Professor I -  Ciências 

224070839 Lilian Teles Dos Santos Moreira Professor I -  Ciências 

224025009 Lorena Pereira Nogueira Professor I -  Ciências 

224119229 Luciene Da Luz De Jesus Professor I -  Ciências 

224021978 Manoela Atalah Pinto Dos Santos Professor I -  Ciências 

224092903 Marcos Antonio Carlos Pereira Professor I -  Ciências 

224120961 Maria Ignes Messere E Castro Tavares Professor I -  Ciências 

224002705 Mariana Castro De Vasconcelos Professor I -  Ciências 

224027822 Mirizan Buthers Dos Anjos Professor I -  Ciências 

224092046 Natalia Alves Costa Professor I -  Ciências 

224050853 Nathan Teixeira Sarmento Professor I -  Ciências 

224080826 Nilson Porto Da Gama Professor I -  Ciências 

224033961 Patrícia De Melo Guedes Professor I -  Ciências 

224074238 Patrícia Mello Ferrão Professor I -  Ciências 

224070151 Peterson Lopes Moreira Professor I -  Ciências 

224096021 Rebeca Rodrigues De Souza Professor I -  Ciências 

224086858 Renata Luz Costa Professor I -  Ciências 

224062091 Renata Maia Ribeiro De Barros Braga Professor I -  Ciências 

224055614 Roberta Pereira Vieira De Souza Professor I -  Ciências 

224008878 Soraya Cristina Vital Alves Professor I -  Ciências 

224043911 Susan Paiva De Castro Professor I -  Ciências 

224127934 Sydney Jorge De Souza Junior Professor I -  Ciências 
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224089016 Tais Dos Santos Freitas Professor I -  Ciências 

224083479 Taísa Pinheiro De Almeida Professor I -  Ciências 

224066155 Thais Angelica Bessa Vizzini Professor I -  Ciências 

224030606 Vladimir Oliveira Rocha Professor I -  Ciências 

224079870 Adriano Alberto De Oliveira Professor I -  Educação Física 

224072804 Aguinaldo Gonçalves Pessanha Professor I -  Educação Física 

224022084 Albelene Barbosa Dos Santos Professor I -  Educação Física 

224086159 Alessandra Aparecida Silva De Souza Professor I -  Educação Física 

224064699 Alex Dos Santos Gorito Professor I -  Educação Física 

224106882 Alexandre Leal De Albuquerque Professor I -  Educação Física 

224043265 Alexandre Picanço De Fabbio Professor I -  Educação Física 

224038503 Américo Rodrigues Da Costa Junior Professor I -  Educação Física 

224077057 Ana Carolina Bitencourt Pinto Professor I -  Educação Física 

224015747 Ana Cristina Corrêa Magalhães Gomes Professor I -  Educação Física 

224075414 Ana Maria De Souza Portugal Professor I -  Educação Física 

224054848 Anderson Peter Nascimento Dos Santos Professor I -  Educação Física 

224100603 Andre Alves Dos Santos Professor I -  Educação Física 

224064594 André Luiz Monteiro Terra Professor I -  Educação Física 

224135267 Andréa Maria Fontes Guimarães Professor I -  Educação Física 

224073487 Andreia Ferreira Maciel Professor I -  Educação Física 

224061699 Andreia Teixeira Lopes Professor I -  Educação Física 

224046197 Angela Maria Leal Lopes Ramalho Professor I -  Educação Física 

224012040 Anne Coutinho Delgado Professor I -  Educação Física 

224020819 Barbara Souza Martello Professor I -  Educação Física 

224039218 Bianca Alves De Oliveira Professor I -  Educação Física 

224061429 Bianca Gama De Andrade Professor I -  Educação Física 

224004708 Bruna Oliveira Muniz Professor I -  Educação Física 

224024841 Bruno Da Silva Coutinho Professor I -  Educação Física 

224021837 Bruno Davila Da Silva Professor I -  Educação Física 

224026864 Bruno Inocencio Vicente Professor I -  Educação Física 

224110148 Bruno Vinicius Mattos Olmo Professor I -  Educação Física 

224072187 Camila Kiebitz Martins Professor I -  Educação Física 

224030133 Camila Yunes Pereira Professor I -  Educação Física 

224104020 Carla Barbosa Cruz Da Silva Professor I -  Educação Física 

224023078 Carla Beatriz De Mattos Mendes Professor I -  Educação Física 

224023401 Carla Viana De Azevedo Campos Professor I -  Educação Física 

224025489 Carlos Gustavo Ribeiro Kappaum Professor I -  Educação Física 

224083109 Carlos Jose Matias Policarpo Professor I -  Educação Física 

224033017 Carlos Martins Sigmaringa Professor I -  Educação Física 

224113306 Carolina Alessandra Rodrigues Salguero Professor I -  Educação Física 

224075870 Carolina Ramos Soares Professor I -  Educação Física 

224048213 Cintia Monterio Marques Da Silva Professor I -  Educação Física 

224011851 Claudiane Oliveira Moura Professor I -  Educação Física 

224051798 Claudio Oliveira Da Gama Professor I -  Educação Física 

224070910 Claudio Sereno Da Luz Professor I -  Educação Física 

224005998 Clecio Martins Ferreira Filho Professor I -  Educação Física 

224087066 Cyntia De Souza Teixeira Professor I -  Educação Física 

224076079 Daianny Cristina Pedro De Oliveira Professor I -  Educação Física 

224005302 Daniele Da Silva Mallet Professor I -  Educação Física 

224032911 Daniele De Oliveira Nunes Professor I -  Educação Física 

224086266 Danielle Csicsay Barbatti Professor I -  Educação Física 

224008118 Deborah Dos Santos Caetano Professor I -  Educação Física 

224004326 Dejane Ferreira De Souza Professor I -  Educação Física 
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224002951 Delmas Cardoso Cordeiro Professor I -  Educação Física 

224039858 Diego Da Silva Alves Professor I -  Educação Física 

224069506 Diego Ubiratan Bezerra Da Luz Professor I -  Educação Física 

224064300 Diogo Charles Do Couto Professor I -  Educação Física 

224064905 Diogo Van Bavel Bezerra Professor I -  Educação Física 

224040936 Douglas Aquino Da Silva Professor I -  Educação Física 

224051199 Douglas Peçanha Do Nascimento Silva Professor I -  Educação Física 

224009330 Edilson De Souza Pinheiro Professor I -  Educação Física 

224043893 Edson Gomes De Oliveira Junior Professor I -  Educação Física 

224050585 Eduardo Da Costa Resendes Professor I -  Educação Física 

224085068 Elaine Cristina Correia Da Silva Professor I -  Educação Física 

224075681 Elaine De Araújo Vieira Professor I -  Educação Física 

224023677 Elio Castro Brittes Professor I -  Educação Física 

224123747 Elton Alian Do Carmo Cunha Professor I -  Educação Física 

224085481 Erickson Fernandes Borges Professor I -  Educação Física 

224085657 Érika Alcantara Cardoso Professor I -  Educação Física 

224010908 Esli Oliveira Barbosa Da Silva Professor I -  Educação Física 

224009505 Fábio Henrique Ribeiro Tavares Professor I -  Educação Física 

224057858 Fábio Luiz De Faria Ribeiro Professor I -  Educação Física 

224112993 Fabio Narduchi De Paula Professor I -  Educação Física 

224054959 Fabrícia Lengruber Rodrigues Professor I -  Educação Física 

224017859 Felipe Bezerra Da Silva Professor I -  Educação Física 

224031468 Fernanda Albino Da Silva Professor I -  Educação Física 

224075824 Fernanda Chaves Dos Santos Professor I -  Educação Física 

224073346 Fernando Da Silva Cunha Professor I -  Educação Física 

224000208 Fernando Matheus De Carvalho Dos Santos Professor I -  Educação Física 

224077372 Filipe José De Menezes Soares Professor I -  Educação Física 

224097042 Filipe Soares Bernardes Professor I -  Educação Física 

224051142 Flavia Araujo Facio Professor I -  Educação Física 

224050768 Flavio Alves Ferreira Professor I -  Educação Física 

224071905 Flavio Andre Dos Santos Professor I -  Educação Física 

224080173 Gilberto Moreira Da Silva Professor I -  Educação Física 

224077341 Glhevysson Santos Barros Professor I -  Educação Física 

224101405 Guilherme Fraga Pequeno Professor I -  Educação Física 

224046744 Gyane De Assumpção Fonseca De Abreu Professor I -  Educação Física 

224077299 Helio Teixeira De Souza Professor I -  Educação Física 

224062112 Isabela Cristina Sines Pires Professor I -  Educação Física 

224012416 Isadora Araújo Do Nascimento Professor I -  Educação Física 

224041714 Italo Dos Santos Rocha Professor I -  Educação Física 

224038544 Izabela Leite Lima Professor I -  Educação Física 

224110604 Jadir Rodrigues Cardoso Professor I -  Educação Física 

224014981 Jaqueline Santos Da Silva Matheus Professor I -  Educação Física 

224050429 Jaques Anderson Simões Da Costa Professor I -  Educação Física 

224083351 Jefferson Pires Professor I -  Educação Física 

224041696 Jhonatan Monteiro De Oliveira Professor I -  Educação Física 

224007076 Joana Paula De Freitas Silva Professor I -  Educação Física 

224087710 João Igor Professor I -  Educação Física 

224022349 Jorge Cassio Almeida Amand Professor I -  Educação Física 

224021664 Jorge Daniel Miguel Elpidio Professor I -  Educação Física 

224106282 José Geraldo Avelino Professor I -  Educação Física 

224121241 José Maria Antunes Da Silva Filho Professor I -  Educação Física 

224085643 Juliana Aparecida Da Silva De Souza Professor I -  Educação Física 

224011210 Juliana Chagas Hallais Professor I -  Educação Física 
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224011611 Juliana Da Rocha Costa Dias Nobre Professor I -  Educação Física 

224000639 Juliana Salvador Varela Professor I -  Educação Física 

224021737 Juliana Trajano Dos Santos Professor I -  Educação Física 

224033267 Juliane Rodrigues Cardoso Professor I -  Educação Física 

224040007 Karine Ábido Batista Paiva Professor I -  Educação Física 

224121276 Kátia Laguna De Oliveira Professor I -  Educação Física 

224064279 Leandro Da Silva Gaspar Professor I -  Educação Física 

224083617 Leandro Scovino Sampaio Professor I -  Educação Física 

224034169 Leandro Velloso Lunz Professor I -  Educação Física 

224105272 Leila Pires Mulhem Professor I -  Educação Física 

224042285 Leiz Azevedo De Souza Dias Professor I -  Educação Física 

224092226 Lennart Firmino Da Silva Professor I -  Educação Física 

224004362 Leonardo Claudino Chagas Professor I -  Educação Física 

224015929 Leonardo Da Silva Lima Professor I -  Educação Física 

224123202 Leonardo Paula Fraga De Castro Professor I -  Educação Física 

224023096 Leonardo Silva De Mendonça Professor I -  Educação Física 

224119791 Lindsay Franciane Da Costa Melo Reis Professor I -  Educação Física 

224001425 Luana Torquato Siqueira Professor I -  Educação Física 

224059873 Luciana Aparecida Borges Tavares Professor I -  Educação Física 

224052478 Luis Fernando Gonçalves Da Cruz Professor I -  Educação Física 

224063391 Luiz Orlando Costa Teixeira Professor I -  Educação Física 

224026348 Luiz Roberto Barreto Gomes Professor I -  Educação Física 

224007871 Marcela Nunes De Souza Professor I -  Educação Física 

224053341 Marcella Barbosa Nunes Professor I -  Educação Física 

224078405 Marcelly De Araujo França Professor I -  Educação Física 

224039064 Marcelo De França Professor I -  Educação Física 

224004277 Marcelo Moreira De Souza Professor I -  Educação Física 

224082045 Márcia Da Silva Moreira Professor I -  Educação Física 

224048688 Marco Antonio Pires Vaz Professor I -  Educação Física 

224081598 Marcos Paulo Coelho De Miranda Professor I -  Educação Física 

224070036 Marcos Vinicius Rodrigues De Faria Professor I -  Educação Física 

224008335 Marcus Vinicius Ferreira Dos Santos Professor I -  Educação Física 

224046112 Maria Luisa De Mendonça Radetic Professor I -  Educação Física 

224074757 Mariana Da Conceição Gomes Chagas De Lima Professor I -  Educação Física 

224020668 Mariana Gaglianone Da Cruz Professor I -  Educação Física 

224045528 Mariane Brito Da Costa Professor I -  Educação Física 

224015868 Marysol De Souza Santos Professor I -  Educação Física 

224070950 Michele Bittencourt Braga Professor I -  Educação Física 

224060277 Monaliza Marques Do Rosario Ilberto Professor I -  Educação Física 

224005111 Monique Da Silva Mallet Professor I -  Educação Física 

224041316 Natalia Guimarães Santuchi Professor I -  Educação Física 

224076598 Nathany Amaral Dos Santos Professor I -  Educação Física 

224087165 Odinei Ribeiro Telles Professor I -  Educação Física 

224003258 Omar Farah Piaxão Professor I -  Educação Física 

224032321 Patricia De Castro Alvarenga Professor I -  Educação Física 

224044876 Patricia Dias De Castro Professor I -  Educação Física 

224033161 Paulo Roberto Rodrigues de Paula Professor I -  Educação Física 

224008172 Pedro Henrique Prado Da Silva Professor I -  Educação Física 

224052674 Rafael Fiuza Cislaghi Professor I -  Educação Física 

224121449 Rafael Rodrigues Guimaraes Professor I -  Educação Física 

224069806 Rafael Rodrigues Reis Professor I -  Educação Física 

224003337 Raiane Da Costa Dias Professor I -  Educação Física 

224075842 Raquel Cristina Da Silva Cruz Professor I -  Educação Física 
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224033278 Renan Paiva Queiroz Professor I -  Educação Física 

224080309 Renata Pacheco Marins Di Candia Professor I -  Educação Física 

224022352 Ricardo Gomes Pinto Professor I -  Educação Física 

224039078 Roberta De Biaz Loureiro Professor I -  Educação Física 

224065447 Rodigo Bezerra Braz Professor I -  Educação Física 

224006049 Rodrigo Araújo Do Nascimento Professor I -  Educação Física 

224037551 Rodrigo Braga De Moraes Professor I -  Educação Física 

224047099 Rodrigo Carlos Carvalho Professor I -  Educação Física 

224125020 Rodrigo Costa Roboredo Professor I -  Educação Física 

224113980 Rodrigo Da Silva Costa Professor I -  Educação Física 

224091283 Rodrigo Martins Guimarães Professor I -  Educação Física 

224017149 Rodrigo Menezes Rocha Professor I -  Educação Física 

224014268 Rodrigo Tadeu Venancio Monteiro Professor I -  Educação Física 

224120266 Roger Barradas Almeida Professor I -  Educação Física 

224048418 Rosana Da Cruz Rodrigues Professor I -  Educação Física 

224134624 Sabrine Baptista R Werner Professor I -  Educação Física 

224008486 Sara Santos Professor I -  Educação Física 

224047161 Sergio Francisco De Sena Professor I -  Educação Física 

224013090 Sidney César De Oliveira Professor I -  Educação Física 

224042335 Simone Julião E Silva Caribé Professor I -  Educação Física 

224035535 Tacio Silva Medeiros Professor I -  Educação Física 

224021951 Talita Góes Dias Professor I -  Educação Física 

224050282 Tânia Mara Casali De Oliveira Professor I -  Educação Física 

224099077 Tarcísio Silva Do Nascimento Professor I -  Educação Física 

224069732 Teresa Raquel Da Silva Gomes Professor I -  Educação Física 

224039237 Thaíse Silva Ramos Professor I -  Educação Física 

224056622 Thiago De Menezes Martins Professor I -  Educação Física 

224031350 Thiago Do Rosário Vieira Professor I -  Educação Física 

224030499 Thiago Elias Merlo Professor I -  Educação Física 

224004068 Thulyo Lutz Professor I -  Educação Física 

224088086 Tiago Augusto Da Silva Ribeiro Professor I -  Educação Física 

224074056 Veronica Pereira De Azeredo Professor I -  Educação Física 

224055068 Vinícius Botelho Marinho Professor I -  Educação Física 

224074658 Vitor Augusto Da Conceicao Tavares Professor I -  Educação Física 

224036675 Vivian Machado Dutra Professor I -  Educação Física 

224047206 Viviane Da Costa Ferreira Professor I -  Educação Física 

224119242 Wagner De Oliveira Batista Professor I -  Educação Física 

224109236 Wagner De Souza Correia Professor I -  Educação Física 

224072017 Wagner Lucas Cordeiro Professor I -  Educação Física 

224035120 Washington Luis Cardoso Alegre Professor I -  Educação Física 

224078587 Wesley Rodrigo Goia Professor I -  Educação Física 

224102259 Adriano Henrique Da Costa Barros Professor I -  Geografia 

224056583 Amanda Cavaliere Lima Professor I -  Geografia 

224081882 Ana Flavia Almeida Professor I -  Geografia 

224099997 Ana Paula Massucato Silva Professor I -  Geografia 

224001634 Bruno Pereira Da Silva Professor I -  Geografia 

224080408 Carlos Antonio Costa Professor I -  Geografia 

224042938 Carolina Clayde Affonso De Sousa Professor I -  Geografia 

224126240 Divalci Rodrigues Viana Professor I -  Geografia 

224078905 Eduardo De Oliveira Rodrigues Professor I -  Geografia 

224068986 Eliandro Costa De Souza Professor I -  Geografia 

224043895 Eliane Chagas Da Silva Professor I -  Geografia 

224052765 Fábio Da Silva Villas Bôas Professor I -  Geografia 
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224086903 Filipe Morais Teixeira Silva Professor I -  Geografia 

224020753 Jefferson Juvenato De Souza Professor I -  Geografia 

224115341 Jéssica De Assunção Severino Professor I -  Geografia 

224121407 Joao Paulo Vasques Da Rocha Professor I -  Geografia 

224106369 Leonardo De Castro Ferreira Professor I -  Geografia 

224005886 Luciana Beatriz Do Ó Silva Professor I -  Geografia 

224097940 Luciana Pimentel Borges Professor I -  Geografia 

224118677 Luciano Guimarães De Souza Professor I -  Geografia 

224096801 Maicon De Azevedo Salça Professor I -  Geografia 

224109415 Marcelo Astor Do Nascimento Professor I -  Geografia 

224026109 Marcelo Gregorio Ramos Professor I -  Geografia 

224025991 Marcus Cesar Leite Costa Professor I -  Geografia 

224110472 Michele Bruna Pereira Vianna Professor I -  Geografia 

224070138 Patricia Mattos Da Silva Martins Professor I -  Geografia 

224118762 Patricia Santiago Pato Professor I -  Geografia 

224058841 Randmac Araujo Lopes Professor I -  Geografia 

224006943 Ronaldo Mendes De Assis Professor I -  Geografia 

224040267 Rosiane Da Silva Bacigalupo Professor I -  Geografia 

224018294 Rudney Pereira Professor I -  Geografia 

224078464 Sandro Lessa Andrade Professor I -  Geografia 

224072697 Tiago Da Silva Vieira Professor I -  Geografia 

224040950 William Dos Santos Coelho Professor I -  Geografia 

224029429 Adauto Dos Santos Ferreira Professor I -  História 

224054006 Alessandra Dos Santos Prozenko De Brito Professor I -  História 

224117030 Aline Guerra Da Costa Professor I -  História 

224090460 Aline Ramos Brandão Professor I -  História 

224089064 Altayr De Souza Mello Professor I -  História 

224049804 Ana Cristina Zecchinelli Alves Professor I -  História 

224001847 André Cesar Silva Professor I -  História 

224026319 Andréa Cristina De Oliveira Bueno Professor I -  História 

224036844 Antonio Felipe Gomes Mauricio Professor I -  História 

224051101 Araci Alves Santos Professor I -  História 

224000088 Bruno Sergio Scarpa Monteiro Guedes Professor I -  História 

224074038 Carlos Eduardo Dias Souza Professor I -  História 

224009141 Cassia Bispo Vicente Professor I -  História 

224015669 Damiana Sheila Do Espirito Santo Professor I -  História 

224113940 Daniele Garcia De Souza Professor I -  História 

224015481 Danielle Barroso Caldas Professor I -  História 

224002949 Fabiane Mendes Da Silva Professor I -  História 

224016971 Fábio Carneiro Mendonça De Lima Professor I -  História 

224133338 Fabio Milana Professor I -  História 

224031914 Fabricio Chaves De Aguiar Professor I -  História 

224118928 Filipe Leonardo Jonatas De Azevedo Professor I -  História 

224022588 Flávio Antonio Da Costa Galdino Professor I -  História 

224041406 George Ferreira Lau Professor I -  História 

224120491 Gilberto Pereira Do Nascimento Professor I -  História 

224135785 Jorge Luis De Santanna Tirre Professor I -  História 

224003455 Jose Augusto De Moura Firmino Peres Professor I -  História 

224013294 Juliany Da Silva Vasconcelos Professor I -  História 

224027696 Kleber Figueiredo Gonçalves Koeller Professor I -  História 

224126255 Lane De Lima Machado Professor I -  História 

224027546 Luciana Graveli Berto Da Costa Professor I -  História 

224025846 Luis Cláudio Marins Dos Santos Professor I -  História 
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224105943 Maiza Da Silva Francisco Professor I -  História 

224027826 Manoela Camacho De Aguiar Professor I -  História 

224057707 Marcos Jose Lima Francisco Professor I -  História 

224012880 Maria De Fátima Rocha Da Fonseca Professor I -  História 

224006396 Maria Gabriela De Almeida Bernardino Professor I -  História 

224018305 Mauricio Pellegrino Malla Professor I -  História 

224036166 Meling De Lima Costa Moren Professor I -  História 

224046845 Nathalia Mota Rodrigues Professor I -  História 

224040627 Nelson Ferreira Marques Júnior Professor I -  História 

224017105 Pedro Henrique Dos Santos Curvelo Professor I -  História 

224007373 Raphael Moreira Ferraz Professor I -  História 

224050183 Raphael Neves Professor I -  História 

224003445 Raphael Rosado Do Nascimento Professor I -  História 

224042798 Renata Artiaga Borges Professor I -  História 

224000660 Renata Viveiros Gama Professor I -  História 

224072540 Rony Ferreira Braga Professor I -  História 

224004235 Rosangela Maria Ribeiro Gonçalves Professor I -  História 

224049320 Samela De Abreu Moreira Queiroz Professor I -  História 

224068027 Silvia Pereira Santos Professor I -  História 

224011037 Solange Maria Da Silva Professor I -  História 

224009064 Sonia Regina Antonio Pereira Professor I -  História 

224115713 Tayná Da Silva Izaú Professor I -  História 

224109646 Vagner Da Rocha Monteiro Professor I -  História 

224052505 Valdenicio De Medeiros Alencar Professor I -  História 

224032643 Vanessa Kern De Abreu Professor I -  História 

224084547 Vera Lúcia Pedra Clímaco Mendes Professor I -  História 

224110981 Vinck Vitório Ribeiro De Carvalho Professor I -  História 

224081608 Viviane Paiva Albuquerque Tavares Professor I -  História 

224003320 Wallace Marques Da Silva Professor I -  História 

224064631 Walter Luiz De Andrade Neves Professor I -  História 

224069207 Alexandre Do Valle Nogueira Professor I -  Itinerante Educação Especial 

224048304 Alexandre Luiz Costa Professor I -  Itinerante Educação Especial 

224012544 Amanda Batista Da Silva Professor I -  Itinerante Educação Especial 

224132780 Ana Maria Inocêncio Matos Professor I -  Itinerante Educação Especial 

224045056 Ana Paula Santos Moreira Ramos Professor I -  Itinerante Educação Especial 

224112073 Cíntia Mariane Da Silva Professor I -  Itinerante Educação Especial 

224040746 Claudia Regina De Jesus Chaves Professor I -  Itinerante Educação Especial 

224083850 Danielle Miranda Lima Da Conceição Professor I -  Itinerante Educação Especial 

224054611 Diana Souza De Araujo Professor I -  Itinerante Educação Especial 

224027062 Fabiana Dos Santos Ferreira Feleol Professor I -  Itinerante Educação Especial 

224114122 Giselle Gomes Da Costa Professor I -  Itinerante Educação Especial 

224032107 Janaina De Assis Matos Professor I -  Itinerante Educação Especial 

224137586 Luciana Zagallo Miranda Sampaio Correa Professor I -  Itinerante Educação Especial 

224001048 Luciane Porto Frazão De Sousa Professor I -  Itinerante Educação Especial 

224016379 Maria Regina Barbosa Duarte Professor I -  Itinerante Educação Especial 

224089040 Renata Cruz De Carvalho Professor I -  Itinerante Educação Especial 

224080854 Sandra Regina Brito Da Silva Maria Professor I -  Itinerante Educação Especial 

224000618 Alexandre Montania Gomes Professor I -  Língua Estrangeira  (Espanhol) 

224126781 Angélica Teixeira Da Silva Professor I -  Língua Estrangeira  (Espanhol) 

224069097 Daniel Teixeira Maksud Professor I -  Língua Estrangeira  (Espanhol) 

224033087 Denise Costa Esteves Lopes Professor I -  Língua Estrangeira  (Espanhol) 

224067188 Edilaine Pereira Dos Reis Professor I -  Língua Estrangeira  (Espanhol) 

224081723 Gioconda Ludovico De Santanna Professor I -  Língua Estrangeira  (Espanhol) 
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224010664 Graziele Ferreira Dos Anjos Professor I -  Língua Estrangeira  (Espanhol) 

224091202 Jéssica Da Silva De Melo Professor I -  Língua Estrangeira  (Espanhol) 

224093877 Josiane Evangelista Da Silva Professor I -  Língua Estrangeira  (Espanhol) 

224095175 Leandro Henrique De Jesus Tavares Professor I -  Língua Estrangeira  (Espanhol) 

224104644 Luciana Da Fonseca Regis Silva Ragno Professor I -  Língua Estrangeira  (Espanhol) 

224059652 Paulo Roberto Ribeiro Pimentel Professor I -  Língua Estrangeira  (Espanhol) 

224039192 Rosimeri Aparecida Lopes Das Chagas Jacobs Professor I -  Língua Estrangeira  (Espanhol) 

224093146 Verônica Firmino Bezerra Professor I -  Língua Estrangeira  (Espanhol) 

224082294 Alessandra Nery Santos Ramalho Professor I -  Língua Estrangeira (Inglês) 

224136712 Aline Gomes De Medeiros Oliveira Professor I -  Língua Estrangeira (Inglês) 

224108483 Aline Perenciolo Do Nascimento Professor I -  Língua Estrangeira (Inglês) 

224092657 Andrea De Deus Dos Santos Orgélio Professor I -  Língua Estrangeira (Inglês) 

224110579 Ariadne De Freitas Batista Professor I -  Língua Estrangeira (Inglês) 

224068165 Carlos Eduardo Meirelles Da Costa E Sá Professor I -  Língua Estrangeira (Inglês) 

224036192 Danielle Da Motta Corrêa Da Silva Professor I -  Língua Estrangeira (Inglês) 

224028570 Douglas Jose Nascimento Professor I -  Língua Estrangeira (Inglês) 

224019596 Felipe Tanuri Torquato Professor I -  Língua Estrangeira (Inglês) 

224121672 Humberto Baltar Da Silva Nicolau Professor I -  Língua Estrangeira (Inglês) 

224134467 Jaqueline Nascimento De Carvalho Professor I -  Língua Estrangeira (Inglês) 

224018433 Julia Beatriz Gomes Da Silva Professor I -  Língua Estrangeira (Inglês) 

224068415 Karla Maria Bardanza Professor I -  Língua Estrangeira (Inglês) 

224017954 Letìcia Fionda Campos Professor I -  Língua Estrangeira (Inglês) 

224009666 Luigino De Avelar Scalise Professor I -  Língua Estrangeira (Inglês) 

224052648 Marcelo Roberto Augusto Professor I -  Língua Estrangeira (Inglês) 

224019358 Maria De Belem De Jesus Miranda Professor I -  Língua Estrangeira (Inglês) 

224045796 Munira Cavalcante De Souza Barbosa Professor I -  Língua Estrangeira (Inglês) 

224046025 Nathália Carolina Lima Dos Santos Lopes Professor I -  Língua Estrangeira (Inglês) 

224104628 Patrícia Giacometti Professor I -  Língua Estrangeira (Inglês) 

224052878 Robson Quirino Godinho Professor I -  Língua Estrangeira (Inglês) 

224050880 Ronaldo Ribeiro Felix Da Silva Professor I -  Língua Estrangeira (Inglês) 

224004047 Thiago Silva Sardenberg Professor I -  Língua Estrangeira (Inglês) 

224001903 Vanessa Campanhin Dias Professor I -  Língua Estrangeira (Inglês) 

224051879 Vanessa Siqueira Pereira Da Costa Professor I -  Língua Estrangeira (Inglês) 

224129437 Vanessa Souza Da Silva Professor I -  Língua Estrangeira (Inglês) 

224092575 Wilson Borges Da Silva Professor I -  Língua Estrangeira (Inglês) 

224007912 Adriana De Deus Dos Santos Professor I -  Língua Portuguesa 

224077375 Adriana Domingos De Sousa Ribeiro Professor I -  Língua Portuguesa 

224001139 Adriana Dos Santos Silva Professor I -  Língua Portuguesa 

224106519 Adriana Maria Teixeira Professor I -  Língua Portuguesa 

224015709 Adriana Souza De Oliveira Professor I -  Língua Portuguesa 

224034892 Alan Maxwell Pereira Lima Professor I -  Língua Portuguesa 

224000904 Albertina Thereza Pacheco Rodrigues Professor I -  Língua Portuguesa 

224064148 Alcenir Gonçalves Da Barra Professor I -  Língua Portuguesa 

224011420 Alessandra Cristina Silva De Queiroz Professor I -  Língua Portuguesa 

224081760 Alessandro Da Costa Machado Professor I -  Língua Portuguesa 

224081967 Alex Izidoro Blanc Professor I -  Língua Portuguesa 

224042422 Alexandra Rodrigues Duarte Professor I -  Língua Portuguesa 

224082488 Alexsandra De Oliveira Nunes Professor I -  Língua Portuguesa 

224034570 Aline Ane Cortes Oliveira Professor I -  Língua Portuguesa 

224009053 Aline Araujo Da Silva Professor I -  Língua Portuguesa 

224127632 Aline Augusta Pinto Silva Professor I -  Língua Portuguesa 

224046668 Aline Chagas Dos Santos Professor I -  Língua Portuguesa 

224061536 Aline Ferreira Da Silva Professor I -  Língua Portuguesa 
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224056922 Aline Henriques Do Nascimento Da Silva Professor I -  Língua Portuguesa 

224106303 Aline Leticia Lopez Ramos Iulianelli Professor I -  Língua Portuguesa 

224081060 Aline Rosa Da França Dos Santos Professor I -  Língua Portuguesa 

224013195 Aline Souza Oliveira Lanzillotta Professor I -  Língua Portuguesa 

224047889 Aline Verginia Dos Santos Professor I -  Língua Portuguesa 

224118943 Amanda Da Silva Soares Professor I -  Língua Portuguesa 

224106964 Ana Claudia Alves Rodrigues Professor I -  Língua Portuguesa 

224071044 Ana Cristina Costa Teixeira Professor I -  Língua Portuguesa 

224081438 Ana Eliza Felipe Braga Da Silva Professor I -  Língua Portuguesa 

224061979 Ana Lúcia Cardoso Martins Professor I -  Língua Portuguesa 

224046243 Ana Paula Bastos Da Silva Bertoldo Professor I -  Língua Portuguesa 

224123303 Ana Paula Dos Santos Cardoso Professor I -  Língua Portuguesa 

224033115 Ana Paula Moraes Ramos Professor I -  Língua Portuguesa 

224044984 Ana Paula Moutinho Moreira Professor I -  Língua Portuguesa 

224031298 Ana Pereira Da Rocha Peixoto Professor I -  Língua Portuguesa 

224099940 Ana Raquel Wailante Dos Santos Professor I -  Língua Portuguesa 

224009617 André Belfi Dos Santos Professor I -  Língua Portuguesa 

224077097 Andréa Maldonado Bentes De Oliveira Professor I -  Língua Portuguesa 

224129026 Andréa Moreira Tavares Ribeirinha Professor I -  Língua Portuguesa 

224012851 Andreia Cristina Feitoza Do Nascimento Professor I -  Língua Portuguesa 

224005082 Andreza Silva De Sales Freitas Professor I -  Língua Portuguesa 

224029557 Anna Liny Frias Da Costa Professor I -  Língua Portuguesa 

224089657 Ariane Moraes Nascimento Professor I -  Língua Portuguesa 

224047666 Arielly Figueira Da Silva Professor I -  Língua Portuguesa 

224008932 Aurenise Da Silva Nenzi Sobral Professor I -  Língua Portuguesa 

224047392 Bárbara Araujo Leite Professor I -  Língua Portuguesa 

224020152 Bárbara Maria Thomaz Côrtes Professor I -  Língua Portuguesa 

224128562 Barbara Poubel Dos Santos Professor I -  Língua Portuguesa 

224076550 Bianca Cristina Pereira Vianna Professor I -  Língua Portuguesa 

224130513 Bruna Da Silva Tavares Professor I -  Língua Portuguesa 

224096166 Cadma Rangel De Mendonça Rodrigues Professor I -  Língua Portuguesa 

224005490 Camila Cirilo De Freitas Coelho Professor I -  Língua Portuguesa 

224053399 Carina Da Conceição Professor I -  Língua Portuguesa 

224063780 Carinne Barrili Pinto Da Silva Professor I -  Língua Portuguesa 

224045498 Carla Ribeiro Santos Professor I -  Língua Portuguesa 

224078609 Carlos Brown Da Costa Junior Professor I -  Língua Portuguesa 

224027326 Carlos Eduardo Dos Santos Canellas Professor I -  Língua Portuguesa 

224040143 Carlos Eduardo Nunes Garcia Professor I -  Língua Portuguesa 

224015577 Caroline Feitosa Professor I -  Língua Portuguesa 

224014733 Cecília Rodrigues Do Nascimento Marini Professor I -  Língua Portuguesa 

224091221 Célia Marcondes Professor I -  Língua Portuguesa 

224106683 Cezar Bullus Andrade Professor I -  Língua Portuguesa 

224064747 Cinthia Paganotte De Alcantara Professor I -  Língua Portuguesa 

224118411 Claudia Da Costa De Oliveira Professor I -  Língua Portuguesa 

224047300 Claudia Moraes Dos Santos Professor I -  Língua Portuguesa 

224071249 Claudia Silveira Salgado Professor I -  Língua Portuguesa 

224055709 Claudia Soares Rodrigues Ramos Professor I -  Língua Portuguesa 

224043429 Cláudio José Bernardo Professor I -  Língua Portuguesa 

224079372 Clayton Luiz Da Silva Moreira Professor I -  Língua Portuguesa 

224080698 Cleber Ferradeira Sales Bezerra Professor I -  Língua Portuguesa 

224125429 Cristiana Da Silva Rosas Professor I -  Língua Portuguesa 

224107166 Cristiane Costa De Mendonça Professor I -  Língua Portuguesa 

224042652 Cristiane De Araujo Damazio Professor I -  Língua Portuguesa 
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224025139 Cristiane Ferreira De Souza Professor I -  Língua Portuguesa 

224035884 Daiane Alves Cordeiro Brites Professor I -  Língua Portuguesa 

224093267 Daline Rodrigues Gerber Professor I -  Língua Portuguesa 

224019270 Daniel Martins Cruz Junqueira Professor I -  Língua Portuguesa 

224028033 Daniel Rodrigues De Souza Professor I -  Língua Portuguesa 

224062186 Daniele Andrade Da Costa De Pinho Professor I -  Língua Portuguesa 

224068826 Danieli Silva Chagas Professor I -  Língua Portuguesa 

224068087 Daniella Ferreira Professor I -  Língua Portuguesa 

224125818 Daniella Mariana Da Silva Costa Professor I -  Língua Portuguesa 

224083620 Danielle De Souza Reis Professor I -  Língua Portuguesa 

224016927 Danielle Oliveira Da Silva Canhaço Professor I -  Língua Portuguesa 

224067636 Danilo Dos Santos Batista Professor I -  Língua Portuguesa 

224017856 Darville Lizis Souza Moreth Professor I -  Língua Portuguesa 

224068436 Dayana Almeida Lameira Da Costa Professor I -  Língua Portuguesa 

224005663 Débora Cristina Mendes Cordeiro Professor I -  Língua Portuguesa 

224081913 Debora Cristina Silva Lima Professor I -  Língua Portuguesa 

224090286 Debora De Oliveira Coelho Professor I -  Língua Portuguesa 

224073052 Débora Gonçalves Da Silva Dias Da Mata Professor I -  Língua Portuguesa 

224075494 Débora Salles Dos Santos Pinto Professor I -  Língua Portuguesa 

224041643 Débora Vieira Marques Professor I -  Língua Portuguesa 

224000442 Deise Bento De Oliveira Guimarães Professor I -  Língua Portuguesa 

224019705 Deise Lopes Da Silxa Professor I -  Língua Portuguesa 

224020246 Denise De Moura Motta Professor I -  Língua Portuguesa 

224076067 Denise Mendes Carvalho Professor I -  Língua Portuguesa 

224131810 Douglas Ferreira De Paula Professor I -  Língua Portuguesa 

224050179 Edmar Da Costa Barros Professor I -  Língua Portuguesa 

224135272 Edmar Plinio Riscado Professor I -  Língua Portuguesa 

224001553 Edvânia Livramento Da Silva Marinho Professor I -  Língua Portuguesa 

224091137 Elaine Claudia Hofman Bazet Professor I -  Língua Portuguesa 

224062525 Elaine Conceição Maceno Da Silva Professor I -  Língua Portuguesa 

224010581 Elaine Cristina Marins Da Silva Machado Professor I -  Língua Portuguesa 

224064355 Elaine Cristina Rocha Pinto Professor I -  Língua Portuguesa 

224044903 Elaine Sampaio De Carvalho Professor I -  Língua Portuguesa 

224068545 Eliane Da Conceicao Silva Professor I -  Língua Portuguesa 

224049090 Eliane Oliveira De Azeredo Professor I -  Língua Portuguesa 

224022343 Elisabete Dias De Figueredo Professor I -  Língua Portuguesa 

224091535 Elisangela Brito Martins Pessanha Professor I -  Língua Portuguesa 

224030085 Elizabete Carelli Guerra Da Silva Professor I -  Língua Portuguesa 

224005559 Elizangela Dos Santos De Oliveira Professor I -  Língua Portuguesa 

224063127 Elizangela Ribeiro Scalise Professor I -  Língua Portuguesa 

224000076 Elize Nazareth Da Fonseca Machado Professor I -  Língua Portuguesa 

224111402 Eloan Cristina Oliveira Da Conceição Professor I -  Língua Portuguesa 

224034709 Eloisa Beatriz De Sousa Ciarelli Professor I -  Língua Portuguesa 

224113458 Emanuel Silveira Machado Professor I -  Língua Portuguesa 

224088893 Erica Rosane Garcia Fonseca Professor I -  Língua Portuguesa 

224037780 Ester De Souza Ferreira Professor I -  Língua Portuguesa 

224097815 Evelin Henriques Souza Professor I -  Língua Portuguesa 

224024019 Ezimar Lisboa Professor I -  Língua Portuguesa 

224015692 Fabiana De Sousa Vieira Professor I -  Língua Portuguesa 

224051781 Fabiana Medeiros Da Silva Soares Professor I -  Língua Portuguesa 

224081972 Fabiana Teixeira Costa Professor I -  Língua Portuguesa 

224093881 Fabiane Evangelista Da Silva Professor I -  Língua Portuguesa 

224049682 Fábio Bossard De Souza Professor I -  Língua Portuguesa 
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224011981 Fábio Dos Santos Cezar Professor I -  Língua Portuguesa 

224036160 Fabio Soares Da Silva Professor I -  Língua Portuguesa 

224076344 Flavia Castro Bueno De Paula Professor I -  Língua Portuguesa 

224124975 Flávio Monteiro Fiel Professor I -  Língua Portuguesa 

224085097 Francisca Alessandra Alves Martins Professor I -  Língua Portuguesa 

224057931 Gabriela Duarte Cunha Professor I -  Língua Portuguesa 

224015833 Graziele Goulart De Vasconcellos Professor I -  Língua Portuguesa 

224055157 Hellen Loureiro De Carvalho Professor I -  Língua Portuguesa 

224002749 Iandra Campos Dos Reis Professor I -  Língua Portuguesa 

224028250 Igor Felizzola Dos Santos Professor I -  Língua Portuguesa 

224133420 Ingrid Guilhermina Mendes Professor I -  Língua Portuguesa 

224037606 Iracy Conceição De Souza Professor I -  Língua Portuguesa 

224070937 Isabel Cristina Da Silva Professor I -  Língua Portuguesa 

224079550 Isabel Cristina De Oliveira Professor I -  Língua Portuguesa 

224026820 Ive Da Fonseca Maia Professor I -  Língua Portuguesa 

224082957 Izabel Cristina Dos Santos Silva Professor I -  Língua Portuguesa 

224068206 Izaura Maria Taam Santos Monteiro Professor I -  Língua Portuguesa 

224061054 Jacqueline Alves De Andrade De Souza Professor I -  Língua Portuguesa 

224085558 Jairo Da Silva Professor I -  Língua Portuguesa 

224032451 Janaina Carrilho Cordeiro Professor I -  Língua Portuguesa 

224122611 Janaina De Padua Antonacio De Aguiar Professor I -  Língua Portuguesa 

224004289 Jaqueline Carvalho De Queiroz Aguiar Professor I -  Língua Portuguesa 

224061845 Jaqueline Dantas Da Cunha Professor I -  Língua Portuguesa 

224004804 Jeovana Silva Costa Professor I -  Língua Portuguesa 

224050797 Joao Marcelo Paz Martiniano Professor I -  Língua Portuguesa 

224110964 Jorge Muniz De Oliveira Junior Professor I -  Língua Portuguesa 

224134405 Joseane Silva Dos Santos Professor I -  Língua Portuguesa 

224075697 Josiane Cristina Da Silva Professor I -  Língua Portuguesa 

224082621 Joyce Raquel Pinheiro Professor I -  Língua Portuguesa 

224037287 Juarez Almeida Carvalho Professor I -  Língua Portuguesa 

224114435 Júlia Maria Da Conceição Alves Da Costa Professor I -  Língua Portuguesa 

224105609 Juliana De Araujo Souza Ramiro Professor I -  Língua Portuguesa 

224060465 Juliana De Fatima Silva Garcez Professor I -  Língua Portuguesa 

224121881 Juliana Felix Henrique Professor I -  Língua Portuguesa 

224019237 Juliana Gall De Oliveira Professor I -  Língua Portuguesa 

224112892 Juliana Narduchi De Paula Mansur Professor I -  Língua Portuguesa 

224023645 Juliana Sant Anna Da Rosa Professor I -  Língua Portuguesa 

224056597 Julius Cesar Carvalho Pessanha Professor I -  Língua Portuguesa 

224037764 Jussara Azeredo De Moura Monteiro Professor I -  Língua Portuguesa 

224001035 Karine Cabral De Faria De Moraes Professor I -  Língua Portuguesa 

224116473 Karine Cristi Melo De Lima Professor I -  Língua Portuguesa 

224121850 Karine Regina Luiz De Oliveira Professor I -  Língua Portuguesa 

224085105 Karla Cristina Alves Falcão Professor I -  Língua Portuguesa 

224058466 Kelly Cristina Costa Professor I -  Língua Portuguesa 

224112783 Laerte Gomes De Souza Professor I -  Língua Portuguesa 

224070055 Lais Máximo Barreto Professor I -  Língua Portuguesa 

224060830 Leandra Efigênia Freitas De Castro Professor I -  Língua Portuguesa 

224007521 Leandra Luciano Ferreira Professor I -  Língua Portuguesa 

224020097 Leandro Pires Gomes Professor I -  Língua Portuguesa 

224073553 Leonardo Rodrigues Soares Professor I -  Língua Portuguesa 

224102554 Lilia Regina Da Silveira De Góes Professor I -  Língua Portuguesa 

224057076 Lilian De Araujo Dutra Professor I -  Língua Portuguesa 

224114846 Lizandra Seabra Gonçalves Professor I -  Língua Portuguesa 
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224041149 Luana Christina Felipe Correia Professor I -  Língua Portuguesa 

224115684 Luana Vieira Silva De Meneses Professor I -  Língua Portuguesa 

224080694 Luciana Costa Mota Professor I -  Língua Portuguesa 

224005062 Luciana De Fatima Garcez Dos Santos Professor I -  Língua Portuguesa 

224051584 Luciana De Oliveira Mangueira Professor I -  Língua Portuguesa 

224116372 Luciana Dos Santos Isaac Stadler Professor I -  Língua Portuguesa 

224020055 Luciana Moreira Da Silva Professor I -  Língua Portuguesa 

224022182 Luiz Claudio Da Silva Machado Professor I -  Língua Portuguesa 

224107924 Madlon Vieira Nunes Porto Professor I -  Língua Portuguesa 

224020591 Magda Lucia Silva Professor I -  Língua Portuguesa 

224080126 Maiza Ferreira De Oliveira Professor I -  Língua Portuguesa 

224017197 Manuela Ribeiro Dos Santos Professor I -  Língua Portuguesa 

224125298 Mara Dalila Da Silva Soares Professor I -  Língua Portuguesa 

224046475 Marcela Aparecida De Oliveira Professor I -  Língua Portuguesa 

224004218 Marcelo Magalhães De Lima Professor I -  Língua Portuguesa 

224010827 Marcia Dias Lima Da Silva Professor I -  Língua Portuguesa 

224039170 Márcia Pereira De Azevedo Professor I -  Língua Portuguesa 

224000747 Márcio Luiz Moitinha Ribeiro Professor I -  Língua Portuguesa 

224017521 Marco Antonio De Souza Fernandes Professor I -  Língua Portuguesa 

224082708 Marco Antônio Santos Do Nascimento Professor I -  Língua Portuguesa 

224095083 Marcos Vinicius Martins Chuvas E Silva Professor I -  Língua Portuguesa 

224012152 Maria Bernardete Ferreira Maciel Professor I -  Língua Portuguesa 

224033662 Maria Cecília Rufino Professor I -  Língua Portuguesa 

224033306 Maria Das Graças Sardinha De Almeida Professor I -  Língua Portuguesa 

224040659 Maria Das Graças Soares Rodrigues Professor I -  Língua Portuguesa 

224103462 Maria Das Neves Santos Da Conceição Rosa Professor I -  Língua Portuguesa 

224022569 Maria Joseane Moura Dos Santos Professor I -  Língua Portuguesa 

224004935 Maria Madalena Dos Santos Professor I -  Língua Portuguesa 

224008749 Maria Nazaré Frazão Da Silva Professor I -  Língua Portuguesa 

224060661 Maria Rafaelle Beserra Soares Lima Professor I -  Língua Portuguesa 

224103160 Mariana Oliveira Hilário Professor I -  Língua Portuguesa 

224097332 Marileide De Nazare Dias Machado Professor I -  Língua Portuguesa 

224129566 Marilene De Sousa Silva Pereira Professor I -  Língua Portuguesa 

224023482 Marilia Da Silva Benchimol Professor I -  Língua Portuguesa 

224117397 Marineide Marins Do Nascimento Professor I -  Língua Portuguesa 

224130221 Marineuza Souza Dos Santos Professor I -  Língua Portuguesa 

224018630 Mario Martinho Fernandes Professor I -  Língua Portuguesa 

224036118 Mariuche Briner De Oliveira Mendes Professor I -  Língua Portuguesa 

224124018 Marta Cristiane De Figueiredo Professor I -  Língua Portuguesa 

224104112 Mauricio Santos De Almeida Alves Professor I -  Língua Portuguesa 

224122840 Melissa De Carvalho Neves Professor I -  Língua Portuguesa 

224028480 Michele Calil Dos Santos Alves Professor I -  Língua Portuguesa 

224084978 Michele Dos Santos De Oliveira Professor I -  Língua Portuguesa 

224032638 Michelle Oliveira Correia Professor I -  Língua Portuguesa 

224098146 Michelle Silva De Lima Delfino Professor I -  Língua Portuguesa 

224016279 Mirian Dantas Silva Medeiros Professor I -  Língua Portuguesa 

224015451 Mônica De Medeiros Clemencio Ribeiro Professor I -  Língua Portuguesa 

224083421 Monique Dias Da Silva Santos Professor I -  Língua Portuguesa 

224040334 Monique Ferreira Gadioli Professor I -  Língua Portuguesa 

224031288 Nadja Lima Da Silva Professor I -  Língua Portuguesa 

224002627 Naira Gisella Soares Da Cunha Professor I -  Língua Portuguesa 

224022062 Natasha Fernandes Mendes Professor I -  Língua Portuguesa 

224003068 Nathalia Gomes Tavares Professor I -  Língua Portuguesa 



 

21 

 

224124311 Nathália Paula Nascimento Professor I -  Língua Portuguesa 

224115485 Nazi Angela Da Silva Professor I -  Língua Portuguesa 

224017016 Odile Silva Dias Professor I -  Língua Portuguesa 

224058330 Pablo Monteiro Nardi Professor I -  Língua Portuguesa 

224093357 Pamela Maria Do Rosário Mota Professor I -  Língua Portuguesa 

224071764 Patricia De Sá Rossi Professor I -  Língua Portuguesa 

224041029 Patrícia Gomes De Aguiar Professor I -  Língua Portuguesa 

224015575 Patricia Pimenta De Pontes Professor I -  Língua Portuguesa 

224032678 Patricia Pontes Ramos Professor I -  Língua Portuguesa 

224043588 Paula Cristina Rocha Bastos Professor I -  Língua Portuguesa 

224070464 Paula Fernandes Da Silva Professor I -  Língua Portuguesa 

224075779 Paulo Cesar Gomes Lannes Professor I -  Língua Portuguesa 

224003131 Paulo Roberto Mendes Professor I -  Língua Portuguesa 

224005945 Priscila Renata Da Silva Costa Professor I -  Língua Portuguesa 

224018201 Priscilla Salles De Barros Professor I -  Língua Portuguesa 

224049560 Quezia Dos Santos Lopes Professor I -  Língua Portuguesa 

224000669 Rachel Ribeiro Couto Rodrigues Professor I -  Língua Portuguesa 

224023760 Rafael Souza De Oliveira Professor I -  Língua Portuguesa 

224059643 Rafani Da Silva Professor I -  Língua Portuguesa 

224126001 Raphael De Morais Trajano Professor I -  Língua Portuguesa 

224071779 Raquel Lacerda Pereira Professor I -  Língua Portuguesa 

224130623 Regina Ferreira Batista Professor I -  Língua Portuguesa 

224093418 Renan Thomaz Da Cunha Professor I -  Língua Portuguesa 

224037618 Renata Batista De Moura Professor I -  Língua Portuguesa 

224077905 Renata Ramos Alves Professor I -  Língua Portuguesa 

224036165 Renata Weber Da Silva Dos Santos Professor I -  Língua Portuguesa 

224057279 Rita Amelia Leal Lima Professor I -  Língua Portuguesa 

224088629 Roberta Petrochelle Nascimento Professor I -  Língua Portuguesa 

224087157 Roberta Preissler Marcolino Professor I -  Língua Portuguesa 

224028343 Roberta Silva Barreira Professor I -  Língua Portuguesa 

224008582 Robson Da Silva Perez Professor I -  Língua Portuguesa 

224068098 Robson Natalino Costa De Souza Professor I -  Língua Portuguesa 

224099630 Rodrigo Domingos De Paula Professor I -  Língua Portuguesa 

224079209 Rogério Dos Santos Conceição Professor I -  Língua Portuguesa 

224003641 Rose Eden De Azevedo Wedekind Professor I -  Língua Portuguesa 

224019299 Rosiany Amaral De Souza Coelho Professor I -  Língua Portuguesa 

224038649 Rozemar Cunha Da Gama Lemos Professor I -  Língua Portuguesa 

224116485 Sandra Aparecida Siliprandi De Araujo Professor I -  Língua Portuguesa 

224006351 Sarita Maria Da Graça Salé Professor I -  Língua Portuguesa 

224120073 Selma Cristina Ferreira Professor I -  Língua Portuguesa 

224100448 Sheila Cristina De Almeida Alves Professor I -  Língua Portuguesa 

224113043 Sheila De Carvalho Caramez Professor I -  Língua Portuguesa 

224014232 Shirlei Tozato Lemos Professor I -  Língua Portuguesa 

224120067 Simone Da Silva Fernandes Professor I -  Língua Portuguesa 

224061216 Sinai Bomcompanhe Vieira Professor I -  Língua Portuguesa 

224023845 Sirlei Pires Dos Santos Professor I -  Língua Portuguesa 

224136243 Solange Maria De Jesus Dos Santos Professor I -  Língua Portuguesa 

224123770 Solange Vieira De Moura Araujo Tavarestavares Professor I -  Língua Portuguesa 

224036554 Sonia Alves Henrique Moreira Professor I -  Língua Portuguesa 

224083389 Sonia Regina Bandeira De Aguiar Professor I -  Língua Portuguesa 

224063950 Stephanie Valle De Souza Professor I -  Língua Portuguesa 

224051055 Suelen Oliveira Dos Santos Professor I -  Língua Portuguesa 

224119118 Suéli Rodrigues Eller Do Nascimento Professor I -  Língua Portuguesa 
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224026474 Taís Ferraz Duarte Professor I -  Língua Portuguesa 

224022438 Taís Pedra Garcia Professor I -  Língua Portuguesa 

224074430 Tânia Maria Rangel Alves Professor I -  Língua Portuguesa 

224016247 Tarcila Monte Da Silveira Professor I -  Língua Portuguesa 

224078564 Tatiane Ferreira Da Silva Lage Professor I -  Língua Portuguesa 

224071139 Thábata Christina Gomes De Lima Professor I -  Língua Portuguesa 

224101147 Thaís Pereira Reid Professor I -  Língua Portuguesa 

224003113 Thaíssa Zuchelli Varela Lima Professor I -  Língua Portuguesa 

224090724 Thayana Emilia Pinto Gomes Professor I -  Língua Portuguesa 

224008406 Thiago Dos Santos Peixoto Professor I -  Língua Portuguesa 

224098367 Valter Franca Costa Professor I -  Língua Portuguesa 

224130952 Vanessa Da Costa Pereira Professor I -  Língua Portuguesa 

224031026 Vanessa De Castro Mourão Professor I -  Língua Portuguesa 

224077444 Vanessa Do Valle Rodrigues Professor I -  Língua Portuguesa 

224135555 Vanessa Gomes Teixeira Professor I -  Língua Portuguesa 

224006055 Vanessa Lanes Meirelles Professor I -  Língua Portuguesa 

224040922 Veracideia Ramos Dos Santos Professor I -  Língua Portuguesa 

224066209 Vilma Souza Dos Santos Bezerra Professor I -  Língua Portuguesa 

224076669 Vitor Augusto Pessanha Mendes Professor I -  Língua Portuguesa 

224101323 Viviane Da Silva Adelino Professor I -  Língua Portuguesa 

224048862 Viviane De Santana Souza Professor I -  Língua Portuguesa 

224123634 Viviane Mendes Da Cunha Professor I -  Língua Portuguesa 

224114833 Viviane Rautt Barros Professor I -  Língua Portuguesa 

224043786 Wallace Sales De Barros Professor I -  Língua Portuguesa 

224004765 Walquiria Da Silva Oliveira Professor I -  Língua Portuguesa 

224102005 Washington Tavares Professor I -  Língua Portuguesa 

224041735 Wellington Ricardo De Andrade Professor I -  Língua Portuguesa 

224094130 Wellington Santos De Oliveira Professor I -  Língua Portuguesa 

224005415 Zulaine De Oliveira Silva Professor I -  Língua Portuguesa 

224137066 Adalmir Vieira Professor I -  Matemática 

224043012 Adreanne Do Nascimento Savaget Professor I -  Matemática 

224072488 Alessandra Sena Quadros Professor I -  Matemática 

224135849 Alessandro Martins Guimaraes Professor I -  Matemática 

224090958 Alex Rodrigues Mainenti Professor I -  Matemática 

224006350 Alexandre Jorge De Carvalho Duarte Professor I -  Matemática 

224006158 Alexandre Toman Professor I -  Matemática 

224021537 Alice De Oliveira Lorena Professor I -  Matemática 

224104747 Aline Souza Araujo Professor I -  Matemática 

224072131 Aline Teodoro Da Silva Professor I -  Matemática 

224017930 Aloysio Moreira Neto Professor I -  Matemática 

224116268 Amanda Vieira Costa Dias Professor I -  Matemática 

224056656 Ana Carolyne Moraes Bastos Professor I -  Matemática 

224108109 Ana Flávia De Araújo Santos Professor I -  Matemática 

224000781 Ana Lucia Ribeiro Aleluia Professor I -  Matemática 

224066157 Anderson Fernandes Novanta Professor I -  Matemática 

224104187 Anderson Jose De Assis Professor I -  Matemática 

224122584 Andrea Viviane De Oliveira Costa Professor I -  Matemática 

224121791 Barbara Cristina Mathias Dos Santos Professor I -  Matemática 

224071939 Bruno Nogueira Cardoso Professor I -  Matemática 

224089510 Bruno Peres Guimaraes Professor I -  Matemática 

224077103 Camila Alves Inocencio Professor I -  Matemática 

224036852 Camila Monique Codeça Do Nascimento Professor I -  Matemática 

224019029 Camila Ribeiro De Lacerda Professor I -  Matemática 
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224121903 Caren De Oliveira Mafra Professor I -  Matemática 

224057070 Carla Oliveira Do Santos Professor I -  Matemática 

224057839 Carlos José Amorim Da Silva Professor I -  Matemática 

224072480 Carlos Jose Oliveira De Souza Professor I -  Matemática 

224054882 Carlos Leandro Santos De Souza Professor I -  Matemática 

224088949 Caroline Soares Alves De Brito Professor I -  Matemática 

224052154 Cássia Rosana Oliveira Nascimento Vasques Professor I -  Matemática 

224087851 Celia Regina Souza Da Costa Professor I -  Matemática 

224002365 Cíntia Do Nascimento Amaral Bandeira Professor I -  Matemática 

224124232 Claudio Eduardo Silva Matheus Professor I -  Matemática 

224079184 Claudio Melo Da Cruz Professor I -  Matemática 

224040761 Cláudio Oliveira Passos Professor I -  Matemática 

224065769 Cleudo Soares De Oliveira Professor I -  Matemática 

224010259 Cristina Matos Da Rocha Barbosa Professor I -  Matemática 

224086045 Daniel Scanoni Costal Aliano Professor I -  Matemática 

224111243 Denilson Cardoso Jeronimo Professor I -  Matemática 

224121975 Denilson Carlos Dos Reis Professor I -  Matemática 

224110915 Diego Dutra Temoteo Professor I -  Matemática 

224089459 Edson Rodrigues Calixto Professor I -  Matemática 

224043871 Eduardo Tavares De Avellar Professor I -  Matemática 

224124361 Eliane Correa Da Costa Professor I -  Matemática 

224033996 Elizabeth Cristina Bittencourt Gama Professor I -  Matemática 

224052263 Ellen Alves Alexandre Dos Anjos Professor I -  Matemática 

224043105 Erica Da Silva Lobato Professor I -  Matemática 

224021198 Erica De Oliveira Kost Professor I -  Matemática 

224051606 Ericson De Oliveira Paes Leme Professor I -  Matemática 

224040520 Eufrazio Donato Dos Santos Júnior Professor I -  Matemática 

224058546 Fernanda Nogueira Professor I -  Matemática 

224073873 Flávia Lopes Da Silva Gomes Professor I -  Matemática 

224024506 Flávio Meireles Dos Santos Professor I -  Matemática 

224001883 Gabriel Camilo De Lima Professor I -  Matemática 

224097464 Gerson Luiz Silva De Jesus Professor I -  Matemática 

224074770 Gilson Reis De Lima Professor I -  Matemática 

224015658 Givelle De Castro Pinto Silva Professor I -  Matemática 

224099955 Iata Anderson Ursulino Da Silva Professor I -  Matemática 

224009059 Igor Alex Frade Pinto Professor I -  Matemática 

224124180 Isabella Correa Da Costa Professor I -  Matemática 

224075980 Isaque Terra Da Penha Professor I -  Matemática 

224122555 Jacymar De Almeida Salgado Professor I -  Matemática 

224121065 Joelson Gomes Lima Professor I -  Matemática 

224029690 Jorge Luis Berriel Fernandes Professor I -  Matemática 

224082635 Juliana Maria Da Silva Chags Professor I -  Matemática 

224101254 Kelly Cristina Da Rocha De Sousa Professor I -  Matemática 

224093768 Lauro Ferreira Prudencio Professor I -  Matemática 

224009399 Leandro Antonio Pereira Professor I -  Matemática 

224006805 Leandro Silva Ribeiro Professor I -  Matemática 

224023262 Lilia Aparecida Meneghitti Maia Professor I -  Matemática 

224010367 Luciana Rodrigues De Andrade Silva Professor I -  Matemática 

224004849 Luciano Nascimento Costa Professor I -  Matemática 

224025928 Luciano Soares Adauto Professor I -  Matemática 

224020463 Lucimar Ribeiro Dos Santos Professor I -  Matemática 

224009701 Luiz Antonio Romão Correia Professor I -  Matemática 

224111687 Márcio Deleprani Professor I -  Matemática 
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224033250 Maria Cecília De Abreu Brito Professor I -  Matemática 

224003565 Maria Lucia Quintanilha Dos Santos Professor I -  Matemática 

224104589 Mariana Bottany Da Cruz Professor I -  Matemática 

224059295 Mario Roberto Ribeiro Junior Professor I -  Matemática 

224103263 Mauro Medeiros Neto Professor I -  Matemática 

224126825 Maxuell Rodrigues Xavier Professor I -  Matemática 

224065233 Michele Brito De Paula Pinto Professor I -  Matemática 

224000754 Narbal Soares De Miranda Mendes Professor I -  Matemática 

224056418 Nelson Gonçalves Dias Filho Professor I -  Matemática 

224121026 Ozeas Teixeira Da Costa Professor I -  Matemática 

224003395 Pablo Cabral Da Silva Professor I -  Matemática 

224072232 Paloma Barbosa Soares Professor I -  Matemática 

224016762 Paulo César Antunes Pereira Professor I -  Matemática 

224127182 Paulo Cesar Cavalcante Professor I -  Matemática 

224097487 Pedro Paulo Cavalcante Professor I -  Matemática 

224093269 Priscila Costa Ferreira Professor I -  Matemática 

224058119 Rafael De Souza Professor I -  Matemática 

224029065 Rafael Ferreira Da Costa Leite Professor I -  Matemática 

224049473 Raisa Gomes Maia Professor I -  Matemática 

224045293 Rayanne Coelho Borges Correia Professor I -  Matemática 

224031210 Roberto Carlos França Garcia Professor I -  Matemática 

224097267 Robson Da Silva Leal Professor I -  Matemática 

224053181 Robson Ricardo Professor I -  Matemática 

224050542 Rodrigo Do Nascimento Santos Professor I -  Matemática 

224110535 Rosimere De Paula Silva Alves Professor I -  Matemática 

224008120 Rubia Da Silva Nunes Professor I -  Matemática 

224021612 Sandro Miranda De Rezende Professor I -  Matemática 

224110856 Sebastião Mário Mattos Da Costa Professor I -  Matemática 

224128586 Susana Maria Rubes Costa Professor I -  Matemática 

224053838 Tatiana Sobrinho Costa Professor I -  Matemática 

224056732 Tatiane De Aquino Freitas Professor I -  Matemática 

224009327 Thiago Francisco Marendaz Da Silva Professor I -  Matemática 

224007555 Tiago Vanildo Rabelo Da Silva Professor I -  Matemática 

224121509 Valdir Antonio Dos Santos Bertho Professor I -  Matemática 

224062340 Viviane Das Graças Dos Santos Professor I -  Matemática 

224072616 Yuri Rosario Duarte Professor I -  Matemática 

224103762 Abdrea Teixeira Lopes Professor II 

224136393 Abigail De Lima Araujo Professor II 

224012982 Adjemir Marques Da Silva Neto Professor II 

224000326 Adriana Da Silva Nascimento Professor II 

224046343 Adriana Espadeiro Monteiro Professor II 

224025941 Adriana Moura Balthazar Professor II 

224086189 Aldilea Da Silva Pimentel Professor II 

224027142 Alessandra De Souza Gonçalves Professor II 

224069720 Alice Ribeiro Alves Professor II 

224077205 Aline Dos Santos Gomes Da Silva Professor II 

224088298 Aline Pinheiro Velloso Da Silva Professor II 

224017166 Amanda Batista De Laia Professor II 

224015748 Amanda Cristina Sousa Gomes Professor II 

224049592 Ameliane Albuquerquede Lima Professor II 

224031157 Ana Carolina Lacorte Lima Professor II 

224044530 Ana Laura Silva Rocha Professor II 

224023860 Ana Lucia Miguel Da Silva Santos Professor II 
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224000779 Ana Lucia Ribeiro Aleluia Professor II 

224017525 Ana Paula Dos Santos Trindade Professor II 

224124596 Andrea Batista Santos Professor II 

224034129 Andressa Cristina Pimentel Alves Professor II 

224016509 Angelica Machado Meireles Dias Professor II 

224054719 Anna Paula Teixeira Da Silva Professor II 

224019914 Ariany Gonçalves Moreira Professor II 

224125407 Bianca De Araujo Campos Rangel Professor II 

224023663 Bruna Diana Peixoto Professor II 

224024488 Bruna Page Da Silva Professor II 

224058497 Brunna De Lima Silva Professor II 

224123597 Bruno Henrique Mesquita Longo Professor II 

224039905 Camila Brito Pereira Professor II 

224056211 Camila Da Silva Freitas Professor II 

224003199 Carla Cordeiro Marçal Y Guthierrez Professor II 

224066883 Carla Cristina Fliess Barbosa Rocha Professor II 

224051387 Caroline Reis De Lima Professor II 

224009147 Cassia Bispo Vicente Professor II 

224030319 Cinia Neves De Oliveira Professor II 

224047179 Cíntia Da Silva Pereira De Almeida Professor II 

224015872 Cintia Maria Dos Passos Fernandes Professor II 

224107915 Claudia Aparecida Sant Anna Professor II 

224064842 Cláudia Cristina Edwirges Maia De Azeredo Professor II 

224001957 Claudia Florenzano Ribeiro Professor II 

224091646 Creudeir Monteiro Ramos Xerem Professor II 

224064799 Cristiane Ferreira Da Conceição Professor II 

224076584 Cristiane Gayozo Caldas Professor II 

224040550 Cristiane Pereira Da Silva Professor II 

224076920 Cristiane São Paulo Dos Santos Professor II 

224066639 Cristiane Silva Antunes Professor II 

224015422 Daiene Amaral Dos Santos Nascimento Professor II 

224123646 Daniela Mascarenhas Do Couto Professor II 

224064913 Daniele Borges Carvalho Professor II 

224056502 Daniele Da Anunciação Costa Cavalcanti Pereira Professor II 

224012317 Daniele De Assis Dias Professor II 

224026719 Daniele Dos Santos Cezar Professor II 

224114121 Danielle Da Silva Santos Professor II 

224085939 Debora Da Silva Pimentel Professor II 

224034547 Denice Fernandes De Souza Professor II 

224045657 Denise Maria Santos Da Rosa Professor II 

224063914 Elaine Aparecida Neves Fideles Professor II 

224002492 Elaine Corrêa De Meyrelles José Professor II 

224043122 Elaine Cristina Jesualdo Cardoso Professor II 

224045507 Eliabe Regis Da Silveira Tussini Professor II 

224039774 Eliane Cardozo Da Silva Mendes Professor II 

224015249 Eliane Maria Bendito Pinto Professor II 

224042882 Eliete Da Silva Affonso Fonteles Professor II 

224007202 Elisangela Mendes Da Silva Professor II 

224114956 Elizabeth Porto Rosa Professor II 

224029018 Érica Driele Marins De Lima Professor II 

224009507 Érica Ferreira Fernandes Professor II 

224006926 Erinete Mendes Da Silva Professor II 

224015617 Fabiana De Sousa Vieira Professor II 
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224017579 Fabiana Marins Da Paz Silva Professor II 

224034996 Fabiana Pinto Gomes Professor II 

224012852 Fabiane Gentil Teixeira Professor II 

224029947 Fabiane Regina Chaves Pinto Da Silva Professor II 

224068956 Fernanda Barbosa De Sousa Lopes Professor II 

224137819 Fernanda Mendonça Ril Professor II 

224066136 Francisley Freitas De Albuquerque Professor II 

224079256 Geisa Barbosa De Souza Professor II 

224059883 Ghislaine Frank Da Silva Professor II 

224138456 Giselle Debora Lopes Ribeiro De Carvalho Professor II 

224009179 Gláucia Aparecida De Jesus Professor II 

224110973 Grazieli Dantas De Athayde De Oliveira Professor II 

224011482 Guaracinaura Pinto Da Silva Professor II 

224030465 Heloisa Helena Figueiredo Rodrigues Professor II 

224029617 Ieda Da Silva Da Costa Professor II 

224000079 Isabela Da Silva Souza Professor II 

224068218 Izaura Maria Taam Santos Monteiro Professor II 

224026661 Jacqueline Da Cruz Paz Professor II 

224014763 Jamile Santos De Souza Professor II 

224045343 Janaina Cavalcante Mendonça Professor II 

224001241 Janini Veloso Gomes Professor II 

224124628 Jaqueline De Aguiar Gaudard Araujo Professor II 

340 Jefferson Porto Eugenio Professor II 

224103815 Jocilene Conceição Oliveira Almeida Professor II 

224001691 Joice Maria Da Silva Professor II 

224095121 Joice Oliveira Pierre Da Silva Professor II 

224026638 Jorcélia Francisco Professor II 

224010416 Jordania Rocha De Queiroz Guedes Professor II 

224010316 Joyce Pereira Estani Professor II 

224094604 Juliana Caetano Da Silva Professor II 

224074214 Juliana De Carvalho Castro Professor II 

224003601 Juliana Rodrigues Rangel Professor II 

224043114 Juliana Santos Da Costa Nicolay Professor II 

224002430 Jussara Ramos Coutinho Professor II 

224007766 Karla Núbia Melo De Moraes Professor II 

224009947 Katia Cornelio De Macedo Professor II 

224022374 Keila Queiroz Dos Santos Marins Professor II 

224000950 Larissa Siqueira Monteiro Professor II 

224114474 Leandro Da Conceição Borges Professor II 

224060765 Leciene Maria Soares Almeida Pinto Professor II 

224024711 Lidiana Dos Santos Barbosa Da Silva Professor II 

224081239 Liliane De Souza Peçanha Professor II 

224000783 Liliene Lopes Russell Maturana Professor II 

224121361 Luanda Julio Santos Professor II 

224112181 Luciana Barbosa Medeiros Professor II 

224064516 Luciana Bezerra Falcão Professor II 

224037228 Luciana De Fátima Da Conceição Sampaio Professor II 

224107626 Luciana Pacheco Da Silva Professor II 

224015180 Luciana Silveira Fernandes Professor II 

224124167 Luiza Mandela Silva Soares Professor II 

224010040 Marcela Leal Moreira Dos Santos Professor II 

224034329 Márcia Ferreira Nascimento Professor II 

224009605 Marcia Fortunato Rodrigues Professor II 
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224099780 Maria Da Gloria Cavalcante Serra Borges Professor II 

224023800 Maria De Fátima De Mendonça Professor II 

224137241 Maria Elizabete Gomes De Almeida Professor II 

224001407 Maria José Gomes Da Silveira Professor II 

224081246 Maria Lucia Ribeiro Costa Professor II 

224093462 Mariana Da Silva Souza Professor II 

224111883 Mariana De Freitas Galvão Professor II 

224002771 Marli Gomes De Jesus Professor II 

224037194 Marlucia Da Costa Professor II 

224009135 Maxilene Tomaz De Lima Professor II 

224043188 Micheli Lanes Meirelles Professor II 

224032914 Miriam Lopes Da Silva Lemos Professor II 

224016401 Mirian Dantas Silva Medeiros Professor II 

224046756 Mirian Soares De Souza Dourado Professor II 

224099816 Monica Batista Bendito Boechat Professor II 

224078059 Monica Ribeiro Costa Professor II 

224133306 Monique Macedo Dantas Professor II 

224078841 Munira Cavalcante De Souza Barbosa Professor II 

224073246 Natalina Brum Ribeiro Da Silva Professor II 

224115452 Nazi Angela Da Silva Professor II 

224011818 Nina Cristina Vida Felinto Professor II 

224111600 Noemí Pacheco Viana Professor II 

224035903 Pablo Pessanha Da Silva Professor II 

224046151 Patricia Do Nascimento Paulo Professor II 

224057234 Patricia Teixeira Da Silva Lima Professor II 

224041854 Patrícia Teixeira Giffoni Professor II 

224027630 Paulo Miguel Da Silva Professor II 

224021168 Paulo Roberto Ribeiro Da Assumpção Professor II 

1573 Priscila Macedo de Souza Professor II 

224020721 Queren Dos Santos Serafim Professor II 

224031005 Rafael De Menezes Pinto Professor II 

224021715 Raynielle Verônica Lovattine De Lima Professor II 

224042755 Rebeca Bruno Costa Professor II 

224124702 Renata Da Silva De Melo Professor II 

224041044 Renata Leite De Oliveira Professor II 

224055188 Roberta De Carvalho Gonçalves Professor II 

224114936 Rodrigo Caeté Silva Professor II 

224035444 Rosaline Alves Da Silva Professor II 

224030498 Rosana Carvalho Da Silva Professor II 

224113990 Rosane Regina Do Amaral Vasconcelos Professor II 

224056777 Roseli Da Silva Barros Professor II 

224040263 Rosiane Da Silva Bacigalupo Professor II 

224108422 Rosilene Costa Jeronimo Professor II 

224070291 Rozayne Briza Oliveira Da Silveira Professor II 

224004807 Salete Da Silva Otavio Professor II 

224086793 Samara Alina Souza Camacho Professor II 

224074759 Sandra Manch Saronne Coutinho Professor II 

224105908 Sebastião Gomes Barbosa Professor II 

224049543 Sheila Costa De Almeida Professor II 

224080768 Simone Moreira Queiroz Professor II 

224103963 Sintia Pereira Nogueira De Almeida Professor II 

224136519 Solange Maria De Jesus Dos Santos Professor II 

224015463 Sonia Maria Andrade Fassarela Professor II 
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224024132 Soraya Marcelino Sobrinho Professor II 

224026415 Sthefani Pereira Alves De Sá Martins Professor II 

224086068 Sue Ellem Da Silva Pimentel Professor II 

224083458 Taísa Pinheiro De Almeida Professor II 

224100949 Talita Pinho De Oliveira Da Silva Professor II 

224023648 Tamiris Pereira Da Conceição Professor II 

224056156 Tania Rocha Leal Professor II 

224046377 Tathianne Nunes Machado Professor II 

224004049 Tatiana Da Silva Borges Professor II 

224056868 Tatiana Luz De Souza Professor II 

224019773 Tenilli Roberta Alvarenga Cezar Silva Professor II 

224016234 Teresa Cristina Pimentel Moura Professor II 

224111659 Vanessa Gonçalves Vieira Professor II 

224011352 Vanessa Monteiro Castro Professor II 

224056575 Vanessa Regina Pereira Lousa Da Silva Professor II 

224020104 Vania De Lima De Oliveira Professor II 

224044514 Vania Ferreira Da Silva Professor II 

224025599 Vânia Gonçalves Brum Professor II 

224013535 Vania Menezes Costa Ramos Professor II 

224127200 Vanuza Cristina Pereira Lousa Professor II 

224049181 Verônica Jorge De Araujo Professor II 

224056404 Veronica Rangel De Souza Professor II 

224069664 Viviane Martins Da Silva Ferreira Professor II 

224005800 Viviane Souza Campos Professor II 

224019191 Wallace Souza Da Silva Professor II 

224008321 Zuleika Rosaes De Moraes Professor II 

224126396 Josilaine Santos De Araujo De Oliveira Professor II -  Atendimento Educacional Especial - AEE 

224117514 Maria Aparecida Da Silva De Almeida Professor II -  Atendimento Educacional Especial - AEE 

224069270 Ana Caroline Chaves Manso Professor II -  Intérprete de Libras -  Profissional Ouvinte 

224014821 Cristiane Regina Silva Dantas Professor II -  Intérprete de Libras -  Profissional Ouvinte 

224117445 Gracielle De Menezes Silva Professor II -  Intérprete de Libras -  Profissional Ouvinte 

224084143 Sandra Regina Bispo Dos Santos Barros Professor II -  Intérprete de Libras -  Profissional Ouvinte 

224052828 Renata Celino Da Nobrega Professor II -  Libras 

224092441 Wendel De Oliveira Professor II -  Libras 

224076000 Adriana Baars De Farias Psicólogo III -  Assistência Social 

224078167 Andréa Maria Das Graças Montechiare Psicólogo III -  Assistência Social 

224004038 Bianca Sippli Fischer Psicólogo III -  Assistência Social 

224004472 Camila Figueiredo Dutra Brum Psicólogo III -  Assistência Social 

224044850 Camila Morais Ribeiro Psicólogo III -  Assistência Social 

224007675 Cássia Regina Luiza Pinheiro Da Silva Psicólogo III -  Assistência Social 

224073472 Cintia Da Costa Muniz Psicólogo III -  Assistência Social 

224053005 Danyelle Myrian Da Silva Mello Psicólogo III -  Assistência Social 

224014637 Érica Luzia Da Silva Costa Psicólogo III -  Assistência Social 

224053120 Fabiana Oliveira Santos Psicólogo III -  Assistência Social 

224061915 Fábio Costa Fadel Psicólogo III -  Assistência Social 

224026269 Francisco Assis Bressy De Azevedo Júnior Psicólogo III -  Assistência Social 

224060264 Helio Felippe De Souza Pinto Psicólogo III -  Assistência Social 

224102936 Isabelle Melo Da Cunha Psicólogo III -  Assistência Social 

224067979 Izabella Neves Alvarez Psicólogo III -  Assistência Social 

224013124 Janaina Martins Barreto Bento Antunes Psicólogo III -  Assistência Social 

224117251 Jéssica Calderon Paixão Psicólogo III -  Assistência Social 

224123674 Kely Cristina Da Silva Bispo Psicólogo III -  Assistência Social 

224053037 Kleber Luiz Alves Dos Santos Gonzaga Psicólogo III -  Assistência Social 
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224012171 Lannia Simão Bellizzi Psicólogo III -  Assistência Social 

224007036 Luana Mendes De Assumpcao Psicólogo III -  Assistência Social 

224005265 Lúcia Gérin De Castro Psicólogo III -  Assistência Social 

224090021 Lucia Helena De Oliveira Psicólogo III -  Assistência Social 

224099140 Luciano Daniel Assumpção De Souza Psicólogo III -  Assistência Social 

224023580 Luciene Cristine Pena Oliveira Psicólogo III -  Assistência Social 

224091150 Ludmila Da Cunha Mose Ferreira Psicólogo III -  Assistência Social 

224011057 Maria Janaina Da Silva Fonseca Psicólogo III -  Assistência Social 

224060601 Nathalia Oliveira Dos Santos Psicólogo III -  Assistência Social 

224077452 Nathália Reis Psicólogo III -  Assistência Social 

224049361 Niedja Alves Ferreira Barbalho Psicólogo III -  Assistência Social 

224078864 Rafaela Peçanha Müller Vilas Psicólogo III -  Assistência Social 

224080293 Sueli Maria Da Cunha Rodrigues Psicólogo III -  Assistência Social 

224093841 Suzana Nepomuceno Muniz Psicólogo III -  Assistência Social 

224077435 Tássia Da Silva Freitas Psicólogo III -  Assistência Social 

224008470 Uirandilson Da Silva Câmara Psicólogo III -  Assistência Social 

224073477 Valeria Cristina Lino Da Rocha Psicólogo III -  Assistência Social 

224063220 Vanessa Rodrigues De Lima Psicólogo III -  Assistência Social 

224020148 Viviane Cordeiro Marques Psicólogo III -  Assistência Social 

224121768 Aline Deus Da Silva Leite Psicólogo III -  Saúde 

224064820 Celita Almeida Rosario Psicólogo III -  Saúde 

224076269 Cláudia Helena Pereira Gomes Psicólogo III -  Saúde 

224017546 Clodoaldo Passos Ramos Psicólogo III -  Saúde 

224057626 Frederico Alves Rangel Psicólogo III -  Saúde 

224079860 Helen Magalhaes Da Silva Psicólogo III -  Saúde 

224048728 Isabel Cristina Costa De Abreu Chedraoui Psicólogo III -  Saúde 

224032870 Kátia Beltrão Mattos Psicólogo III -  Saúde 

224115022 Lilian Ribeiro Fróes Psicólogo III -  Saúde 

224138806 Marcia Ferreira Soares Machado Psicólogo III -  Saúde 

224049940 Marcia Gomes Ferreira Lopes Psicólogo III -  Saúde 

224133355 Marthienne De Carvalho Pina Psicólogo III -  Saúde 

224125514 Monique Lima Da Matta Psicólogo III -  Saúde 

224125226 Paula Guidone Pereira Sobreira Psicólogo III -  Saúde 

224114007 Rossineia Costa Mota Psicólogo III -  Saúde 

224077412 Silvia Costa Godoy Da Silva Psicólogo III -  Saúde 

224081299 Talita Beja Dias Cardoso Da Silva Psicólogo III -  Saúde 

224004195 Viviane Bello Cardoso Psicólogo III -  Saúde 

224069132 Ana Paula Alexandre Marques Técnico de Farmácia III 

224006800 Jaciclea Da Silva Marques Técnico de Farmácia III 

224138559 Andre Ricardo Guimarães Lima Técnico em Aparelho Gessado III 

224002733 Cristiano De Oliveira Antonio Técnico em Aparelho Gessado III 

224094671 David Silva De Alvarenga Neto Técnico em Aparelho Gessado III 

224085693 Douglas Da Silva Técnico em Aparelho Gessado III 

224014616 Edson Alexandre Da Silva Técnico em Aparelho Gessado III 

224026882 Fábio Machado Técnico em Aparelho Gessado III 

224098597 Failene Pereira Pinto Técnico em Aparelho Gessado III 

224055743 Gilson José De Souza Sa Técnico em Aparelho Gessado III 

224062157 Iara Guimarães Dos Santos Técnico em Aparelho Gessado III 

224127965 Jailton Francisco Técnico em Aparelho Gessado III 

224036200 Marly Lima Maciel Técnico em Aparelho Gessado III 

224053241 Miguel Collaço Técnico em Aparelho Gessado III 

224004373 Noemia Conceição Ferreira Monteiro Técnico em Aparelho Gessado III 

224011097 Patricia Monteiro Caralo Martins Técnico em Aparelho Gessado III 
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224022120 Patricia Silvino Farias Técnico em Aparelho Gessado III 

224032210 Ramon Da Paz Silva Técnico em Aparelho Gessado III 

224060475 Rodrigo Macrine Barcelos De Paula Técnico em Aparelho Gessado III 

224051838 Sônia Maria Lima Fróes Da Costa Técnico em Aparelho Gessado III 

224052770 Eliane S M De Souza Terapeuta Ocupacional 

224056297 Josué Domingos Dos Santosos Terapeuta Ocupacional 

224036760 Luciene Abreu Terapeuta Ocupacional 

224002661 Viviane Nunes Da Silva Terapeuta Ocupacional 

224065686 Adao Moreno De Carvalho Vigia Patrimonial II 

224050779 Alexandre Do Nascimento Gomes Vigia Patrimonial II 

224114470 Alexandre Felix Da Silva Vigia Patrimonial II 

224047886 Anderson Gomes De Souza Vigia Patrimonial II 

224134065 Andre Luis Rodrigues De Andrade Vigia Patrimonial II 

224119784 Anselmo Cavalheiro Ramos Vigia Patrimonial II 

224117718 Anselmo Costa Brasil Vigia Patrimonial II 

224122760 Antonio Marcos Melo Vigia Patrimonial II 

224112566 Antonio Marcos Rodrigues Vigia Patrimonial II 

224035098 Antonio Roberto Gonçalves Rodrigues Vigia Patrimonial II 

224059431 Augusto Cesar Dos Santos Vigia Patrimonial II 

224095613 Carlos Fernandes Cardoso De Souza Junior Vigia Patrimonial II 

224093747 Carlos Gomes Do Nascimento Vigia Patrimonial II 

224004428 Carlos Henrique Do Nascimento Silva Vigia Patrimonial II 

224060006 Carlos Humberto Pinheiro Da Ros Vigia Patrimonial II 

224088066 Carlos Teodorio Dos Santos Vigia Patrimonial II 

224037293 Cassio Luiz Mendes De Farias Vigia Patrimonial II 

224020697 Cristiano Gomes Da Silva Vigia Patrimonial II 

224069785 Duiles Bispo De Souza Vigia Patrimonial II 

224065969 Edio Guimaraes Dos Santos Vigia Patrimonial II 

224020786 Edson De Souza Vigia Patrimonial II 

224007520 Edson Fernando Brum Vigia Patrimonial II 

224085507 Eduardo Rocha De Araujo Vigia Patrimonial II 

224078598 Elias Dantas De Souza Vigia Patrimonial II 

224034327 Elias De Souza Freitas Vigia Patrimonial II 

224027349 Erik Vieira De Assis Vigia Patrimonial II 

224057046 Everaldo Batista De Andrade Vigia Patrimonial II 

224009959 Fabio Barboza Montenegro Vigia Patrimonial II 

224027451 Fabio Sampaio De Morais Vigia Patrimonial II 

224127917 Fausto Lotufo Vigia Patrimonial II 

224041708 Francisco Marcelo Ferreira Vigia Patrimonial II 

224075142 Hernandes Francisco Lins Da Silva Vigia Patrimonial II 

224082140 Joao Gabriel De Andrade E Silva Vigia Patrimonial II 

224106694 Joao Paulo Henrique De Oliveira Vigia Patrimonial II 

224000295 Jorge Ovidio De Carvalho Neto Vigia Patrimonial II 

224030831 Jose Carlos De Jeses Vigia Patrimonial II 

224047319 Julio Cesar Monteiro Alves Vigia Patrimonial II 

224008836 Leonardo Mesquita De Carvalho Vigia Patrimonial II 

224131608 Leonardo Silva Dos Santos Vigia Patrimonial II 

224001315 Luciana Conceição Souza Da Silva Vigia Patrimonial II 

224095478 Luiz Alberto Lira De Almeida Vigia Patrimonial II 

224103019 Marcos Rocha Fagundes Vigia Patrimonial II 

224000839 Maurício Marcos Castro Vigia Patrimonial II 

224105195 Michele Maria Santana de Jesus Vigia Patrimonial II 

224080829 Miqueias De Souza Freitas Vigia Patrimonial II 
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224066398 Miriam Dearaujo Campos Rangel Vigia Patrimonial II 

224077543 Nádia Sousa Corrêa Vigia Patrimonial II 

224000485 Renato Bruno Da Conceição Silva Vigia Patrimonial II 

224030998 Richard De Oliveira Vigia Patrimonial II 

224028453 Romulo Obed Ponte Dos Santos Vigia Patrimonial II 

224026437 Ronaldo Vieira Pessoa Vigia Patrimonial II 

224095013 Sadione Braga Fernandes Vigia Patrimonial II 

224120881 Sérgio Moraes Da Silva Vigia Patrimonial II 

224072206 Tiago Da Silva Calixto Vigia Patrimonial II 

224026952 Tom Mix Ambrosio Dos Santos Vigia Patrimonial II 

224065259 Tomas Gonçalves Angelo Vigia Patrimonial II 

224050660 Valtair Dias Januario Junior Vigia Patrimonial II 

224122341 Valtair Gonçalves Moreno Vigia Patrimonial II 

224003438 Vitor Gomes Da Cruz Vigia Patrimonial II 

224038091 Waldecir Correa Dos Santos Vigia Patrimonial II 

224002314 Wallace Da Silva Santos Vigia Patrimonial II 

224041437 Walter Da Silva Andrade Vigia Patrimonial II 

224079875 Wanderson Barros De Andrade Vigia Patrimonial II 

224084107 Wellington Rodrigo Soares Costa Vigia Patrimonial II 
 
 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 
 

  

 

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes 

para provas de mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de 

recursos nos referidos cargos. Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do 

presente concurso público quando da utilização dos mesmos conteúdos programáticos. 
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do 

texto original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do 

entendimento do texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de 

presente) permanece com o uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que 

um “presente” seja algo agradável, desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e 

não A como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser 

feita sem que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual 

Editora Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 
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QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

 

 

CARGO: MÉDICO PEDIATRA 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 
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nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do texto 

original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do entendimento do 

texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de presente) permanece com o 

uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que um “presente” seja algo agradável, 

desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e não A 

como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser feita sem 

que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: FGV, 

2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual Editora 

Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, V) 

que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já foi 

governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no mundo 

todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há soldados norte-

americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na Questão, pois todas 

as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando ameaças, principalmente por 

parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos armados que combatem o estado judeu, 

como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU 

solicitar o reconhecimento do Estado Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais 

nações do planeta, como os EUA.  Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação 

de que, através de seu programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba 

atômica, inclusive, tal fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o 

investimento em armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias 

nações, principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 
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CARGO: MÉDICO PNEUMOLOGISTA 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do 

texto original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do 

entendimento do texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de 

presente) permanece com o uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que 

um “presente” seja algo agradável, desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e 

não A como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser 

feita sem que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual 

Editora Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 
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QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

 

 

 

CARGO: MÉDICO PROCTOLOGISTA 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 
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nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do texto 

original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do entendimento do 

texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de presente) permanece com o 

uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que um “presente” seja algo agradável, 

desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e não A 

como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser feita sem 

que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: FGV, 

2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual Editora 

Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, V) 

que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já foi 

governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no mundo 

todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há soldados norte-

americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na Questão, pois todas 

as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando ameaças, principalmente por 

parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos armados que combatem o estado judeu, 

como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU 

solicitar o reconhecimento do Estado Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais 

nações do planeta, como os EUA.  Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação 

de que, através de seu programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba 

atômica, inclusive, tal fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o 

investimento em armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias 

nações, principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 
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CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A persuasão se faz presente quando se procura principalmente formar a opinião do leitor, 

tentando convencê-lo de que se está com a razão. No texto II tal fato é demonstrado quando a 

partir de uma imagem intertextual em que Chapeuzinho Vermelho, personagem da literatura 

clássica infantil, vê-se diante de uma situação relacionada com a questão ambiental. Agregada à 

imagem a frase “Você não quer contar esta história para seus filhos, quer?” torna possível fazer 

a inferência da ideia presente de que é preciso preservar, viver de modo sustentável. A intenção, 

pois, é persuadir o leitor acerca desta ideia.  Através dos argumentos do texto I e da linguagem 

verbal e não-verbal do texto II, o interlocutor é levado a refletir sobre o assunto preservação do 

meio ambiente, e repensar suas atitudes modificando-as se necessário. A opção “D) indicam 

textos predominantemente objetivos em que a linguagem é clara e simples.” não pode ser 

considerada correta, pois expressões como “bufê de festinha infantil”  e a mensagem no texto II 

com a pergunta: Você não quer contar esta história para seus filhos, quer? trazem uma 

linguagem subjetiva com sentido conotativo e relações de sentido implícitas e abstratas.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Não é possível identificar a despreocupação ou não da personagem diante do cenário à sua 

frente, recursos como mudança na fisionomia não foram utilizados. O uso da imagem da 

personagem Chapeuzinho Vermelho, personagem da literatura clássica infantil, evidencia a 

possível transformação do cenário mediante a ação desordenada do ser humano diante da 

natureza.  Portanto, o questionamento refere-se à crítica feita na propaganda ao desmatamento 

demonstrado na paisagem devastada. 

Fonte: O próprio texto. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 
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QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O brincar é um dos recursos utilizados pelo terapeuta ocupacional em sua intervenção 

terapêutica, pois tal atividade (o brincar) fundamenta a sua intervenção, de forma indireta ou 

direta. Utilizando a definição do brincar do Mini Aurélio (2008, p. 188), tem seu significado 

“divertir-se infantilmente; divertir-se, entreter-se (...)”. Complementando por Bundy apud 

Rezende (2008, p. 39) “(...) brincar significa uma atitude intrinsecamente motivada, 

internamente controlada e tem a suspensão da realidade”. No que concerne a não sugestão de 

bibliografias, a livre escolha bibliográfica auxilia ao candidato, além de os conhecimentos e 

domínio da literatura no campo da terapia ocupacional. Torna-se improcedente a solicitação.   

Fonte:  

 REZENDE, M. B.O brincar e a intervenção da terapia ocupacional. In: DRUMMOND, A. de 

F.; REZENDE, M.B. (org). Intervenções da terapia ocupacional. Belo Horizonte: UFMG, 

2008. p. 38-40.  

 FERREIRA, AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA. Minidicionário: o minidicionário da 

língua portuguesa. 7 ed. Curitiba: Ed. Positivo, 2008. p. 39.  

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Na alternativa “D” cita a incapacidade inclusão no âmbito social, no enunciado da questão 

questiona-se sobre os déficits físicos, assim tal alternativa seria inadequada. Solicitação 

improcedente. 

Fonte: FERRARI, M. A. C. Reabilitação do idoso portador de demência tipo Alzheimer. In: 

CAVALCANTI, A.; GALVÃO, C. Terapia Ocupacional: Fundamentação e prática. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. p. 377-380. 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Rodrigues; Cavalcanti; e Galvão (p. 447) classifica as próteses quanto ao nível de amputação 

como: próteses para dedos e amputações parciais da mão, prótese para desarticulação do punho, 

prótese para amputação do antebraço, prótese para desarticulação do cotovelo, prótese para 

amputação de braço e prótese para desarticulação do ombro. A alternativa “C” está em acordo 

com o solicitado no enunciado da questão e com as bases teóricas apresentadas neste recurso. 

Solicitação improcedente.  

Fonte: RODRIGUES, A.V.N.; CAVALCANTI, A.; GALVÃO, C. Órtese e Prótese. In: 

CAVALCANTI, A.; GALVÃO, C. Terapia Ocupacional: Fundamentação e prática. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. p. 435-449.  
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QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O termo “rezando” na questão diz respeito ao termo “referir”. No Miniaurélio (2008), o termo 

“rezar”, dentre outros significados também tem sua definição como “contar ou referir-se (...)” 

(p. 709). Portanto, tal solicitação é improcedente.  

Fonte:  

 FERREIRA, AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA. Miniaurélio: o minidicionário da 

língua portuguesa. 7 ed. Curitiba: Ed. Positivo, 2008. p. 709. 

 PEDRETTI, L. W. Força muscular. In: CAVALCANTI, A.; GALVÃO, C. Terapia 

Ocupacional: Fundamentação e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. p. 334-

336.  

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 
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CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do 

texto original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do 

entendimento do texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de 

presente) permanece com o uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que 

um “presente” seja algo agradável, desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e 

não A como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser 

feita sem que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual 

Editora Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 
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QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

 

 

CARGO: MÉDICO RADIOLOGISTA 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 
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nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do texto 

original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do entendimento do 

texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de presente) permanece com o 

uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que um “presente” seja algo agradável, 

desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e não A 

como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser feita sem 

que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: FGV, 

2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual Editora 

Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, V) 

que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já foi 

governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no mundo 

todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há soldados norte-

americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na Questão, pois todas 

as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando ameaças, principalmente por 

parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos armados que combatem o estado judeu, 

como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU 

solicitar o reconhecimento do Estado Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais 

nações do planeta, como os EUA.  Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação 

de que, através de seu programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba 

atômica, inclusive, tal fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o 

investimento em armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias 

nações, principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 
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CARGO: MÉDICO PSF 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do 

texto original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do 

entendimento do texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de 

presente) permanece com o uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que 

um “presente” seja algo agradável, desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e 

não A como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser 

feita sem que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual 

Editora Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 
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QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Segundo Lambertucci, 2005:  

Sugerem ou afastam INFECÇÃO: quanto maior a duração da síndrome febril, menor a 

probabilidade de origem infecciosa; as doenças infecciosas geralmente são diagnosticadas no 

primeiro trimestre de estudo proteína C-reativa maior que 100mg/l sugere infecção bacteriana; 

teste com naproxeno negativo sugere infecção bacteriana; a leucocitose, com desvio à esquerda, 

sugere infecção bacteriana. 

Fonte: Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 38(6): 507-513, nov-dez, 2005. 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa A. 

A filariose é transmitida apenas pela picada da fêmea do mosquito Culex quinquefasciatus e não 

por água contaminada. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL III – ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, V) 

que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

São objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a Lei nº 8080/90: “execução de 

ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica 

integral, inclusive farmacêutica e identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 

determinantes da saúde.” Execução de ações de merenda escolar e do Programa Bolsa Família não se 

trata de objetivo do SUS. 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Considerando-se os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), a “integralidade é o 

reconhecimento, na prática dos serviços, de que cada pessoa é um todo indivisível e integrante de 

uma comunidade; as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde formam também um todo 

indivisível e não podem ser compartimentadas; as unidades prestadoras de serviço, com seus diversos 

graus de complexidade, formam também um todo indivisível configurando um sistema capaz de 

prestar assistência integral.” 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Devido às peculiaridades de cada sistema nacional de saúde, temos diferentes conceitos de vigilância: 

porém, existem algumas características que são internacionalmente aceitas, entre elas, os sistemas de 

vigilância devem ser simples e contínuos; a vigilância como instrumento de saúde pública deve ser 

entendida como um pré-requisito para a elaboração de programas de saúde e um instrumento para 

avaliação do seu impacto; os sistemas de vigilância pressupõem a existência de programas 

continuados de formação e treinamento de recursos humanos, especialmente de epidemiologistas. 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As afirmativas I e II estão corretas “o desenvolvimento de sistemas de vigilância requer revisões e 

modificações periódicas, baseadas em critérios explícitos de utilidade, custo e qualidade” PORQUE 

“isso pode ser efetuado por meio de métodos adequados e específicos de avaliação”. 
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QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

São características comuns dos regulamentos de notificação de doenças: estabelecer as doenças 

que precisam ser notificadas, quando houver suspeita, estabelecer quem é obrigado a notificar 

as doenças e estabelecer como e para quem as notificações devem ser enviadas. 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Pode-se dizer que a perspectiva crítica no Serviço Social provocou uma verdadeira revolução 

nas formas de conceber e conduzir os estudos socioeconômicos. As mudanças abrangeram 

também as formas de relacionamento entre os sujeitos (agora sujeitos de direitos), os assistentes 

sociais e a sociedade. A partir dessa ótica, discutem-se os estudos socioeconômicos enquanto 

ação de competência dos assistentes sociais. Como tal, constrói-se como processo sem poder ser 

definido à priori e sem poder ser desvinculado dos determinantes estruturais, conjunturais e 

profissionais, que condicionam os seus limites e as suas possibilidades. (p.6).  

Assim, de acordo com a autora e, também, como a Lei de Regulamentação Profissional, os 

estudos sócio-econômicos constituem competência do assistente social, mas não são atribuições 

privativas do mesmo, uma vez que podem ser realizados por profissionais de outras áreas. 

Destaca-se, ainda, que Serviço Social área difere de serviços sociais enquanto atividades de 

prestação de assistência social.   

Fonte: Mioto. Estudos Socioeconômicos. ABEPSS/CFESS, 2009. 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A questão possui duas alternativas corretas em função de elaboração equivocada de sentença.  

Fonte: Iamamoto. O Serviço Social na Cena Contemporânea. ABEPSS/CFESS, 2009. 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com Barroco, autora expressiva no debate da ética profissional do Serviço Social:  

A responsabilidade ética profissional, em suas várias formas de expressão, exige a participação 

ativa dos sujeitos coletivos, que – em graus variados, com diversas medidas e possibilidades de 

engajamento – são os protagonistas de escolhas e posicionamentos de valor. Assim, o nível de 

exigência dessas escolhas e as mediações que elas encerram variam qualitativamente, de acordo 

com determinações historicamente condicionadas. Nesse sentido, os valores contidos no Código 

de Ética Profissional são orientadores das opções, escolhas, dos posicionamentos e julgamentos 

de valor realizados cotidianamente. (p. 20) 

A mesma autora afirma que:  

Historicamente, desde a sua origem, o Serviço Social se configura como uma profissão 

fortemente influenciada pelo conservadorismo moral e político. No Brasil, os Códigos de Ética 
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profissionais bem exemplificam este dado: entre 1947 (data do primeiro Código) e 1986 

(quando e rompida a concepção tradicional), passaram-se trinta e oito anos de vigência de 

Códigos pautados na perspectiva ética tradicional conservadora. (p.17).  

Desta forma, fica o recurso julgado improcedente.  

Fonte: Barroco. Fundamentos Éticos do Serviço Social. ABEPSS/CFESS, 2009.  

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A defesa do CO², assim como a desmistificação de fenômenos como o buraco da camada de 

ozônio, efeito estufa e aquecimento global são bandeiras de vários cientistas que acreditam que 

interesses capitalistas estão por trás deste processo alarmista com relação ao clima mundial. 

Eles não desacreditam nos fenômenos naturais em si, mas sim na forma como vem sendo 

propagados, alarmados e discutidos por organismos oficiais como os estados soberanos e suas 

organizações, tais como a Organização das Nações Unidas – ONU. Estes pesquisadores e/ou 

cientistas vem sendo denominados “céticos do clima” não por não acreditarem nos fenômenos, 

mas na forma que vêm sendo tratados. Desta maneira, a afirmativa E complementava o 

anunciado ao afirmar que “o posicionamento do engenheiro agrônomo é típico de uma corrente 

de pesquisadores brasileiros que são denominados céticos do clima, por não acreditar no 

aquecimento global, efeito estufa, entre outros fenômenos amplamente divulgados e defendidos, 

atualmente”. Ou seja, eles não deixaram de acreditar em aquecimento global, mas no 

aquecimento global, no efeito estufa e nos outros fenômenos que tanto se propagam, defendem, 

discutem, como um fenômeno causado pela ação do homem, por isso, a conclusão da frase: 

“divulgados e defendidos, atualmente”. O que se vê em todos os veículos de forma massiva é a 

defesa de que o homem vem destruindo o meio ambiente e causando significativas mudanças no 

clima do planeta. Estes fenômenos apresentados de forma alarmista e apocalíptica, como sendo 

indícios de final dos tempos, para este grupo, são na verdade variações que o planeta esta 

passando sem interferência da ação do homem, variações até que já se repetiram em outras 

épocas. Com este posicionamento eles objetivam desmistificar, combater e questionar a 

idoneidade do posicionamento que os líderes mundiais vêm tomando com relação a estes 

fenômenos. Este grupo não acredita que existe um vilão provocando as mudanças climáticas 

existentes, mas sim, uma série de fatores naturais e muitas vezes cíclicos. Esses pesquisadores 

estão em centros acadêmicos e de pesquisas renomados do país, não possuindo vinculações 

algumas com organizações privadas ou movimentos de combate a proteção ambiental. Este 

grupo, portanto, não defende interesses empresariais escusos (até porque não são favoráveis ao 

desrespeito ao meio ambiente) e nem o combate aos países desenvolvidos, considerando-os 

causadores dos fenômenos ora alardeados, mas sim, ao combate a forma como estes vem sendo 

tratados e discutidos amplamente no planeta. Não se pode esperar que uma questão de 

conhecimentos gerais consiga esgotar em seu conteúdo um tema tão abrangente, que se 

encontra no eixo de uma discussão profunda e internacional. Seu objetivo é verificar o grau de 

interação do candidato com os fatos, os principais acontecimentos, as tendências sociais, 



 

49 

 

políticas, culturais, científicas, econômicas... enfim, com o universo que o cerca. A discussão 

que se faz neste momento (na prova), portanto, torna-se superficial, diante da profundidade e 

complexidade dos temas. Identificar dentre as opções aquela que se enquadra de forma mais 

adequada e corretamente ao tema tratado é o objetivo. O fato deste, gerar novas especulações, 

discussões, discordâncias é natural, já que trata de tema atual, polêmico e em pleno 

desenvolvimento. Exigiu-se, para a correta resolução da questão, a consciência de que existe 

uma outra corrente – contrária ao que vem sendo amplamente propagado e defendido no planeta 

– no que tange as discussões do clima. A pertinência deste tema é crucial num momento em que 

o Rio recebe personalidades do mundo inteiro para discutir questões como esta. Por fim, vale 

ressaltar que a questão não se baseava apenas na interpretação do texto, mas principalmente na 

mensuração dos conhecimentos relativos ao tema proposto. 

Fonte:  

 http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/1089707-cetico-fica-sem-clima-para-

financiamento.shtml  

 http://www.fakeclimate.com/beta/ 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 
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QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A obra leiloada pelo valor recorde de US$ 119,9 milhões é a mais importante das quatro versões 

de “O Grito”, do pintor expressionista norueguês Edvard Munch. A inserção da foto da tela 

durante o leilão na prova representa apenas uma ilustração, pois as informações necessárias para 

resolução da questão estão inseridas no enunciado desta. 

Fonte: Revista Istoé (Edição Nº 2217, de 9 de maio de 2012) 

 

 

CARGO: MÉDICO ANESTESIOLOGISTA 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas a 

responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não entregar a 

sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. O que temos 

aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é 

o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes de “e”, neste caso, é 

facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se queira transmitir à segunda 

oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de um 

texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria língua, em 

que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem comentários 

marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito com outros 

torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a nova versão – que 

pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do texto original.” Portanto, 

a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do entendimento do texto original, a 

ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de presente) permanece com o uso do 

vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que um “presente” seja algo agradável, 

desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e não A 

como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser feita sem 

que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: FGV, 

2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual Editora 

Ltda, 1994. 



 

51 

 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

 

 

CARGO: MÉDICO ACUPUNTURISTA 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 
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de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do 

texto original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do 

entendimento do texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de 

presente) permanece com o uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que 

um “presente” seja algo agradável, desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e 

não A como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser 

feita sem que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual 

Editora Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Estão corretas as alternativas A e E. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 
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Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

 

CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do 

texto original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do 

entendimento do texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de 

presente) permanece com o uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que 

um “presente” seja algo agradável, desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e 

não A como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser 

feita sem que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  
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 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual 

Editora Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 
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CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do 

texto original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do 

entendimento do texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de 

presente) permanece com o uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que 

um “presente” seja algo agradável, desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e 

não A como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser 

feita sem que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual 

Editora Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 
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QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

 

 

 

CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 
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com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do 

texto original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do 

entendimento do texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de 

presente) permanece com o uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que 

um “presente” seja algo agradável, desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e 

não A como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser 

feita sem que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual 

Editora Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 
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principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

 

 

CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO TORÁCICO 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do 

texto original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do 

entendimento do texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de 

presente) permanece com o uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que 

um “presente” seja algo agradável, desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e 

não A como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser 

feita sem que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual 

Editora Ltda, 1994. 
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QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

 

 

CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 
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de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do 

texto original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do 

entendimento do texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de 

presente) permanece com o uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que 

um “presente” seja algo agradável, desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e 

não A como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser 

feita sem que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual 

Editora Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 
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Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

 

 

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do 

texto original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do 

entendimento do texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de 

presente) permanece com o uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que 

um “presente” seja algo agradável, desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e 

não A como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser 

feita sem que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 
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 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual 

Editora Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

 

 

CARGO: MÉDICO DO TRABALHO 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 
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O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do 

texto original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do 

entendimento do texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de 

presente) permanece com o uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que 

um “presente” seja algo agradável, desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e 

não A como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser 

feita sem que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual 

Editora Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 
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armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

 

 

CARGO: MÉDICO PATOLOGISTA 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do 

texto original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do 

entendimento do texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de 

presente) permanece com o uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que 

um “presente” seja algo agradável, desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e 

não A como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser 

feita sem que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 
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 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual 

Editora Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

 

 

CARGO: MÉDICO HEPATOLOGISTA 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 
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B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do 

texto original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do 

entendimento do texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de 

presente) permanece com o uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que 

um “presente” seja algo agradável, desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e 

não A como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser 

feita sem que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual 

Editora Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 
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Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

 

 

CARGO: MÉDICO HOMEOPATA 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do 

texto original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do 

entendimento do texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de 

presente) permanece com o uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que 

um “presente” seja algo agradável, desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e 

não A como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser 

feita sem que haja prejuízo semântico ou gramatical.  
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Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual 

Editora Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 
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CARGO: MÉDICO INFECTOLOGISTA 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do 

texto original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do 

entendimento do texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de 

presente) permanece com o uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que 

um “presente” seja algo agradável, desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e 

não A como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser 

feita sem que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual 

Editora Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 
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QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

 

 

CARGO: MÉDICO INTENSIVISTA – UTI ADULTO 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 
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nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do texto 

original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do entendimento do 

texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de presente) permanece com o 

uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que um “presente” seja algo agradável, 

desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e não A 

como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser feita sem 

que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: FGV, 

2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual Editora 

Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, V) 

que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já foi 

governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no mundo 

todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há soldados norte-

americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na Questão, pois todas 

as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando ameaças, principalmente por 

parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos armados que combatem o estado judeu, 

como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU 

solicitar o reconhecimento do Estado Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais 

nações do planeta, como os EUA.  Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação 

de que, através de seu programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba 

atômica, inclusive, tal fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o 

investimento em armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias 

nações, principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 



 

72 

 

 

CARGO: MÉDICO MASTOLOGISTA 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do 

texto original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do 

entendimento do texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de 

presente) permanece com o uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que 

um “presente” seja algo agradável, desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e 

não A como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser 

feita sem que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual 

Editora Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 

 

 



 

73 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

 

 

CARGO: MÉDICO NEFROLOGISTA 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 
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nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do texto 

original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do entendimento do 

texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de presente) permanece com o 

uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que um “presente” seja algo agradável, 

desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e não A 

como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser feita sem 

que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: FGV, 

2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual Editora 

Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, V) 

que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já foi 

governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no mundo 

todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há soldados norte-

americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na Questão, pois todas 

as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando ameaças, principalmente por 

parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos armados que combatem o estado judeu, 

como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU 

solicitar o reconhecimento do Estado Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais 

nações do planeta, como os EUA.  Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação 

de que, através de seu programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba 

atômica, inclusive, tal fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o 

investimento em armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias 

nações, principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 
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CARGO: MÉDICO NEONATOLOGISTA 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do 

texto original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do 

entendimento do texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de 

presente) permanece com o uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que 

um “presente” seja algo agradável, desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e 

não A como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser 

feita sem que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual 

Editora Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 
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QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

 

 

CARGO: MÉDICO NEUROCIRURGIÃO 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 
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nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do texto 

original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do entendimento do 

texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de presente) permanece com o 

uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que um “presente” seja algo agradável, 

desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e não A 

como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser feita sem 

que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: FGV, 

2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual Editora 

Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, V) 

que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já foi 

governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no mundo 

todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há soldados norte-

americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na Questão, pois todas 

as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando ameaças, principalmente por 

parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos armados que combatem o estado judeu, 

como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU 

solicitar o reconhecimento do Estado Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais 

nações do planeta, como os EUA.  Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação 

de que, através de seu programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba 

atômica, inclusive, tal fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o 

investimento em armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias 

nações, principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 
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CARGO: MÉDICO NEUROLOGISTA 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do 

texto original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do 

entendimento do texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de 

presente) permanece com o uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que 

um “presente” seja algo agradável, desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e 

não A como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser 

feita sem que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual 

Editora Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 
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QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

 

 

CARGO: MÉDICO OBSTETRA 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 



 

80 

 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do texto 

original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do entendimento do 

texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de presente) permanece com o 

uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que um “presente” seja algo agradável, 

desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e não A 

como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser feita sem 

que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: FGV, 

2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual Editora 

Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, V) 

que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já foi 

governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no mundo 

todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há soldados norte-

americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na Questão, pois todas 

as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando ameaças, principalmente por 

parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos armados que combatem o estado judeu, 

como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU 

solicitar o reconhecimento do Estado Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais 

nações do planeta, como os EUA.  Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação 

de que, através de seu programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba 

atômica, inclusive, tal fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o 

investimento em armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias 

nações, principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 
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CARGO: MÉDICO ONCOLOGISTA 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do 

texto original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do 

entendimento do texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de 

presente) permanece com o uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que 

um “presente” seja algo agradável, desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e 

não A como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser 

feita sem que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual 

Editora Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 
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QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

 

 

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 
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nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do texto 

original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do entendimento do 

texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de presente) permanece com o 

uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que um “presente” seja algo agradável, 

desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e não A 

como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser feita sem 

que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: FGV, 

2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual Editora 

Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, V) 

que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já foi 

governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no mundo 

todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há soldados norte-

americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na Questão, pois todas 

as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando ameaças, principalmente por 

parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos armados que combatem o estado judeu, 

como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU 

solicitar o reconhecimento do Estado Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais 

nações do planeta, como os EUA.  Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação 

de que, através de seu programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba 

atômica, inclusive, tal fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o 

investimento em armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias 

nações, principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 
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CARGO: MÉDICO ENDOSCOPISTA 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do 

texto original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do 

entendimento do texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de 

presente) permanece com o uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que 

um “presente” seja algo agradável, desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e 

não A como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser 

feita sem que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual 

Editora Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 
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QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

 

 

 

CARGO: MÉDICO CARDIOLOGISTA 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 
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com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do 

texto original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do 

entendimento do texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de 

presente) permanece com o uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que 

um “presente” seja algo agradável, desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e 

não A como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser 

feita sem que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual 

Editora Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Todas as alternativas para esta questão encontram-se corretas. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 
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programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

 

 

CARGO: MÉDICO SAMU 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do 

texto original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do 

entendimento do texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de 

presente) permanece com o uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que 

um “presente” seja algo agradável, desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e 

não A como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser 

feita sem que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual 

Editora Ltda, 1994. 
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QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

 

 

CARGO: MÉDICO REGULADOR 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 
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de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do 

texto original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do 

entendimento do texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de 

presente) permanece com o uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que 

um “presente” seja algo agradável, desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e 

não A como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser 

feita sem que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual 

Editora Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 
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Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A obra leiloada pelo valor recorde de US$ 119,9 milhões é a mais importante das quatro versões 

de “O Grito”, do pintor expressionista norueguês Edvard Munch. A inserção da foto da tela 

durante o leilão na prova representa apenas uma ilustração, pois as informações necessárias para 

resolução da questão estão inseridas no enunciado desta. 

Fonte: Revista Istoé (Edição Nº 2217, de 9 de maio de 2012) 

 

 

 

CARGO: MÉDICO SANITARISTA 
 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo, e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do 

texto original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do 

entendimento do texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de 
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presente) permanece com o uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que 

um “presente” seja algo agradável, desejável, bonito.   

Houve uma inconsistência na divulgação do gabarito. A opção correta para esta questão é B e 

não A como divulgado. O pronome “dele” refere-se a mundo, portanto, tal substituição pode ser 

feita sem que haja prejuízo semântico ou gramatical.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. Ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21. Ed. São Paulo: Atual 

Editora Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 
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CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO III 
 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O sinal de pontuação dois-pontos marca uma suspensão de voz em frase ainda não concluída. 

Usa-se principalmente nestes casos: 

1 – antes ou depois de uma enumeração; 

2 – antes das citações; 

3 – para anunciar um aposto ou uma oração apositiva; 

4 – antes de um esclarecimento ou explicação de ideia anteriormente enunciada; 

5 – antes de uma reflexão ou explanação; 

6 – na invocação das correspondências e nos discursos; 

7 – depois da palavra “exemplo” ou da sua abreviatura, porque o que se segue equivale a uma 

citação; 

8 – depois de “nota” ou “observação”; 

9 – depois das locuções “isto é, tais como, a saber, bem como” e da palavra “como”, quando 

precedem uma enumeração. 

Fonte:  

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21.ed. São Paulo: Atual Editora 

Ltda, 1994. 

 CEGALLA, Domingos Pascoal. Novíssima gramática da Língua Portuguesa. 46. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2005. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Considerando-se os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), a “integralidade é o 

reconhecimento, na prática dos serviços, de que cada pessoa é um todo indivisível e integrante 

de uma comunidade; as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde formam também 

um todo indivisível e não podem ser compartimentadas; as unidades prestadoras de serviço, 

com seus diversos graus de complexidade, formam também um todo indivisível configurando 

um sistema capaz de prestar assistência integral.” 
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QUESTÃO 21 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Na referida questão ocorreu erro de digitação ao colocar intrínseco ao invés de extrínseco. 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Na afirmativa letra E ocorreu erro de digitação ao colocar dolorosa ao invés de dolosa, fazendo 

que a referida questão possuísse duas afirmativas incorretas. 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Na atribuição do cargo há a informação: “acompanha e orienta equipes de fiscalização e 

inspeção sanitária nos estabelecimentos que tem como finalidade o consumo e a 

industrialização de alimentos”, o que tornaria esta questão legal, porém no conteúdo 

programático não se insere esta matéria. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 
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CARGO: ODONTÓLOGO – BUCO MAXILO 
 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Dissertação é o tipo de texto que analisa e interpreta dados da realidade por meio de conceitos 

abstratos. A referência ao mundo real se faz através de conceitos amplos, de modelos genéricos. 

No discurso dissertativo as referências ao mundo concreto ocorrem como recursos de 

argumentação, para ilustrar teorias gerais. Na dissertação não existe uma progressão temporal 

entre os enunciados. Nesse tipo de texto, os enunciados guardam entre si relações de natureza 

lógica, isto é, relações de implicação (causa e efeito; um fato e sua condição; uma premissa e 

uma conclusão; etc.). Na dissertação, o enunciador do texto manifesta explicitamente sua 

opinião ou seu julgamento, usando para isso conceitos abstratos. Tais características podem ser 

evidenciadas no texto em análise.  

Fonte: SAVIOLI, Francisco Platão; FIORINI, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo ,e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do 

texto original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do 

entendimento do texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de 

presente) permanece com o uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que 

um “presente” seja algo agradável, desejável, bonito.   

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 
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 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21.ed. São Paulo: Atual Editora 

Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As afirmativas I e II estão corretas “o desenvolvimento de sistemas de vigilância requer 

revisões e modificações periódicas, baseadas em critérios explícitos de utilidade, custo e 

qualidade” PORQUE “isso pode ser efetuado por meio de métodos adequados e específicos de 

avaliação”. 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

No conteúdo programático está como matéria de estudo a portaria de número 566 de 06 de 

outubro de 2004, e nesta portaria o Secretário de Atenção à Saúde revisa e atualiza tabelas dos 

Sistemas de Informações do Sistema Único de Saúde, considerando as necessidades de 

aprimorar os mecanismos de controle do SIA/SUS, quanto aos registros referentes à assistência 

odontológica prestada no âmbito do SUS e um dos procedimentos excluídos da tabela é 

restauração com silicato uma face. Conforme consta no edital, a portaria 566, de 06 de outubro 

de 2004, está relacionado entre as matérias dispostas no conteúdo programático. 

A resposta correta é a letra B. Restauração de silicato de uma, duas ou três faces são 

procedimentos excluídos da tabela SAI/SUS. 

Fonte: Portaria número 566 de 6 de outubro de 2004. 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com a bibliografia citada, a resposta correta é a letra C, pois o tratamento de 

aspiração, caso o paciente esteja tossindo, permita que o faça; em caso negativo, posição de 

Trendelenburg do lado direito; sucção e limpeza da cavidade oral, faringe; oxigênio a 100%, 

considerar a intubação e ativar SEM. Na opção A, para o tratamento de laringoespasmo o certo 

é administrar 10mg de succinilcolina. Na opção B, o tratamento para Broncoespasmo é 

epinefrina 0,3 – 0,5mg SC ou 0,3 – 0,5mg de aminofilina 1:10.000 EV. Na opção D, o 

tratamento de angina de peito é uso de tabletes de nitroglicerina sublingual a cada 5 minutos, até 

3 vezes, oxigênio a 100%, narcóticos EV para alívio da dor.Caso não haja melhora após o nitro 

X3, consideramos infarto do miocárdio. Na opção E, o tratamento de infarto do miocárdio inclui 

também oxigênio a 100%.  
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Fonte: Dyn, Harry, D.D.S. & cols. Cirurgia Oral Menor Patologia Oral. São Paulo: Editora 

Santos LTDA, 2004, pp. 53. 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa D. 

A resposta correta é a letra D. A cardiomiopatia hipertônica é considerada uma patologia de 

risco moderado, sendo necessário fazer a profilaxia de endocardite bacteriana.  

Fonte:  Dyn, Harry, D.D.S. & cols. Cirurgia Oral Menor Patologia Oral. São Paulo: Editora 

Santos LTDA, 2004, pp.157. 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Diferente do que ocorre no mundo, onde a energia gerada vem cerca de 90% das fontes não 

renováveis, no Brasil utiliza-se cerca 50% de fontes renováveis, ofertando um grande exemplo 

de desenvolvimento com sustentabilidade para o planeta. Por isso, a alternativa C deve ser 

marcada. A afirmativa contida na opção E diz que “o conceito de fontes limpas é utilizado para 

os tipos de fontes de energia que não emitem gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono 

e o metano”. O que está sendo afirmado é que justamente o dióxido de carbono e o metano são 

exemplos (“como”) de gases do efeito estufa. Portanto, a afirmativa está correta. A afirmativa A 

(As fontes de energia não renováveis podem se esgotar, pois demoram milhões de anos para 

serem repostas, como exemplo, temos o petróleo) traz uma informação correta que pode ser 

aprofundada e ampliada, mas da forma como está não sofre nenhum tipo de comprometimento. 

Estas fontes podem se esgotar por um determinado período justamente por necessitar de um 

período longo de tempo para que possam ser repostas na natureza. Quando é solicitada a 

marcação de uma afirmação incorreta e a afirmativa esta superficial, mas correta, obviamente, 

esta não deve ser marcada. A alternativa D fala especificamente do petróleo que é uma das mais 

importantes fontes de energia do planeta, por isso, não se justifica argumentar que esta 

afirmação não se insere no tema proposto.  

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 90-91). 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 
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armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

 

 

CARGO: PSICÓLOGO III – SAÚDE 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O sinal de pontuação dois-pontos marca uma suspensão de voz em frase ainda não concluída. 

Usa-se principalmente nestes casos: 

1 – antes ou depois de uma enumeração; 

2 – antes das citações; 

3 – para anunciar um aposto ou uma oração apositiva; 

4 – antes de um esclarecimento ou explicação de ideia anteriormente enunciada; 

5 – antes de uma reflexão ou explanação; 

6 – na invocação das correspondências e nos discursos; 

7 – depois da palavra “exemplo” ou da sua abreviatura, porque o que se segue equivale a uma 

citação; 

8 – depois de “nota” ou “observação”; 

9 – depois das locuções “isto é, tais como, a saber, bem como” e da palavra “como”, quando 

precedem uma enumeração. 

Fonte:  

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21.ed. São Paulo: Atual Editora 

Ltda, 1994. 

 CEGALLA, Domingos Pascoal. Novíssima gramática da Língua Portuguesa. 46. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2005. 

 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com as diretrizes operacionais Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão, I – 

Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que 

apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. A definição de 
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prioridades deve ser estabelecida por meio de metas nacionais, estaduais, regionais ou 

municipais. Prioridades estaduais  ou regionais podem ser agregadas às prioridades nacionais, 

conforme pactuação local.  Os estados / regiões / municípios devem pactuar as ações 

necessárias para o alcance das metas e dos objetivos propostos. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As afirmativas I e II estão corretas “o desenvolvimento de sistemas de vigilância requer 

revisões e modificações periódicas, baseadas em critérios explícitos de utilidade, custo e 

qualidade” PORQUE “isso pode ser efetuado por meio de métodos adequados e específicos de 

avaliação”. 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

O recurso é procedente, pois, na elaboração da questão não foi citado que: “As estruturas 

variáveis serão, então, as formas de organização da atividade mental, sob um duplo aspecto: 

motor ou intelectual, de uma parte, e afetivo, de outra, com suas duas dimensões, individual e 

social (interindividual). Distinguiremos, para maior clareza, seis estágios ou períodos do 

desenvolvimento que marcam o aparecimento dessas estruturas sucessivamente construídas” 

(Piaget,2004). Sendo assim ficou entendido no enunciado da questão que Piaget dividiu o 

desenvolvimento em 6 estágios.  

Fonte: PIAGET Jean. Seis estudos de psicologia. 24 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2004 p.15 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é improcedente, pois, dentro do conteúdo programático constam alguns nomes de 

autores, de teorias e de temas amplos sobre a psicologia. A bibliografia usada foi a de 

CORDIOLI, Aristides Volpato e Col. Psicoterapias abordagens atuais. 3 ed. São Paulo:  

artmed, 2008 ISBN 978-85-363-1123-4, obra fundamental no  estudo sobre os processos de 

mudança em psicoterapia, na qual esta inserido o tema transferência, com referências destes 

autores citados na questão.    

Fonte: CORDIOLI, Aristides Volpato e Col. Psicoterapias abordagens atuais. 3 ed. São 

Paulo:  artmed, 2008 ISBN 978-85-363-1123-4 
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QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é improcedente, pois, dentro do conteúdo programático constam nomes de autores, de 

teorias e de temas amplos sobre a psicologia. Dentre os temas citados encontram-se 

especificamente o “Aconselhamento psicológico” e a “Entrevista psicológica”, procedimentos 

estes que se concluem convencionalmente com “Laudos” e “Pareceres” psicológicos. Pode-se 

afirmar que a prática e elaboração destes tornam-se comuns a qualquer profissional da 

psicologia em exercício da profissão.  Deve estar, portanto, este, apto a elaborar documentos 

desta modalidade, específico para cada caso. 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é improcedente, pois, dentre os temas citados no conteúdo programático encontra-se 

especificamente “A Psicologia social no Brasil”, sem indicações de autores. Ao pensar em 

psicologia social, é importante o conhecimento sobre trabalhos com grupos. Sendo assim é de 

extrema importância que o profissional da psicologia tenha conhecimento sobre autores, como, 

Yalom e Leszcz, pioneiros da teoria de grupo.  

Fonte: Aristides Volpato e Col. Psicoterapias abordagens atuais. 3 ed. São Paulo:  artmed, 

2008 ISBN 978-85-363-1123-4 p. 75-76, p.306, p. 388-389 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é improcedente, pois, dentre os temas citados no conteúdo programático encontra-se 

especificamente o tema “Teorias e técnicas psicoterápicas”. A questão foi elaborada baseada 

neste tema, que não especificou autor determinado. Ainda assim é de fundamental importância 

ressaltar a terapia cognitiva e seu fundador, Aron Beck, quando o assunto abordado são as 

técnicas psicoterápicas.  

Fonte: Aristides Volpato e Col. Psicoterapias abordagens atuais. 3 ed. São Paulo:  artmed, 

2008 ISBN 978-85-363-1123-4 p. 75-76, p.306, p. 388-389 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

O recurso é procedente, pois além da opção correta “a”, a opção “e” também se mostra correta 

para esta questão.  

Fonte: WILSON, Camilo Chaves. A noção lacaniana da subversão do sujeito. Revista 

psicologia ciência e profissão. 2002, vol.22 n. 4 p. 68-73 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é improcedente, pois, a questão aborda corretamente a idéia de Carl Gustav Jung em 

relação ao termo Ânima e Ânimus, os termos estão estritamente ligados e correlacionados ao 
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masculino e inconscientemente ao feminino, conforme foi abordado na questão. Portanto, este 

recurso é improcedente.  

Fonte: DAUGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2 

ed. Porto Alegre: artmed,2008  p.260-261 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A defesa do CO², assim como a desmistificação de fenômenos como o buraco da camada de 

ozônio, efeito estufa e aquecimento global são bandeiras de vários cientistas que acreditam que 

interesses capitalistas estão por trás deste processo alarmista com relação ao clima mundial. 

Eles não desacreditam nos fenômenos naturais em si, mas sim na forma como vem sendo 

propagados, alarmados e discutidos por organismos oficiais como os estados soberanos e suas 

organizações, tais como a Organização das Nações Unidas – ONU. Estes pesquisadores e/ou 

cientistas vem sendo denominados “céticos do clima” não por não acreditarem nos fenômenos, 

mas na forma que vêm sendo tratados. Desta maneira, a afirmativa E complementava o 

anunciado ao afirmar que “o posicionamento do engenheiro agrônomo é típico de uma corrente 

de pesquisadores brasileiros que são denominados céticos do clima, por não acreditar no 

aquecimento global, efeito estufa, entre outros fenômenos amplamente divulgados e defendidos, 

atualmente”. Ou seja, eles não deixaram de acreditar em aquecimento global, mas no 

aquecimento global, no efeito estufa e nos outros fenômenos que tanto se propagam, defendem, 

discutem, como um fenômeno causado pela ação do homem, por isso, a conclusão da frase: 

“divulgados e defendidos, atualmente”. O que se vê em todos os veículos de forma massiva é a 

defesa de que o homem vem destruindo o meio ambiente e causando significativas mudanças no 

clima do planeta. Estes fenômenos apresentados de forma alarmista e apocalíptica, como sendo 

indícios de final dos tempos, para este grupo, são na verdade variações que o planeta esta 

passando sem interferência da ação do homem, variações até que já se repetiram em outras 

épocas. Com este posicionamento eles objetivam desmistificar, combater e questionar a 

idoneidade do posicionamento que os líderes mundiais vêm tomando com relação a estes 

fenômenos. Este grupo não acredita que existe um vilão provocando as mudanças climáticas 

existentes, mas sim, uma série de fatores naturais e muitas vezes cíclicos. Esses pesquisadores 

estão em centros acadêmicos e de pesquisas renomados do país, não possuindo vinculações 

algumas com organizações privadas ou movimentos de combate a proteção ambiental. Este 

grupo, portanto, não defende interesses empresariais escusos (até porque não são favoráveis ao 

desrespeito ao meio ambiente) e nem o combate aos países desenvolvidos, considerando-os 

causadores dos fenômenos ora alardeados, mas sim, ao combate a forma como estes vem sendo 

tratados e discutidos amplamente no planeta. Não se pode esperar que uma questão de 

conhecimentos gerais consiga esgotar em seu conteúdo um tema tão abrangente, que se 

encontra no eixo de uma discussão profunda e internacional. Seu objetivo é verificar o grau de 

interação do candidato com os fatos, os principais acontecimentos, as tendências sociais, 

políticas, culturais, científicas, econômicas... enfim, com o universo que o cerca. A discussão 
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que se faz neste momento (na prova), portanto, torna-se superficial, diante da profundidade e 

complexidade dos temas. Identificar dentre as opções aquela que se enquadra de forma mais 

adequada e corretamente ao tema tratado é o objetivo. O fato deste, gerar novas especulações, 

discussões, discordâncias é natural, já que trata de tema atual, polêmico e em pleno 

desenvolvimento. Exigiu-se, para a correta resolução da questão, a consciência de que existe 

uma outra corrente – contrária ao que vem sendo amplamente propagado e defendido no planeta 

– no que tange as discussões do clima. A pertinência deste tema é crucial num momento em que 

o Rio recebe personalidades do mundo inteiro para discutir questões como esta. Por fim, vale 

ressaltar que a questão não se baseava apenas na interpretação do texto, mas principalmente na 

mensuração dos conhecimentos relativos ao tema proposto. 

Fonte:  

 http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/1089707-cetico-fica-sem-clima-para-

financiamento.shtml  

 http://www.fakeclimate.com/beta/ 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 
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CARGO: PSICÓLOGO III – ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

QUESTÃO 01 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

São conjunções que indicam conclusão: logo, portanto, por isso, por conseguinte, pois (depois 

de verbo), assim, então, em vista disso. A expressão “nesta altura do campeonato” não mantém 

uma relação de sinonímia com tais conjunções. “Nesta altura do campeonato já dá para dizer 

que todos concordam com a importância de deixar um planeta melhor para os nossos filhos.” A 

expressão em destaque no enunciado refere-se a quando dá para dizer que todos concordam 

com certo fato. Nesta altura do campeonato denota tempo, pois significa dizer que nestes 

tempos em que a sustentabilidade e a preservação ambiental são assuntos já discutidos e 

revisados já dá para fazer a afirmação de que todos concordam que é importante deixar um 

planeta melhor para os filhos. 

Fonte:  

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21.ed. São Paulo: Atual Editora 

Ltda, 1994. 

 O próprio texto. 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Quanto ao enunciado da questão: “Dentre os trechos destacados a seguir, está expressa ideia de 

oposição em”, o destaque refere-se ao fato de que os trechos foram retirados do texto e 

apresentados nas opções que se seguiram. Portanto, a análise cabe a todo o trecho transcrito em 

cada uma das opções.  

E) “Quanto mais vou a aniversários, menos confiante eu fico...” Neste caso, temos exemplo de 

conjunções proporcionais que exprimem concomitância, simultaneidade e não oposição. 

Dentre as conjunções que indicam oposição está “porém”.  

Fonte:  

 FARACO, Carlos Emílio; MOURA, Francisco Marto. Gramática. 20. ed. São Paulo: Ática, 

2006. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21.ed. São Paulo: Atual Editora 

Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Dissertação é o tipo de texto que analisa e interpreta dados da realidade por meio de conceitos 

abstratos. A referência ao mundo real se faz através de conceitos amplos, de modelos genéricos. 

No discurso dissertativo as referências ao mundo concreto ocorrem como recursos de 

argumentação, para ilustrar teorias gerais. Na dissertação não existe uma progressão temporal 
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entre os enunciados. Nesse tipo de texto, os enunciados guardam entre si relações de natureza 

lógica, isto é, relações de implicação (causa e efeito; um fato e sua condição; uma premissa e 

uma conclusão; etc.). Na dissertação, o enunciador do texto manifesta explicitamente sua 

opinião ou seu julgamento, usando para isso conceitos abstratos. Tais características podem ser 

evidenciadas no texto em análise.  

Fonte: SAVIOLI, Francisco Platão; FIORINI, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação 

 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com as diretrizes operacionais Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão, I – 

Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que 

apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. A definição de 

prioridades deve ser estabelecida por meio de metas nacionais, estaduais, regionais ou 

municipais. Prioridades estaduais  ou regionais podem ser agregadas às prioridades nacionais, 

conforme pactuação local.  Os estados / regiões / municípios devem pactuar as ações 

necessárias para o alcance das metas e dos objetivos propostos. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 13 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Para efeitos do Pacto pela Vida, o trabalho nesta área deve seguir as seguintes diretrizes: 

promoção do envelhecimento ativo e saudável; atenção integral e integrada à saúde da pessoa 

idosa; estímulo às ações intersetoriais, visando a integralidade da atenção; a implantação de 

serviços de atenção domiciliar; o acolhimento preferencial em unidades de saúde, respeitado o 

critério de risco; provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da 

pessoa idosa; fortalecimento da participação social; formação e educação permanente  dos 

profissionais de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa; divulgação e informação sobre 

a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para profissionais de saúde, gestores e usuários do 

SUS; promoção da cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da 

pessoa idosa; apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Considerando-se os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), a “integralidade é o 

reconhecimento, na prática dos serviços, de que cada pessoa é um todo indivisível e integrante 

de uma comunidade; as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde formam também 
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um todo indivisível e não podem ser compartimentadas; as unidades prestadoras de serviço, 

com seus diversos graus de complexidade, formam também um todo indivisível configurando 

um sistema capaz de prestar assistência integral.” 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As afirmativas I e II estão corretas “o desenvolvimento de sistemas de vigilância requer 

revisões e modificações periódicas, baseadas em critérios explícitos de utilidade, custo e 

qualidade” PORQUE “isso pode ser efetuado por meio de métodos adequados e específicos de 

avaliação”. 

 

QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

São características comuns dos regulamentos de notificação de doenças: estabelecer as doenças 

que precisam ser notificadas, quando houver suspeita, estabelecer quem é obrigado a notificar 

as doenças e estabelecer como e para quem as notificações devem ser enviadas. 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Não foi solicitada na questão a definição de autorrealização (pois, a questão inicia-se já 

definindo autorrealização) e sim o processo colaborador da mãe durante o desenvolvimento do 

filho. O enunciado da questão diz: “Para que esse processo aconteça é de fundamental 

importância a relação entre mãe e filho, pelo fato da mãe afetar diretamente o senso de self na 

evolução da criança. O processo descrito acima por Rogers, sobre a personalidade saudável da 

criança foi nomeado de:”. Esse processo recebe o nome de atenção positiva, conforme a questão 

e a bibliografia consultada, portanto o recurso é improcedente.  

Fonte:  DUANE P. Schultz & SYDNEY Ellen Schultz. História da psicologia moderna. 8 ed.,  

São Paulo: Thomson Learning, 2006 p.416-417 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

O recurso é procedente, pois, na elaboração da questão não foi citado que: “As estruturas 

variáveis serão, então, as formas de organização da atividade mental, sob um duplo aspecto: 

motor ou intelectual, de uma parte, e afetivo, de outra, com suas duas dimensões, individual e 

social (interindividual). Distinguiremos, para maior clareza, seis estágios ou períodos do 

desenvolvimento que marcam o aparecimento dessas estruturas sucessivamente construídas” 

(Piaget,2004). Sendo assim ficou entendido no enunciado da questão que Piaget dividiu o 

desenvolvimento em 6 estágios.  

Fonte: PIAGET Jean. Seis estudos de psicologia. 24 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2004 p.15 
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QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é improcedente, pois, dentro do conteúdo programático constam alguns nomes de 

autores, de teorias e de temas amplos sobre a psicologia. A bibliografia usada foi a de 

CORDIOLI, Aristides Volpato e Col. Psicoterapias abordagens atuais. 3 ed. São Paulo:  

artmed, 2008 ISBN 978-85-363-1123-4, obra fundamental no  estudo sobre os processos de 

mudança em psicoterapia, na qual esta inserido o tema transferência, com referências destes 

autores citados na questão.    

Fonte: CORDIOLI, Aristides Volpato e Col. Psicoterapias abordagens atuais. 3 ed. São 

Paulo:  artmed, 2008 ISBN 978-85-363-1123-4 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é improcedente, e não faz sentido para tal questão. O termo “Utilizar ou favorecer o 

uso de conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como instrumento de castigo, 

tortura ou qualquer forma de violência”, não está no Código de Ética do Psicólogo, porque é 

justamente a opção incorreta, que não corresponde aos deveres do psicólogo, como solicitado 

no enunciado. “Assinale a alternativa abaixo que NÃO corresponde aos deveres do psicólogo”. 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é improcedente, pois, dentro do conteúdo programático constam nomes de autores, de 

teorias e de temas amplos sobre a psicologia. Dentre os temas citados encontram-se 

especificamente o “Aconselhamento psicológico” e a “Entrevista psicológica”, procedimentos 

estes que se concluem convencionalmente com “Laudos” e “Pareceres” psicológicos. Pode-se 

afirmar que a prática e elaboração destes tornam-se comuns a todo profissional da psicologia 

em exercício da profissão.  Deve estar, portanto, este, apto a elaborar documentos desta 

modalidade, específico para cada caso. 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é improcedente, pois, dentre os temas citados no conteúdo programático encontra-se 

especificamente “A Psicologia social no Brasil”, sem indicações de autores. Ao pensar em 

psicologia social, é importante o conhecimento sobre trabalhos com grupos. Sendo assim é de 

extrema importância que o profissional da psicologia tenha conhecimento sobre autores, como, 

Yalom e Leszcz, pioneiros da teoria de grupo.  

Fonte: Aristides Volpato e Col. Psicoterapias abordagens atuais. 3 ed. São Paulo:  artmed, 

2008 ISBN 978-85-363-1123-4 p. 75-76, p.306, p. 388-389 
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QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é improcedente, pois, dentre os temas citados no conteúdo programático encontra-se 

especificamente o tema “Teorias e técnicas psicoterápicas”. A questão foi elaborada baseada 

neste tema, que não especificou autor determinado. Ainda assim é de fundamental importância 

ressaltar a terapia cognitiva e seu fundador, Aron Beck, quando o assunto abordado são as 

técnicas psicoterápicas.  

Fonte: Aristides Volpato e Col. Psicoterapias abordagens atuais. 3 ed. São Paulo:  artmed, 

2008 ISBN 978-85-363-1123-4 p. 75-76, p.306, p. 388-389 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

O recurso é procedente, pois além da opção correta “a”, a opção “e” também se mostra correta 

para esta questão.  

Fonte: WILSON, Camilo Chaves. A noção lacaniana da subversão do sujeito. Revista 

psicologia ciência e profissão. 2002, vol.22 n. 4 p. 68-73 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é improcedente, pois, a questão aborda corretamente a idéia de Carl Gustav Jung em 

relação ao termo Ânima e Ânimus, os termos estão estritamente ligados e correlacionados ao 

masculino e inconscientemente ao feminino, conforme foi abordado na questão. Portanto, este 

recurso é improcedente.  

Fonte: DAUGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2 

ed. Porto Alegre: artmed,2008  p.260-261 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A defesa do CO², assim como a desmistificação de fenômenos como o buraco da camada de 

ozônio, efeito estufa e aquecimento global são bandeiras de vários cientistas que acreditam que 

interesses capitalistas estão por trás deste processo alarmista com relação ao clima mundial. 

Eles não desacreditam nos fenômenos naturais em si, mas sim na forma como vem sendo 

propagados, alarmados e discutidos por organismos oficiais como os estados soberanos e suas 

organizações, tais como a Organização das Nações Unidas – ONU. Estes pesquisadores e/ou 

cientistas vem sendo denominados “céticos do clima” não por não acreditarem nos fenômenos, 

mas na forma que vêm sendo tratados. Desta maneira, a afirmativa E complementava o 

anunciado ao afirmar que “o posicionamento do engenheiro agrônomo é típico de uma corrente 

de pesquisadores brasileiros que são denominados céticos do clima, por não acreditar no 

aquecimento global, efeito estufa, entre outros fenômenos amplamente divulgados e defendidos, 

atualmente”. Ou seja, eles não deixaram de acreditar em aquecimento global, mas no 
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aquecimento global, no efeito estufa e nos outros fenômenos que tanto se propagam, defendem, 

discutem, como um fenômeno causado pela ação do homem, por isso, a conclusão da frase: 

“divulgados e defendidos, atualmente”. O que se vê em todos os veículos de forma massiva é a 

defesa de que o homem vem destruindo o meio ambiente e causando significativas mudanças no 

clima do planeta. Estes fenômenos apresentados de forma alarmista e apocalíptica, como sendo 

indícios de final dos tempos, para este grupo, são na verdade variações que o planeta esta 

passando sem interferência da ação do homem, variações até que já se repetiram em outras 

épocas. Com este posicionamento eles objetivam desmistificar, combater e questionar a 

idoneidade do posicionamento que os líderes mundiais vêm tomando com relação a estes 

fenômenos. Este grupo não acredita que existe um vilão provocando as mudanças climáticas 

existentes, mas sim, uma série de fatores naturais e muitas vezes cíclicos. Esses pesquisadores 

estão em centros acadêmicos e de pesquisas renomados do país, não possuindo vinculações 

algumas com organizações privadas ou movimentos de combate a proteção ambiental. Este 

grupo, portanto, não defende interesses empresariais escusos (até porque não são favoráveis ao 

desrespeito ao meio ambiente) e nem o combate aos países desenvolvidos, considerando-os 

causadores dos fenômenos ora alardeados, mas sim, ao combate a forma como estes vem sendo 

tratados e discutidos amplamente no planeta. Não se pode esperar que uma questão de 

conhecimentos gerais consiga esgotar em seu conteúdo um tema tão abrangente, que se 

encontra no eixo de uma discussão profunda e internacional. Seu objetivo é verificar o grau de 

interação do candidato com os fatos, os principais acontecimentos, as tendências sociais, 

políticas, culturais, científicas, econômicas... enfim, com o universo que o cerca. A discussão 

que se faz neste momento (na prova), portanto, torna-se superficial, diante da profundidade e 

complexidade dos temas. Identificar dentre as opções aquela que se enquadra de forma mais 

adequada e corretamente ao tema tratado é o objetivo. O fato deste, gerar novas especulações, 

discussões, discordâncias é natural, já que trata de tema atual, polêmico e em pleno 

desenvolvimento. Exigiu-se, para a correta resolução da questão, a consciência de que existe 

uma outra corrente – contrária ao que vem sendo amplamente propagado e defendido no planeta 

– no que tange as discussões do clima. A pertinência deste tema é crucial num momento em que 

o Rio recebe personalidades do mundo inteiro para discutir questões como esta. Por fim, vale 

ressaltar que a questão não se baseava apenas na interpretação do texto, mas principalmente na 

mensuração dos conhecimentos relativos ao tema proposto. 

Fonte:  

 http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/1089707-cetico-fica-sem-clima-para-

financiamento.shtml  

 http://www.fakeclimate.com/beta/ 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A estimativa de que o planeta chegaria a 7 milhões de habitantes entre abril de 2011 e abril de 

2012, mais provavelmente em outubro do ano passado foi realizada pela Organização das 
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Nações Unidas (ONU), no entanto, vários pesquisadores discordam deste prognóstico inclusive 

os demógrafos do Censo dos Estados Unidos que estimavam este número para março de 2012. 

Hoje, no planeta, as pessoas vivem mais, têm menos filhos, por isso, é possível afirmar que a 

população está ficando mais velha. O país que deve superar a China em número de habitantes 

nos próximos anos é a Índia, segundo afirma grande maioria dos pesquisadores da área, no 

planeta, inclusive a ONU. Embora o Brasil tenha sua taxa de fecundidade reduzida nos últimos 

anos não alcançando a de reposição populacional, a redução natural da população ainda é adiada 

pelos avanços médicos e sanitários que possibilitam a população viver cada vez mais. O país 

possuía no início da década de 1990 cerca de 145 milhões de habitantes, passando a quase 170 

milhões no início dos anos 2000 e chegando hoje a ultrapassar 190 milhões de habitantes. 

Portanto, não se pode afirmar que há redução populacional no Brasil. O que poderia ser dito é 

que há uma redução do índice de crescimento populacional, mas não foi isso que é afirmado na 

alternativa D (“o Brasil vive um processo de diminuição populacional com a redução da taxa de 

fecundidade”). Os continentes, asiático e africano concentram o maior número de pessoas 

existentes no planeta.  

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 110 a 117). 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Diferente do que ocorre no mundo, onde a energia gerada vem cerca de 90% das fontes não 

renováveis, no Brasil utiliza-se cerca 50% de fontes renováveis, ofertando um grande exemplo 

de desenvolvimento com sustentabilidade para o planeta. Por isso, a alternativa C deve ser 

marcada. A afirmativa contida na opção E diz que “o conceito de fontes limpas é utilizado para 

os tipos de fontes de energia que não emitem gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono 

e o metano”. O que está sendo afirmado é que justamente o dióxido de carbono e o metano são 

exemplos (“como”) de gases do efeito estufa. Portanto, a afirmativa está correta. A afirmativa A 

(As fontes de energia não renováveis podem se esgotar, pois demoram milhões de anos para 

serem repostas, como exemplo, temos o petróleo) traz uma informação correta que pode ser 

aprofundada e ampliada, mas da forma como está não sofre nenhum tipo de comprometimento. 

Estas fontes podem se esgotar por um determinado período justamente por necessitar de um 

período longo de tempo para que possam ser repostas na natureza. Quando é solicitada a 

marcação de uma afirmação incorreta e a afirmativa esta superficial, mas correta, obviamente, 

esta não deve ser marcada. A alternativa D fala especificamente do petróleo que é uma das mais 

importantes fontes de energia do planeta, por isso, não se justifica argumentar que esta 

afirmação não se insere no tema proposto.  

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 90-91). 
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QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A obra leiloada pelo valor recorde de US$ 119,9 milhões é a mais importante das quatro versões 

de “O Grito”, do pintor expressionista norueguês Edvard Munch. A inserção da foto da tela 

durante o leilão na prova representa apenas uma ilustração, pois as informações necessárias para 

resolução da questão estão inseridas no enunciado desta. 

Fonte: Revista Istoé (Edição Nº 2217, de 9 de maio de 2012) 

 

 

 

 

 

 

CARGO: PEDAGOGO III 
 

QUESTÃO 20 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há um dado incorreto no enunciado. Para a soma ser igual a 288, o número de termos somados 

é 8 e não 20. 
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QUESTÃO 33 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A impressão dos gráficos desta questão prejudicou sua análise e consequentemente sua 

resolução. 

Fonte:  

 http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_piramide.php?ano=2010&codigo

=0&corhomem=88C2E6&cormulher=F9C189&wmaxbarra=180 

 http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2125&id

_pagina=1 

 http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2010/12/16/piramide-etaria-brasileira/ 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

François Holland venceu o segundo turno das eleições na França pondo fim as expectativas de 

reeleição de Nicolas Sarkozy pelo Partido Socialista e não Comunista como foi informado na 

alternativa A, que seria a opção correta a ser marcada. Por isso, a questão deve ser anulada 

Fonte:  

 http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/eleicoesnafranca/ 

 http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/22354/partido+de+hollande+vence+1%BA+t

urno+das+eleicoes+legislativas+na+franca.shtml 

 

 

 

CARGO: PROFESSOR I – ITINERANTE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 

QUESTÃO 01 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa C. 

A primeira afirmativa dessa questão é verdadeira e pode ser constatada com clareza no 4º 

parágrafo do texto. 

Fonte: O próprio texto. 

 

QUESTÃO 02  

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O autor não se predispõe a desvendar o mistério do Popular, ele só descreve o que, em sua 

concepção seja a distinta figura. A repetição do termo “o Popular” é usada para enfatizar o 

vocábulo, pois o objetivo do texto é dar uma definição subjetiva do que seja esse personagem. 

A repetição é proposital. 

Fonte: O próprio texto. 
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QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O verbo “ir” exige, sim, a preposição, porém a palavra “reuniões” é um substantivo feminino 

usado em sentido geral e indeterminado e por isso não admite o artigo “a” antes dela. Se 

houvesse a necessidade do artigo ele teria que estar no plural “as reuniões”  

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal – Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – 45ª 

edição. Companhia Editora Nacional. São Paulo. 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O Popular não pode ser considerado indiferente diante da História, pois na trama construída 

pelo autor ele é um personagem constante e imprescindível no texto. O que lhe caracteriza não é 

a indiferença, o que lhe caracteriza é a passividade da sua presença. Ele não atua, ele não age, 

mas não é indiferente, é um expectador atento, mas passivo em relação aos fatos que ocorrem. 

O próprio texto confirma no excerto “O Popular não tem opinião sobre as coisas”; “Seu habitat 

natural é à margem dos acontecimentos.” 

Fonte: O próprio texto 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O adjetivo “popular”, nesse texto, mudou de classe de palavra através do processo de derivação 

imprópria, transformando-se em um substantivo próprio, para destacar e elevá-lo à categoria de 

um ser independente e único. É uma personificação desse tipo social. 

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal – Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – 45ª 

edição. Companhia Editora Nacional. São Paulo. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com a Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010 – MEC/Conselho Nacional de 

Educação/CEB, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 

nove anos, no seu artigo 7º, e com os artigos 22 e 32 da Lei nº 9394/96 (LDB) todas as 

proposições estão certas, portanto a opção correta é a letra E. 

A questão pede para analisar as afirmativas à luz das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental de nove anos e da LDB (considere-se todas as alterações que ela já sofreu). 

Fonte: Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010 – MEC – CNE/CEB e LDB nº 9394/96 e 

suas posteriores alterações. 
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QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O conteúdo abordado na questão é Avaliação Escolar e Projetos de Trabalho e este conteúdo faz 

parte do que é proposto no edital do Concurso para Conhecimentos Didáticos Pedagógicos. 

Quanto ao edital indicar ou não uma bibliografia, é de competência administrativa e 

organizadora do certame. Portanto, a opção correta é a letra D, de acordo com o tema Projetos 

de Trabalho Interdisciplinares, de autoria de Lúcia Helena Alvarez Leite. 

Fonte: Módulo 7, da Coleção Veredas – SEE/MG – Projetos de Trabalho Interdisciplinares – 

pág. 31 e 32. 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

É cediço que a LDB nº 9394/96 já sofreu inúmeras alterações. Ocorre que a questão foi 

elaborada à luz da legislação em vigor. Os itens que fazem parte da questão 15 estão todos 

certos, o que leva a considerar a opção correta a letra C. Portanto, o gabarito está mantido. 

As legislações citadas na fonte fundamentam cada afirmativa que compõem a questão, não 

deixando assim, pairar dúvidas. 

Fonte:  

 Resolução nº 3, de 3 de agosto de 2005 – MEC/CNE/CEB, no seu artigo 2º. 

 Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, no seu artigo 4º. 

 Resolução nº 05, de 17 de dezembro de 2009, no seu artigo 4º. 

 Resolução CEB nº 07, de 14 de dezembro de 2010, no PARÁGRAFO 3º, DO ARTIGO 11. 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A inconsistência gráfica, no item III, século XIX/século XX invalidou a alternativa como correta. 

Os itens I, II e IV estão corretos, entretanto, não ha nenhuma alternativa que relacione aos itens 

I, II e IV como corretos, ficando assim anulada a questão. 

Com referencia aos itens I e II – No período Imperial iniciou-se o tratamento de doentes 

mentais em Hospitais Psiquiátricos. Os institutos tiravam e isolavam surdos e cegos do convívio 

social, sendo que estes não necessitavam de tal isolamento. Começaram, neste período, 

tratamentos no Hospital psiquiátrico da Bahia, em 1874. Embora, de forma lenta, após a 

Proclamação da República, a educação especial foi se expandindo; em 1903 o Pavilhão 

Bournevile, no Hospital D. Pedro II (Bahia) foi instalado para tratamento de doentes mentais; 

em 1923 foi criado o Pavilhão de Menores do Hospital do Juqueri e o Instituto Petallozzi de 

Canoas, em 1927 (BUENO, 1993). Nos anos 30 e 40, o número de entidades para atendimento 

de deficientes aumentou de forma significativa. Com relação aos deficientes mentais, surgiram 

as Sociedades Pestalozzi de Minas Gerais, do Brasil e do Rio de Janeiro, além da fundação 

Dona Paulina de Souza Queiroz, em São Paulo (1936). Em 1941, no Recife, surgiu a Escola 

Especial Ulisses Pernambucano e a Escola Alfredo Freire (BUENO, 1993). 
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Com referencia ao item IV – Em 1994, promovida pelo governo da Espanha e pela UNESCO, 

foi realizada a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, que produziu a 

Declaração de Salamanca, tida como o mais importante marco mundial da difusão da filosofia 

de educação inclusiva (MENDES, 2006). 

Fonte: Revista Científica Eletrônica de Psicologia é uma publicação semestral da Faculdade de 

Ciências da Saúde de Garça FASU/FAEF e Editora FAEF, mantidas pela Associação Cultural 

e Educacional de Garça – ACEG. Rua das Flores, 740 – Vila Labienópolis – CEP: 17400-000 – 

Garça/SP – Tel: (0**14) 3407-8000 – www.revista.inf.br – www.editorafaef.com.br – 

www.faef.br. 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Pede-se na questão que marque a INCORRETA. O item III, diz que a presença de sintomas 

deve ser avaliada somente através de contato com os professores, pois os pais tendem a omitir 

as informações sobre os sintomas em casa para o ambiente escolar. 

Portanto, não está correto o que se afirma no item III, pois se devem validar todas as 

informações, tanto dos pais como dos professores. 

Fonte:  

 Rev. Bras. Psiquiatr. vol.22  s.2 São Paulo Dec. 2000 

 http://dx.doi.org/10.1590/S1516-44462000000600003  Transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO PREJUDICADO – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Comentado (2009): 

A criança e o adolescente figuram nessa legislação como “prioridade absoluta”. O Estatuto 

representa um divisor de águas na história da infância e da adolescência brasileiras, ao substituir 

a lógica da Doutrina da Situação Irregular, presente no antigo Código de Menores, pela 

Doutrina da Proteção Integral. O ECA nasceu a partir de uma mobilização social nacional que 

deu origem ao Fórum Nacional de Entidades Não-Governamentais de Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (Fórum DCA). 

Desta forma, percebe-se que a palavra irregular constitui parte da expressão denominada 

"Doutrina da Situação Irregular" que constava no antigo Código de Menores e, por sua vez, 

representava a base sobre a qual se assentavam os direitos das crianças e adolescentes antes de 

ser substituída pela Doutrina da Proteção Integral, base de produção e aplicação do ECA. A 

palavra irregular não só integra uma doutrina jurídica que dava base ao atendimento de crianças 

e adolescentes, como não interfere em nada na veracidade da afirmativa.  

Fonte: Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado (2009). 
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QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil,  “... este documento 

constitui-se em um conjunto de referências e orientações pedagógicas que visam a contribuir 

com a implantação ou implementação de práticas educativas de qualidade que possam 

promover e ampliar as condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças 

brasileiras. (p.13), portanto, conforme alternativa A, não possui caráter obrigatório. 

E ainda, conforme o argumento citado acerca da seleção de conteúdos, no próprio RCEI, p.53, 

encontra-se destacado: “Organização dos conteúdos por blocos: Os conteúdos são apresentados 

nos diversos eixos de trabalho, organizados por blocos. Essa organização visa a contemplar as 

dimensões essenciais de cada eixo e situar os diferentes conteúdos dentro de um contexto 

organizador que explicita suas especificidades por umado e aponta para a sua “origem” por 

outro.” 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A impressão dos gráficos desta questão prejudicou sua análise e consequentemente sua 

resolução. 

Fonte:  

 http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_piramide.php?ano=2010&codigo

=0&corhomem=88C2E6&cormulher=F9C189&wmaxbarra=180 

 http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2125&id

_pagina=1 

 http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2010/12/16/piramide-etaria-brasileira/ 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A única afirmativa incorreta é a III. Não houve uma queda de Fidel Castro, mas uma retirada do 

próprio governante do poder, colocando em seu lugar Raúl Castro, seu irmão. Apesar de adotar 

medidas mais moderadas, Cuba se mantém como uma das poucas nações comunista no século 

XXI. O item I não fala especificamente do Brasil, Argentina e México, mas sim da América 

Latina de um modo geral, ou seja, todos os países que integram esta região cultural da América. 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) a America Latina e o Caribe são as regiões 

onde se concentram a maior desigualdade social do planeta, como se pode confirmar no 

endereço eletrônico abaixo. 

Fonte:  

 Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.443 a 444). 

 http://www.onu.org.br/america-latina-e-caribe-tem-maior-desigualdade-social-do-mundo-

alerta-pnud/ 
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QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão solicitava a marcação de uma afirmativa correta sobre a União Europeia. A Rússia 

não faz parte da União Europeia e sua moeda, o euro, não foi adotada por todas as nações, entre 

elas a Grã-Bretanha. A União Europeia responde por cerca de 30% do comércio internacional e 

o Brasil não a tem como principal parceiro comercial. A China, seguida dos EUA, são os 

principais parceiros comerciais do Brasil. A formação do grupo teve início em meados do 

século XX, através do Tratado de Paris (quando era denominada Comunidade Econômica 

Europeia), mas o nome União Europeia foi instituído em 1992 com o Tratado de Maastricht. A 

única alternativa correta é a E já que a União Europeia vem se estendendo para o leste europeu, 

abrangendo ex-repúblicas soviéticas, como podemos exemplificar com as três ex-republicas 

soviéticas de Estônia Letônia e Lituânia. A extensão da UE para o leste também pode ser 

exemplificado com países do extinto bloco socialista, como Polônia, Eslováquia, República 

Tcheca, entre outros. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 88, 304 e 359). 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As delimitações do bioma Amazônia e da Amazônia Legal são distintos, portanto, não se pode 

confundir as duas definições como semelhantes em termos de abrangência e o Mato Grosso não 

é da região Norte, mas faz parte da Amazônia Legal. 

Não há qualquer vício em relação à tipologia utilizada para a questão. 

A figura utilizada na questão tinha o objetivo apenas de informar de que área tratavam as 

afirmações a ser analisadas e tal identificação estava claramente expressa (“Amazônia Legal”) 

não podendo ser motivo de desqualificação da questão. O tema ocupa posição de destaque nas 

discussões políticas, econômicas e sociais não só do Brasil, mas do mundo, devido a sua grande 

importância na preservação do meio ambiente da Terra. 

Fonte: http://www.infoescola.com/ecologia/amazonia-legal/ 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

François Holland venceu o segundo turno das eleições na França pondo fim as expectativas de 

reeleição de Nicolas Sarkozy pelo Partido Socialista e não Comunista como foi informado na 

alternativa A, que seria a opção correta a ser marcada. Por isso, a questão deve ser anulada 

Fonte:  

 http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/eleicoesnafranca/ 

 http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/22354/partido+de+hollande+vence+1%BA+t

urno+das+eleicoes+legislativas+na+franca.shtml 
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CARGO: PROFESSOR I – LÍNGUA PORTUGUESA 
 

QUESTÃO 01 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa C. 

A primeira afirmativa dessa questão é verdadeira e pode ser constatada com clareza no 4º 

parágrafo do texto. 

Fonte: O próprio texto. 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O autor não se predispõe a desvendar o mistério do Popular, ele só descreve o que, em sua 

concepção seja a distinta figura. A repetição do termo “o Popular” é usada para enfatizar o 

vocábulo, pois o objetivo do texto é dar uma definição subjetiva do que seja esse personagem. 

A repetição é proposital. 

Fonte: O próprio texto. 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A oração sublinhada nessa questão é uma oração reduzida de infinitivo se desdobrando em uma 

subordinada adverbial final, pois exprime a intenção, a finalidade do que se declara na oração 

principal. 

Fonte: PASQUALE & ULISSES. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Scipione, 2008. 

 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O Popular não pode ser considerado indiferente diante da História, pois na trama construída 

pelo autor ele é um personagem constante e imprescindível no texto. O que lhe caracteriza não é 

a indiferença, o que lhe caracteriza é a passividade da sua presença. Ele não atua, ele não age, 

mas não é indiferente, é um expectador atento, mas passivo em relação aos fatos que ocorrem. 

O próprio texto confirma no excerto “O Popular não tem opinião sobre as coisas”; “Seu habitat 

natural é à margem dos acontecimentos.” 

Fonte: O próprio texto. 

 

QUESTÃO 06  

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O adjetivo “popular”, nesse texto, mudou de classe de palavra através do processo de derivação 

imprópria, transformando-se em um substantivo próprio, dessa maneira para destacar e elevá-lo 

à categoria de um ser independente e único. É uma personificação desse tipo social. 

Fonte:  
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 CEGALLA, Domingos Paschoal – Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – 45ª edição. 

Companhia Editora Nacional. São Paulo. 

 O próprio texto. 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com o Minidicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 8ª edição, a palavra 

“tipicamente” apresenta como significado correto “de modo típico”. Em “O Popular é uma 

figura tipicamente urbana.”, a palavra destacada expressa uma circunstância e denota ideia de 

modo. 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Em “Quando a televisão resolve ouvir ‘a opinião de um popular’ na rua, sempre se engana.”, a 

palavra destacada exprime circunstância de “tempo”, assim como os seguintes vocábulos: 

enquanto, logo que, desde que, assim que. 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com o Minidicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 8ª edição, a palavra 

“fascinação”, apresentada no 6º§ do texto, significa “encantamento; deslumbramento”. 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com as ideias apresentadas no texto, as duas afirmativas estão corretas. Observe: 

“Sempre pensei que o Popular fosse uma figura exclusivamente brasileira. Nas nossas agitações 

políticas, o Popular não perdia uma... O Popular não tem opinião sobre as coisas. Quando a 

televisão resolve ouvir ‘a opinião de um popular’ na rua, sempre se engana. O Popular é a 

antimultidão. Sua única virtude é a sua singularidade.” 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com a Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010 – MEC/Conselho Nacional de 

Educação/CEB, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 

nove anos, no seu artigo 7º, e com os artigos 22 e 32 da Lei nº 9394/96 (LDB) todas as 

proposições estão certas, portanto a opção correta é a letra E. 

A questão pede para analisar as afirmativas à luz das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental de nove anos e da LDB (considere-se todas as alterações que ela já sofreu). 

Fonte: Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010 – MEC – CNE/CEB e LDB nº 9394/96 e 

suas posteriores alterações. 
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QUESTÃO 13 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com as páginas 23 e 24 do Livro Reflexões sobre a prática pedagógica – Proqualidade 

SEE/MG, são falsas a 2ª e a 4ª afirmativas considerando que “É preciso domínio do assunto e saber 

selecionar conteúdos significativos e importantes para o aluno. É fundamental saber relacionar e 

articular o conteúdo às necessidades, aos interesses e problemas dos alunos frente à realidade social e 

ao conhecimento acumulado”.  

“Portanto, NÃO basta dominar os conteúdos, a forma de trabalhá-los é também muito importante 

para o processo. É preciso considerar que o aluno é portador de muitos saberes e levar em conta ainda 

as suas necessidades e expectativas, a realidade do seu meio social.” 

Sendo assim, fica confirmado o gabarito: a resposta correta é a opção B. 

Não há indução ao erro. 

Fonte: Reflexões sobre a prática pedagógica – Proqualidade SEE/MG, pág. 23/24 
 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

É cediço que a LDB nº 9394/96 já sofreu inúmeras alterações. Ocorre que a questão foi elaborada à 

luz da legislação em vigor. Os itens que fazem parte da questão 15 estão todos certos, o que leva a 

considerar a opção correta a letra C. Portanto, o gabarito está mantido. 

As legislações citadas na fonte fundamentam cada afirmativa que compõem a questão, não deixando 

assim, pairar dúvidas. 

Fonte:  

 Resolução nº 3, de 3 de agosto de 2005 – MEC/CNE/CEB, no seu artigo 2º. 

 Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, no seu artigo 4º. 

 Resolução nº 05, de 17 de dezembro de 2009, no seu artigo 4º. 

 Resolução CEB nº 07, de 14 de dezembro de 2010, no PARÁGRAFO 3º, DO ARTIGO 11. 
 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com as páginas 176 à 180, do Guia de Estudo, Módulo 4, Volume 1, da Coleção Veredas, 

SEE/MG, a partir do tema Gestão Democrática: um caminho para a construção da autonomia na 

escola , de autoria de José Vieira de Sousa ,  o item IV  está errado, pois autonomia não significa 

soberania . Portanto a opção correta é a letra B. 

Fonte: Coleção Veredas – Guia de Estudo, Módulo 4, Volume 1 –SEE/MG 
 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com as páginas 151 e 152 do Guia de Estudo, Módulo 4, Volume 3 – Coleção Veredas, 

SEE/MG , no texto: O projeto político-pedagógico e a formalização da gestão democrática, de 

autoria de Maria Evelina Pinheiro, a opção correta está na letra A. 

Fonte: Coleção Veredas – Módulo 4, Volume 3 – páginas 151 e 152. 
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QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão não foi elaborada sobre as obras dos teóricos citados, e sim sobre os conhecimentos 

da prática de ensino, teoria e prática da Educação. Temas estes que fazem parte do Edital do 

Concurso. 

De acordo com as páginas 174 a 179 do Guia de Estudo, Módulo 5, Volume 1 – Coleção 

Veredas, SEE/MG, Tema: Bases pedagógicas do trabalho escolar – A relação pedagógica. 

Artigo de autoria de Ângela Imaculado Loureiro de Freitas Dalben, a resposta correta está na 

opção E. 

Fonte: Coleção Veredas – Módulo 5, Volume 1 – páginas 174 a 179 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa C, que deveria ser a correta, trouxe equivocadamente a expressão “meio 

ambiente” em vez de somente “ambiente”.  

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Gabarito: alternativa “A”. A única alternativa que não traz uma opinião é a alternativa “A”, que 

revela o resultado de uma pesquisa.  

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As aspas não foram utilizadas para indicar o uso de linguagem figurada, para indicar ironia, 

linguagem informal ou para destacar ideias mais importantes. Nos dois trechos, elas indicam 

que o autor citou palavras de outras pessoas (gabarito: alternativa E). No primeiro trecho, ocorre 

a transcrição da fala de Carlos Honorato, professor da FIA, no segundo, o autor registra a 

opinião de Felipe Rodrigues, estudante de administração. Se as aspas tivessem sido usadas para 

indicar a linguagem informal presente no termo “gente”, não estaria a frase inteira entre aspas, 

mas somente o termo em questão. 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os jovens da Geração Y aprenderam que “a clareza e a honestidade nas relações é essencial”. É 

fato que eles sabem que hoje qualquer um pode ser desmascarado com uma simples busca na 

rede mundial de computadores, mas o texto não transmite a ideia de que os jovens não mentem 

para não serem desmascarados, todo o quarto parágrafo mostra a preocupação deles com a ética: 

“Não consigo conviver com gente pouco ética ou que não cuida do ambiente onde vive”, diz 

Felipe Rodrigues, 22 anos, estudante de administração. O sentimento do rapaz é compartilhado 

por 97% dos nascidos na mesma época, que afirmam não gostar de encontrar atitudes antiéticas 
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ao seu redor, de acordo com os dados da FIA. “Chegou a hora dos chefes transparentes, 

alguém que deve ensinar”. Essa postura dos jovens comprova que não é por falta de opção que 

eles são verdadeiros.  Por isso, é incorreto afirmar ou inferir que os “Os jovens da Geração Y 

são verdadeiros por saberem que uma mentira pode ser facilmente desmascarada” (gabarito: 

letra “B”). 

Com relação à alternativa “A”, em “Mas, dessa vez, o professor precisa ser alguém ético e 

competente”, a expressão “dessa vez” indica que o professor (aquele que ensina) já pôde 

anteriormente ser antiético e incompetente. Porém, não se diz na alternativa “A” que todos os 

jovens de gerações anteriores à Geração Y aceitavam se submeter a professores incompetentes e 

antiéticos, a alternativa traz “Jovens de gerações anteriores.../ a professores...”, ou seja, não se 

refere à totalidade dos jovens nem dos professores, uma vez que os substantivos “jovens” e 

“professores” não estão precedidos do artigo “os”.  

Com relação à alternativa “C”, destacam-se do texto os trechos “são capazes de ler notícias na 

internet, checar a página do  Facebook”/ “Os jovens modernos funcionam por meio de redes 

interpessoais”. Essas ações, comumente realizadas pelos jovens da Geração Y, fazem com que 

o comportamento deles seja diferente do daqueles que não tinham acesso aos recursos que 

viabilizam tais ações. 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Em “Mas, dessa vez, o professor precisa ser alguém ético e competente”. A expressão “dessa 

vez” indica que o professor já pôde ser antiético e incompetente antes. O termo “Mas” que 

aparece na frase se opõe a essa ideia (implícita) de professor sem ética e sem competência. 

Assim sendo, ele pode ser substituído, sem que ocorra alteração de sentido, apenas por 

“entretanto”, que dá ideia de oposição (gabarito: alternativa “B”). 

 

QUESTÃO 27  

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

O enunciado da questão aponta três casos de uso de vírgula para que fosse encontrada a 

alternativa que trouxesse, na sequência, a justificativa para cada caso. Porém, em vez de três 

justificativas, nas alternativas “C” e “D”, foram registradas quatro. Isso ocorreu em virtude da 

colocação indevida de mais uma barra nas alternativas citadas.  

C) para separar palavras / ou orações justapostas assindéticas / para separar palavras ou orações 

de mesma função sintática / para separar uma oração adjetiva restritiva. 

D) para separar palavras / ou orações justapostas assindéticas / indicar a elipse de um ou mais 

termos / para separar uma oração adjetiva explicativa. 
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QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “A” é a única que traz o que é pedido no enunciado da questão: um verbo 

transitivo indireto. O verbo “assistiu”, que nesta oração tem sentido de “ver”, exige a preposição 

“a” (“ao início do julgamento”). 

Na alternativa “B”, o verbo “apresentavam” é transitivo direto, pois não há preposição entre ele 

e o seu complemento. 

Na alternativa “C”, o verbo “guardava” é transitivo direto, pois não há preposição entre ele e o 

seu complemento. 

Na alternativa “D”, o verbo “requeria” é transitivo direto, pois não há preposição entre ele e o 

seu complemento. 

Na alternativa “E”, os verbos da alternativa não são transitivos indiretos, pois não há preposição 

entre eles e os seus complementos. 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Na alternativa “A”, a expressão sublinhada é o sujeito: “Falava o representante da Associação 

dos Magistrados Brasileiros”. (2.º§). A frase está na ordem inversa. Na ordem direta “O 

representante da Associação dos Magistrados Brasileiros falava”, Observa-se mais claramente 

que o representante da Associação dos Magistrados Brasileiros é o sujeito. 

Na alternativa “B”, a expressão sublinhada também é o sujeito: “Os dois cavalheiros 

apresentavam reações características do Homo connectus”. (4.º§). 

Gabarito: alternativa “C”. Nesta alternativa, diferentemente das demais, a expressão destacada é 

o objeto direto: “De vez em quando, um deles guardava o telefoninho no bolso”. (4.º§). A 

expressão “o telefoninho” está ligada ao verbo “guardava”, do qual é complemento, sem 

preposição.  

Na alternativa “D”, em “E se chega uma mensagem? Uma notícia?” (4.º§), a expressão 

destacada também é o sujeito. Colocando na ordem direta, vemos mais claramente que “uma 

mensagem” é o sujeito: E se uma mensagem chega? 

Na alternativa “E”, a expressão grifada “Às vezes o smartphone exigia mais que um simples 

olhar” também é o sujeito da oração.  

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os parênteses foram utilizados “para ironizar uma ideia ou fato” (gabarito: alternativa C).  O 

autor ironiza ao considerar que “o melhor, na TV Justiça ou na TV Câmara, é observar o que se 

passa ao fundo” em vez de considerar que o melhor é observar o que acontece em primeiro 

plano. 
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QUESTÃO 31 

RECURSO PREJUDICADO – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os argumentos recursais não se referem a esta questão. 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A impressão dos gráficos desta questão prejudicou sua análise e consequentemente sua 

resolução. 

Fonte:  

 http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_piramide.php?ano=2010&codigo

=0&corhomem=88C2E6&cormulher=F9C189&wmaxbarra=180 

 http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2125&id

_pagina=1 

 http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2010/12/16/piramide-etaria-brasileira/ 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Embora tratem do mesmo tema (Censo 2010), não há correlação entre as questões 33 e 34. Elas 

possuem abordagens distintas não necessitando da leitura dos gráficos para a análise e a 

resolução da questão 34. A questão solicita a marcação da única alternativa incorreta entre as 

cinco apresentadas (A, B, C, D e E). A alternativa A está incorreta, pois enquanto realmente 

aumentou o percentual de pessoas com nível superior no Brasil, ocorreu nos últimos 10 anos 

uma redução no que diz respeito ao nível fundamental incompleto:  

Na análise da população de 10 anos ou mais por nível de instrução, de 2000 

para 2010, o percentual de pessoas sem instrução ou com o fundamental 

incompleto caiu de 65,1% para 50,2%, enquanto o de pessoas com pelo menos o 

curso superior completo aumentou de 4,4% para 7,9%. Houve avanços em todas 

as grandes regiões (IBGE – endereço eletrônico especificado na Fonte). 

Portanto, a afirmação não está totalmente correta e, por isso, não pode ser considerada, já que 

era solicitada a marcação da alternativa que NÃO era possível afirmar sobre os resultados do 

Censo 2010. Essas informações foram amplamente divulgadas pelo IBGE em toda mídia 

brasileira, tendo grande apelo já que trata das principais mudanças ou constatações sobre o 

desenvolvimento social, cultural e econômico da população brasileira em várias áreas e, por 

isso, é um dado significativo a ser cobrado em questões de Conhecimentos Gerais. 

Fonte: 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2125&id_p

agina=1 
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QUESTÃO 35 

RECURSO PREJUDICADO – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As razões recursais apenas corroboram o gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão solicitava a marcação de uma afirmativa correta sobre a União Europeia. A Rússia 

não faz parte da União Europeia e sua moeda, o euro, não foi adotada por todas as nações, entre 

elas a Grã-Bretanha. A União Europeia responde por cerca de 30% do comércio internacional e 

o Brasil não a tem como principal parceiro comercial. A China, seguida dos EUA, são os 

principais parceiros comerciais do Brasil. A formação do grupo teve início em meados do 

século XX, através do Tratado de Paris (quando era denominada Comunidade Econômica 

Europeia), mas o nome União Europeia foi instituído em 1992 com o Tratado de Maastricht. A 

única alternativa correta é a E já que a União Europeia vem se estendendo para o leste europeu, 

abrangendo ex-repúblicas soviéticas, como podemos exemplificar com as três ex-republicas 

soviéticas de Estônia Letônia e Lituânia. A extensão da UE para o leste também pode ser 

exemplificado com países do extinto bloco socialista, como Polônia, Eslováquia, República 

Tcheca, entre outros. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 88, 304 e 359). 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As delimitações do bioma Amazônia e da Amazônia Legal são distintos, portanto, não se pode 

confundir as duas definições como semelhantes em termos de abrangência e o Mato Grosso não 

é da região Norte, mas faz parte da Amazônia Legal. 

Não há qualquer vício em relação à tipologia utilizada para a questão. 

A figura utilizada na questão tinha o objetivo apenas de informar de que área tratavam as 

afirmações a ser analisadas e tal identificação estava claramente expressa (“Amazônia Legal”) 

não podendo ser motivo de desqualificação da questão. O tema ocupa posição de destaque nas 

discussões políticas, econômicas e sociais não só do Brasil, mas do mundo, devido a sua grande 

importância na preservação do meio ambiente da Terra. 

Fonte: http://www.infoescola.com/ecologia/amazonia-legal/ 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

François Holland venceu o segundo turno das eleições na França pondo fim as expectativas de 

reeleição de Nicolas Sarkozy pelo Partido Socialista e não Comunista como foi informado na 

alternativa A, que seria a opção correta a ser marcada. Por isso, a questão deve ser anulada 

Fonte:  

 http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/eleicoesnafranca/ 
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 http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/22354/partido+de+hollande+vence+1%BA+t

urno+das+eleicoes+legislativas+na+franca.shtml 

 

 

 

CARGO: PROFESSOR I – ARTE  
 

QUESTÃO 01 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa C. 

A primeira afirmativa dessa questão é verdadeira e pode ser constatada com clareza no 4º 

parágrafo do texto. 

Fonte: O próprio texto. 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com o Minidicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 8ª edição, a palavra 

“tipicamente” apresenta como significado correto “de modo típico”. Em “O Popular é uma 

figura tipicamente urbana.”, a palavra destacada expressa uma circunstância e denota ideia de 

modo. 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

É cediço que a LDB nº 9394/96 já sofreu inúmeras alterações. Ocorre que a questão foi 

elaborada à luz da legislação em vigor. Os itens que fazem parte da questão 15 estão todos 

certos, o que leva a considerar a opção correta a letra C. Portanto, o gabarito está mantido. 

As legislações citadas na fonte fundamentam cada afirmativa que compõem a questão, não 

deixando assim, pairar dúvidas. 

Fonte:  

 Resolução nº 3, de 3 de agosto de 2005 – MEC/CNE/CEB, no seu artigo 2º. 

 Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, no seu artigo 4º. 

 Resolução nº 05, de 17 de dezembro de 2009, no seu artigo 4º. 

 Resolução CEB nº 07, de 14 de dezembro de 2010, no PARÁGRAFO 3º, DO ARTIGO 11. 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA.  

O recurso procede porque as obras dos irmãos campana apresentam o processo artesanal, 

também, e a questão não deixa claro que seria referente ao exemplo apresentado, assim como 

não inclui a expressão, apenas artesanal, na alternativa “D”, dando margem a outras 

interpretações. 

Fontes: 

Disponível em: 
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 http://www.vemprabrotas.com.br/pcastro5/campanas/campanas.htm 

 http://casa.abril.com.br/materia/irmaos-campana-contam-sua-trajetoria-profissional-em-

evento 

 www.campanas.com.br 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A impressão dos gráficos desta questão prejudicou sua análise e consequentemente sua 

resolução. 

Fonte:  

 http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_piramide.php?ano=2010&codigo

=0&corhomem=88C2E6&cormulher=F9C189&wmaxbarra=180 

 http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2125&id

_pagina=1 

 http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2010/12/16/piramide-etaria-brasileira/ 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

François Holland venceu o segundo turno das eleições na França pondo fim as expectativas de 

reeleição de Nicolas Sarkozy pelo Partido Socialista e não Comunista como foi informado na 

alternativa A, que seria a opção correta a ser marcada. Por isso, a questão deve ser anulada 

Fonte:  

 http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/eleicoesnafranca/ 

 http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/22354/partido+de+hollande+vence+1%BA+t

urno+das+eleicoes+legislativas+na+franca.shtml 

 

 

 

CARGO: PROFESSOR I – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

QUESTÃO 01 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa C. 

A primeira afirmativa dessa questão é verdadeira e pode ser constatada com clareza no 4º 

parágrafo do texto. 

Fonte: O próprio texto. 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O autor não se predispõe a desvendar o mistério do Popular, ele só descreve o que, em sua 

concepção seja a distinta figura. A repetição do termo “o Popular” é usada para enfatizar o 
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vocábulo, pois o objetivo do texto é dar uma definição subjetiva do que seja esse personagem. 

A repetição é proposital. 

Fonte: O próprio texto. 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

“Ceticismo significa falta de crença, descrença, incredulidade, dúvida.” 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Editora objetiva Rio de Janeiro, 2009. 1ª 

edição. P. 442 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A palavra “semântica” segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa significa “... num 

sistema lingüístico, o componente do sentido das palavras e da interpretação das sentenças e dos 

enunciados.” A palavra “que” nas alternativas A, C, D e E possuem o valor semântico de 

pronome relativo, ou seja, referem-se às palavras já ditas anteriormente (figura, visitante, 

sujeito, “o” que é um pronome demonstrativo, substituindo  “aquilo”, “alguma coisa”). Na 

alternativa B o “que” é uma conjunção integrante iniciando uma oração subordinada substantiva 

objetiva direta. 

Fonte: PASQUALE & ULISSES. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Scipione, 2008. 

 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A oração sublinhada nessa questão é uma oração reduzida de infinitivo se desdobrando em uma 

subordinada adverbial final, pois exprime a intenção, a finalidade do que se declara na oração 

principal. 

Fonte: PASQUALE & ULISSES. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Scipione, 2008. 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

I – “...assistia às manifestações políticas.” 

II – “...rente à parede.” 

III – “... nunca foi a reuniões.” 

Na 1ª alternativa o verbo “assistir” rege a preposição “a” e a palavra “manifestações” admite o 

artigo “a”. 

Na 2ª alternativa o adjetivo “rente” rege a preposição “a” e a palavra “parede” admite o artigo 

“a”. 

Na 3ª alternativa o verbo “ir” exige, sim, a preposição, porém a palavra “reuniões” é um 

substantivo feminino usado em sentido geral e indeterminado e por isso não admite o artigo “a” 

antes dela. Se houvesse a necessidade do artigo ele teria que estar no plural “as reuniões”. 
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Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal – Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – 45ª 

edição. Companhia Editora Nacional. São Paulo. 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O Popular não pode ser considerado indiferente diante da História, pois na trama construída 

pelo autor ele é um personagem constante e imprescindível no texto. O que lhe caracteriza não é 

a indiferença, o que lhe caracteriza é a passividade da sua presença. Ele não atua, ele não age, 

mas não é indiferente, é um expectador atento, mas passivo em relação aos fatos que ocorrem. 

O próprio texto confirma no excerto “O Popular não tem opinião sobre as coisas”; “Seu habitat 

natural é à margem dos acontecimentos”. 

Fonte: O próprio texto. 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Nessa questão a frase do enunciado pede a função sintática de “o” na frase “Você o conhece...”. 

O verbo “conhecer” é transitivo direto e o pronome oblíquo “o” está exercendo a função de 

objeto direto. Na alternativa “E” a expressão “os méritos” está funcionando como complemento 

do verbo “merecer” que é transitivo direto, ou seja, “os méritos” é objeto direto. 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática. Editora Atual. 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O adjetivo “popular”, nesse texto, mudou de classe de palavra através do processo de derivação 

imprópria, transformando-se em um substantivo próprio, por essa razão o uso da inicial 

maiúscula, para destacar e elevá-lo à categoria de um ser independente e único. É uma 

personificação desse tipo social. 

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal – Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – 45ª 

edição. Companhia Editora Nacional. São Paulo. 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O pronome “o”, nessa frase, é um pronome demonstrativo, pois pode ser substituído por 

“aquele”. 

Fonte: PASQUALE, Cipro Neto; INFANTE, Ulisses. Gramática da língua Portuguesa. São 

Paulo: Scipione, 2008. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com a Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010 – MEC/Conselho Nacional de 

Educação/CEB, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 
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nove anos, no seu artigo 7º, e com os artigos 22 e 32 da Lei nº 9394/96 (LDB) todas as 

proposições estão certas, portanto a opção correta é a letra E. 

A questão pede para analisar as afirmativas à luz das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental de nove anos e da LDB (considere-se todas as alterações que ela já sofreu). 

Fonte: Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010 – MEC – CNE/CEB e LDB nº 9394/96 e 

suas posteriores alterações. 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

É cediço que a LDB nº 9394/96 já sofreu inúmeras alterações. Ocorre que a questão foi 

elaborada à luz da legislação em vigor. Os itens que fazem parte da questão 15 estão todos 

certos, o que leva a considerar a opção correta a letra C. Portanto, o gabarito está mantido. 

As legislações citadas na fonte fundamentam cada afirmativa que compõem a questão, não 

deixando assim, pairar dúvidas. 

Fonte:  

 Resolução nº 3, de 3 de agosto de 2005 – MEC/CNE/CEB, no seu artigo 2º. 

 Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, no seu artigo 4º. 

 Resolução nº 05, de 17 de dezembro de 2009, no seu artigo 4º. 

 Resolução CEB nº 07, de 14 de dezembro de 2010, no PARÁGRAFO 3º, DO ARTIGO 11. 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com as páginas 176 à 180, do Guia de Estudo, Módulo 4, Volume 1, da Coleção 

Veredas, SEE/MG, a partir do tema Gestão Democrática: um caminho para a construção da 

autonomia na escola , de autoria de José Vieira de Sousa ,  o item IV  está errado, pois 

autonomia não significa soberania . Portanto a opção correta é a letra B. 

Fonte: Coleção Veredas – Guia de Estudo, Módulo 4, Volume 1 –SEE/MG 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão não foi elaborada sobre as obras dos teóricos citados, e sim sobre os conhecimentos 

da prática de ensino, teoria e prática da Educação. Temas estes que fazem parte do Edital do 

Concurso no que se refere aos Conhecimentos Didáticos Pedagógicos. 

De acordo com as páginas 174 a 179 do Guia de Estudo, Módulo 5 , Volume 1 , da Coleção 

Veredas  SEE/MG. Os temas trabalhados na questão foram: Bases pedagógicas do trabalho 

escolar – A relação pedagógica, artigo de autoria de Ângela Imaculada Loureiro de Freitas 

Dalben.  

Fonte: Coleção Veredas – Módulo 5, Volume 1 – páginas 174 à 179. 
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QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A descrição apresentada na questão se referem de forma inequívoca ao estilo de ensino solução 

de problemas. Segundo o referencial teórico fundamentado em Mosston e Faria Junior, No 

spectrum dos estilos de ensino sugerido por Mosston, o estilo de ensino solução de problemas 

encontra-se na escala máxima de evolução em termos didáticos pedagógicos. Trata-se de um 

estilo de ensino que se encontra fundamentado numa proposta crítica de ensino. Quanto ao 

estilo de ensino por descoberta orientada, apesar de se encontrar na penúltima posição na 

evolução didático pedagógica, o mesmo não atingiu as características do estilo solução de 

problemas. Desta forma, a solicitação expressa no recurso foi indeferida. 

Fonte:  

 GOZZI, M. C. T.; RUETE, M. H. Identificando os estilos de ensino em aulas de educação 

física em segmentos não escolares. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte – 2006, 

5(1):117-134 

 FARIA JUNIOR, A. G. Prática de ensino em educação física. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1987. 

 

QUESTÃO 23  

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Ao se analisar uma proposta metodológica é preciso considerar o seu eixo norteador que se 

encontra na fundamentação adotada pelo autor. No caso da abordagem desenvolvimentista, os 

autores adotaram duas áreas do conhecimento que são crescimento e desenvolvimento e 

aprendizagem motora. Nos objetivos expressos por essa abordagem não se encontram aspectos 

ligados ao processo de alfabetização e muito menos raciocínio lógico matemático. Ainda que os 

autores não desconsiderem que isso até possa contribuir. No entanto esses aspectos NÂO 

constam como funções da abordagem desenvolvimentista. Já a abordagem Psicomotricidade 

que tem como representante os estudos de Jean Le Boulch, tem entre suas funções essas 

contribuições. Abordagem essa que foi severamente critica na década de 90 pelo fato de que ao 

se trabalhar com ela, tem-se uma descaracterização dos objetivos da educação física no âmbito 

escolar. A partir da literatura referente a essa abordagem a solicitação desse recurso foi 

indeferida.  

Fonte: DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. A. Educação Física na escola: implicações para a 

prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005, p. 09. 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os conteúdos atitudinais, juntamente com os conteúdos procedimentais e conceituais, formam 

as denominadas dimensões que prescreve os Parâmetros Curriculares Nacionais. No caso dessa 

questão, as características apresentadas descrevem o conteúdo atitudinal. Há variações no uso 



 

130 

 

do termo conteúdos ou dimensões do conteúdo ao se tratar dessas dimensões verificadas na 

literatura que trata do assunto. A descrição que se apresenta nessa questão se refere de forma 

inequívoca a dimensão atitudinal dos conteúdos. Vale ressaltar que não há uma delimitação 

rigorosa entre as três dimensões no contexto prático de aula. A divisão, com suas características 

específicas encontrada na literatura se deve a necessidade de o professor conhecer e discernir s 

mesmas para o momento de planejamento e efetivação e suas aulas.  

Fonte: DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. A. Educação Física na escola: implicações para a 

prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005, p. 129-131. 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Dentre os tipos de avaliação presentes na escola, tem-se, por um longo período de tempo, 

prevalecido 3 tipos de avaliações que são a avaliação diagnóstica, formativa e somativa. A 

diagnóstica tem o papel de prover o professor de informações acerca do nível de habilidade e/ou 

conhecimento dos alunos sobre determinado conteúdo que o mesmo pretende trabalhar. A 

formativa ocorre no decorrer do processo ensino aprendizagem e tem a função de informar tanto 

ao professor quanto aos alunos do andamento do conhecimento ao longo do processo. 

Geralmente não se atribui notas nesse tipo de avaliação. E, finalmente a avalição somativa que 

busca atribuir nota e geralmente é aplicada ao final de uma unidade ou etapa do processo ensino 

aprendizagem de um dado conteúdo. Na referida questão a sequencia apresentada na letra D 

encontra-se correta. 

Fonte: SENAC. DN. Planejamento e avaliação: subsídios para a ação docente. Rio de Janeiro: 

Editora Senac Nacional, 2003, p.83-87. 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 As categorias velocidade, precisão, magnitude da resposta e latência da resposta são 

categorias de medidas de desempenho – como informado na opção A. Entretanto, é a 

categoria “precisão” que se refere ao número de erros ou quantidade de erros na execução de 

uma tarefa; não a categoria “latência”, como fora informado ainda na opção A. 

 A familiarização refere-se à experiência que um indivíduo tem na realização de um teste. 

Considera-se que mudanças iniciais no desempenho em um teste referem-se principalmente 

aos ajustes referentes ao melhor conhecimento do procedimento do teste. Assim, indivíduos 

com diferentes níveis de conhecimento em um determinado teste, podem ter resultados que 

não condizem com seus desempenhos reais. As medidas obtidas em um teste – mesmo que 

em curto intervalo de tempo, serão geralmente diferentes; cabendo aos procedimentos 

estatísticos indicar se ela é significativa ou não. De qualquer forma, a familiarização 

compromete a medida, pois ela pode não indicar o desempenho real do indivíduo. 

Fonte:  
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 MAGILL, Richard. Aprendizagem Motora: conceitos e aplicações. Edgard Blucher Ltda, 

1987, p. 25, 26, 27, 28. 

 Atkinson, G., & Nevill, A. M. (1998). Statistical methods for assessing measurement error 

(reliability) in variables relevant to sports medicine. [Review]. Sports Med, 26(4), 217-238. 

 Hopkins, W. G. (2000a). Measures of reliability in sports medicine and science. 

[Comparative Study]. Sports Med, 30(1), 1-15.  

 Hopkins, W. G. (2000b). Measures of Reliability in Sports Medicine and Science. Sports 

Medicine, 30(1), 1-15. 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

François Holland venceu o segundo turno das eleições na França pondo fim as expectativas de 

reeleição de Nicolas Sarkozy pelo Partido Socialista e não Comunista como foi informado na 

alternativa A, que seria a opção correta a ser marcada. Por isso, a questão deve ser anulada 

Fonte:  

 http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/eleicoesnafranca/ 

 http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/22354/partido+de+hollande+vence+1%BA+t

urno+das+eleicoes+legislativas+na+franca.shtml 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A impressão dos gráficos desta questão prejudicou sua análise e consequentemente sua 

resolução. 

Fonte:  

 http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_piramide.php?ano=2010&codigo

=0&corhomem=88C2E6&cormulher=F9C189&wmaxbarra=180 

 http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2125&id

_pagina=1 

 http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2010/12/16/piramide-etaria-brasileira/ 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Embora tratem do mesmo tema (Censo 2010), não há correlação entre as questões 35 e 36. Elas 

possuem abordagens distintas não necessitando da leitura dos gráficos para a análise e a 

resolução da questão 36. A afirmativa E está gramaticamente correta e apresenta informação de 

que houve um grande aumento de pessoas retornando nos últimos 10 anos no Brasil que tem 

como base o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em seu endereço eletrônico 

oficial na Internet: 

174,6 mil brasileiros retornaram ao país entre 2005 e 2010 
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O Censo 2010 registrou um grande aumento no movimento de entrada no país 

em relação a 2000. Foram 286,5 mil imigrantes internacionais pelo critério de 

data-fixa, ou seja, indivíduos que residiam no Brasil na data de referência do 

Censo, mas que moravam em um país estrangeiro cinco anos antes. Esse 

número foi 86,7% maior do que em 2000 (143,6 mil). Os principais estados de 

destino desses imigrantes foram São Paulo, Paraná e Minas Gerais que, juntos, 

receberam mais da metade dos imigrantes internacionais do período. 

Do total de imigrantes internacionais, 174,6 mil (65,0%) nasceram no Brasil, 

portanto eram imigrantes internacionais de retorno. Em 2000, foram 87,9 mil 

imigrantes internacionais de retorno, 61,2% dos imigrantes do período. 

Os principais países de origem dos imigrantes foram os Estados Unidos (51,9 

mil imigrantes), Japão (41,4 mil), Paraguai (24,7 mil), Portugal (21,4 mil) e 

Bolívia (15,8 mil). Em 2000, os principais países de origem eram o Paraguai 

(35,5 mil), Japão (19,7 mil), Estados Unidos (16,7 mil), Argentina (7,8 mil) e 

Bolívia (6,0 mil) (IBGE – www.ibge.gov.br – 27/04/2012). 

Portanto, esta afirmativa está correta. 

Fonte: 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2125&id_p

agina=1 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão solicitava a marcação de uma afirmativa correta sobre a União Europeia. A Rússia 

não faz parte da União Europeia e sua moeda, o euro, não foi adotada por todas as nações, entre 

elas a Grã-Bretanha. A União Europeia responde por cerca de 30% do comércio internacional e 

o Brasil não a tem como principal parceiro comercial. A China, seguida dos EUA, são os 

principais parceiros comerciais do Brasil. A formação do grupo teve início em meados do 

século XX, através do Tratado de Paris (quando era denominada Comunidade Econômica 

Europeia), mas o nome União Europeia foi instituído em 1992 com o Tratado de Maastricht. A 

única alternativa correta é a E já que a União Europeia vem se estendendo para o leste europeu, 

abrangendo ex-repúblicas soviéticas, como pode ser exemplificado com as três ex-republicas 

soviéticas de Estônia Letônia e Lituânia. A extensão da EU para o leste também pode ser 

exemplificado com países do extinto bloco socialista, como Polônia, Eslováquia, República 

Tcheca, entre outros.  

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 88, 304 e 359). 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibge.gov.br/
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QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão solicita que as afirmativas sejam analisadas segundo a informação repassada na 

figura impressa na prova que se tratava de um mapa da Amazônia Legal com nome desta área 

destacado de forma legível, possibilitando a análise das afirmativas apresentadas. A alternativa 

a ser marcada era a C por considerar que a segunda e a quarta afirmações estão incorretas.  As 

delimitações do bioma Amazônia e da Amazônia Legal são distintos, portanto, não se pode 

confundir as duas definições como semelhantes em termos de abrangência e o Mato Grosso não 

é da região Norte, mas faz parte da Amazônia Legal. Não há participação da ONU na instituição 

da Amazônia Legal que é uma região política do Brasil para execução de planos de 

desenvolvimento e ações de assistência e fiscalização. A utilização do termo “região política” à 

Amazônia Legal não pode ser considerada incorreta, já que se trata de uma extensão territorial 

que envolve várias unidades federadas ou parte delas, portanto é uma região, criada para fins de 

implementação de políticas públicas de proteção e promoção das riquezas naturais existentes 

nesta área. Portanto, encontraremos em publicações a utilização de região para esta área política 

(determinada de forma legal) do território brasileiro: 

A Lei N.º1.806 a princípio, criava a SPVEA – Superintendência do Plano de 

Valorização Econômica da Amazônia, e anexava ao seu território o Estado do 

Maranhão, Goiás e Mato Grosso, passando a região a ser chamada de 

“Amazônia Legal”, não por características morfogeológicas ou de vegetação, 

mas apenas, para facilitar o planejamento econômico na região e sua 

integração ao restante do país. Em 1966, porém, foi aprovada uma nova lei, a 

N.º 5.173 que extinguiu a SPVEA e criou a SUDAM – Superintendência de 

Desenvolvimento da Amazônia que foi extinta em 2001 após diversas denúncias 

e problemas envolvendo sua administração. Em substituição a SUDAM foi 

criada a Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA) no mesmo ano. E, 

por fim, em janeiro de 2008, o então presidente, Luiz Inácio Lula da Silva 

recriou a SUDAM extinguindo a ADA (Portal Infoescola – www.inforescola.com 

– 29/09/2008). 

Fonte: http://www.infoescola.com/ecologia/amazonia-legal/ 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Foi o Canadá, através de seu Ministro do Meio Ambiente, Peter Kent, quem anunciou a saída 

do Protocolo de Kyoto, considerado o único instrumento jurídico global que limita a emissão de 

gases que provocam o efeito estufa que estava previsto chegar ao fim em 2012, mas teve seu 

encerramento adiado para 2017 ou 2020, datas a serem definidas posteriormente à COP17, na 

África do Sul. 

Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/canada-anuncia-saida-do-protocolo-de-kyoto 

Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, p.208). 
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CARGO: PROFESSOR I – HISTÓRIA  
 

QUESTÃO 01 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa C. 

A primeira afirmativa dessa questão é verdadeira e pode ser constatada com clareza no 4º 

parágrafo do texto. 

Fonte: O próprio texto. 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O autor não se predispõe a desvendar o mistério do Popular, ele só descreve o que, em sua 

concepção seja a distinta figura. A repetição do termo “o Popular” é usada para enfatizar o 

vocábulo, pois o objetivo do texto é dar uma definição subjetiva do que seja esse personagem. 

A repetição é proposital. 

Fonte: O próprio texto. 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A palavra “semântica” segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa significa “ ...num 

sistema lingüístico, o componente do sentido das palavras e da interpretação  das sentenças e 

dos enunciados .” A palavra “que” nas alternativas A, C, D e E possuem o valor semântico de 

pronome relativo, ou seja, referem-se às palavras já ditas anteriormente. (figura, visitante, 

sujeito, “o” que é um pronome demonstrativo, substituindo  “aquilo”, “alguma coisa”). Na 

alternativa B o “que” é uma conjunção integrante iniciando uma oração subordinada substantiva 

objetiva direta. 

Fonte: PASQUALE & ULISSES. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Scipione, 2008. 

 

QUESTÃO 05 

RECURSO PREJUDICADO – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os argumentos recursais não se referem a esta questão. 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

I – “... assistia às manifestações políticas.” 

II – “... rente à parede.” 

III – “... nunca foi a reuniões.” 

Na 1ª alternativa o verbo “assistir” rege a preposição “a” e a palavra “manifestações” admite o 

artigo “a”. 

Na 2ª alternativa o adjetivo “rente” rege a preposição “a”  e a palavra “parede” admite o artigo 

“a”. 
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Na 3ª alternativa o verbo “ir” exige, sim, a preposição, porém a palavra “reuniões” é um 

substantivo feminino usado em sentido geral e indeterminado e por isso não admite o artigo “a” 

antes dela. Se houvesse a necessidade do artigo ele teria que estar no plural “as reuniões”. 

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal – Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – 45ª 

edição. Companhia Editora Nacional. São Paulo. 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O Popular não pode ser considerado indiferente diante da História, pois na trama construída 

pelo autor ele é um personagem constante e imprescindível no texto. O que lhe caracteriza não é 

a indiferença, o que lhe caracteriza é a passividade da sua presença. Ele não atua, ele não age, 

mas não é indiferente, é um expectador atento, mas passivo em relação aos fatos que ocorrem. 

O próprio texto confirma no excerto “O Popular não tem opinião sobre as coisas”; “Seu habitat 

natural é à margem dos acontecimentos.” 

Fonte: O próprio texto. 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O adjetivo “popular”, nesse texto, mudou de classe de palavra através do processo de derivação 

imprópria, transformando-se em um substantivo próprio, por essa razão o uso da inicial 

maiúscula, para destacar e elevá-lo à categoria de um ser independente e único. É uma 

personificação desse tipo social. 

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal – Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – 45ª 

edição. Companhia Editora Nacional. São Paulo. 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As questões da prova devem ser analisadas de acordo com o texto apresentado. Se o mesmo for 

inteiro ou apenas um fragmento é de competência da Banca. 

O enunciado dessa questão pedia que se marcasse a correspondência correta entre as palavras 

sublinhadas e a classe gramatical correta. 

Na alternativa “a” o “o”, nessa frase, é um pronome demonstrativo. A correspondência está 

correta.  

Na alternativa “b” a palavra que está sublinhada é “caladas” que, na frase, é um adjetivo e não 

substantivo. 

Na alternativa “c” o “se” é um pronome e não uma conjunção. 

Na alternativa “d” “sobre” é preposição e não advérbio 

Na alternativa “e”, “seu” é um pronome possessivo e não preposição. 

Portanto a alternativa que está de acordo com o enunciado da questão é a “A”. 
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QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O conteúdo abordado na questão é AVALIAÇÃO ESCOLAR e projetos de trabalho, conteúdos que 

fazem parte do que está proposto no edital do Concurso para Conhecimentos Didáticos Pedagógicos. 

De acordo com o tema Projetos de Trabalho Interdisciplinares, de autoria de Lúcia Helena Alvarez 

Leite, que faz a citação de Mirian Celeste (in Freire, 1997), o qual foi um fragmento aproveitado para 

a elaboração da questão, a opção correta é a letra D.  

Fonte: Módulo 7 – da Coleção Veredas – SEE/MG – Projetos Interdisciplinares – pág. 31 e 32. 
 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

É cediço que a LDB nº 9394/96 já sofreu inúmeras alterações. Ocorre que a questão foi elaborada à 

luz da legislação em vigor. Os itens que fazem parte da questão 15 estão todos certos, o que leva a 

considerar a opção correta a letra C. Portanto, o gabarito está mantido. 

As legislações citadas na fonte fundamentam cada afirmativa que compõem a questão, não deixando 

assim, pairar dúvidas. 

Fonte:  

 Resolução nº 3, de 3 de agosto de 2005 – MEC/CNE/CEB, no seu artigo 2º. 

 Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, no seu artigo 4º. 

 Resolução nº 05, de 17 de dezembro de 2009, no seu artigo 4º. 

 Resolução CEB nº 07, de 14 de dezembro de 2010, no PARÁGRAFO 3º, DO ARTIGO 11. 
 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão está coerente aos tópicos “Formação da sociedade brasileira” e “formação do espaço social 

brasileiro”, haja vista, que a leitura de Darcy Ribeiro é um clássico no estudo dos respectivos temas. 

Apesar de sua formação fora da área de história, o seu estudo faz uma análise histórica do processo 

de formação e identidade social no país, não podendo assim ser sua obra intitulada fora da 

interdisciplinaridade. 

Fonte:  

 Edital do concurso. 

 RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.p 244-403. 
 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A revolta farroupilha, assim como as outras revoltas do período regencial, teve sua origem ligada ao 

contexto de instabilidade política do período regencial, sem contar que Marco Morel, entre outros 

historiadores, a consideram deste período. Dessa forma, o fato dessa rebelião ter o seu encerramento 

após o período regencial, não a faz deixar de estar ligada a esse período. 

Fonte: MOREL, Marco. O período das Regências (1831-1840). Rio de Janeiro: ZAHAR, 2003. p 52-

53. 
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QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As duas afirmativas são citações da bibliografia indicada. Quando o autor fala a palavra 

“implantar” se referindo à inquisição no Brasil, remonta ao tratado e àquilo que ele iria ou não 

promover, não fazendo, assim, uma negação a fatos que provavelmente já haviam ocorridos no 

país.  Sobre o projeto de império mencionado na afirmação II, além de BASILE, cita-se também 

LYRA para mencionar sua fundamentação na historiografia. Dessa forma, consideram-se as 

argumentações insuficientes para refutar o embasamento da questão. 

Fonte:  

 BASILE, Marcello Otávio N. de C.. O império brasileiro: panorama político. In. 

LINHARES, Maria Yedda (Org.).História Geral do Brasil. 9 ed. Rio de Janeiro: 

ELSEVIER, 1990. p 188 e 190. 

 LYRA, Maria de Lourdes Viana. A utopia do poderoso império. Portugal e Brasil: os 

bastidores da política.1798-1822. Rio de Janeiro: Sete Letras, 1994. 

 www.anpuh.org/arquivo/download?ID_ARQUIVO=3768 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Quando é referenciado o Ibérico, compreende-se aquilo que trata de Portugal e Espanha. Dessa 

forma, não há refutação da questão. 

Fonte: FALCON, Francisco; RODRIGUES, Antônio Edmilson Rodrigues. A formação do 

Mundo Moderno – A construção do Ocidente dos séculos XIV ao XVIII. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2006. p 27-28. 

 

QUESTÃO 26  

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Na asserção “I” deve ser corrigido que os receios desses grupos não eram infundados. Existia 

uma estratégia para que o governo mudasse o seu perfil e permanecesse no poder. Na asserção 

“IV” deve ser corrigido que Vargas não saiu do poder como perdedor, nem com popularidade 

baixa, pelo contrário. As afirmações II e III estão corretas conforme a bibliografia. Vargas 

vendo que não continuaria no poder aproveitou para incentivar a criação de dois partidos 

políticos que, com a mudança evidente para a forma de governo democrático, preservariam o 

seu legado político, favorecendo assim a abertura política. 

Fonte: D’ARAUJO, Maria Celina. A Era Vargas. São Paulo: moderna, 1997. p 31-34. (Coleção 

Polêmica) 
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QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Conforme a bibliografia indicada, o complemento correto da lacuna está na alternativa D: 

Nacional-estatista. Além disso, a alternativa C estando correta resumiria o projeto de Jango que 

visava uma perspectiva mais ampla. 

Fonte: REIS, Daniel Aarão. Ditadura Militar, Esquerdas e sociedade. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2002. p 11-12. 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Todas as afirmativas estão corretas conforme a bibliografia indicada, menos a III que coloca o 

neo-liberalismo como solução encontrada pelos EUA para a crise, quando na verdade existiu 

um projeto de intervenção estatal na economia, New Deal, que tinha como fonte inspiradora o 

economista Jhon Maynard Keybes. O Neoliberalismo só começa a ser aplicado a partir da 

década de 1970 após outra crise. Dessa forma, a argumentação não refuta a questão.  

Fonte: D’ARAUJO, Maria Celina. A Era Vargas. São Paulo: moderna, 1997. p 47-48. 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

François Holland venceu o segundo turno das eleições na França pondo fim as expectativas de 

reeleição de Nicolas Sarkozy pelo Partido Socialista e não Comunista como foi informado na 

alternativa A, que seria a opção correta a ser marcada. Por isso, a questão deve ser anulada 

Fonte:  

 http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/eleicoesnafranca/ 

 http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/22354/partido+de+hollande+vence+1%BA+t

urno+das+eleicoes+legislativas+na+franca.shtml 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A impressão dos gráficos desta questão prejudicou sua análise e consequentemente sua 

resolução. 

Fonte:  

 http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_piramide.php?ano=2010&codigo

=0&corhomem=88C2E6&cormulher=F9C189&wmaxbarra=180 

 http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2125&id

_pagina=1 

 http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2010/12/16/piramide-etaria-brasileira/ 
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QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Embora tratem do mesmo tema (Censo 2010), não há correlação entre as questões 35 e 36. Elas 

possuem abordagens distintas não necessitando da leitura dos gráficos para a análise e a 

resolução da questão 36. A afirmativa E está gramaticamente correta e apresenta informação de 

que houve um grande aumento de pessoas retornando nos últimos 10 anos no Brasil que tem 

como base o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em seu endereço eletrônico 

oficial na Internet: 

174,6 mil brasileiros retornaram ao país entre 2005 e 2010 

O Censo 2010 registrou um grande aumento no movimento de entrada no país 

em relação a 2000. Foram 286,5 mil imigrantes internacionais pelo critério de 

data-fixa, ou seja, indivíduos que residiam no Brasil na data de referência do 

Censo, mas que moravam em um país estrangeiro cinco anos antes. Esse 

número foi 86,7% maior do que em 2000 (143,6 mil). Os principais estados de 

destino desses imigrantes foram São Paulo, Paraná e Minas Gerais que, juntos, 

receberam mais da metade dos imigrantes internacionais do período. 

Do total de imigrantes internacionais, 174,6 mil (65,0%) nasceram no Brasil, 

portanto eram imigrantes internacionais de retorno. Em 2000, foram 87,9 mil 

imigrantes internacionais de retorno, 61,2% dos imigrantes do período. 

Os principais países de origem dos imigrantes foram os Estados Unidos (51,9 

mil imigrantes), Japão (41,4 mil), Paraguai (24,7 mil), Portugal (21,4 mil) e 

Bolívia (15,8 mil). Em 2000, os principais países de origem eram o Paraguai 

(35,5 mil), Japão (19,7 mil), Estados Unidos (16,7 mil), Argentina (7,8 mil) e 

Bolívia (6,0 mil) (IBGE – www.ibge.gov.br – 27/04/2012). 

Portanto, esta afirmativa está correta. 

Fonte: 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2125&id_p

agina=1 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A Inglaterra pertence ao Reino Unido, portanto, faz parte da União Européia. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.568-569). 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão solicita que as afirmativas sejam analisadas segundo a informação repassada na 

figura impressa na prova que se tratava de um mapa da Amazônia Legal com nome desta área 

destacado de forma legível, possibilitando a análise das afirmativas apresentadas. A alternativa 

a ser marcada era a C por considerar que a segunda e a quarta afirmações estão incorretas.  As 

http://www.ibge.gov.br/
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delimitações do bioma Amazônia e da Amazônia Legal são distintos, portanto, não se pode 

confundir as duas definições como semelhantes em termos de abrangência e o Mato Grosso não 

é da região Norte, mas faz parte da Amazônia Legal. Não há participação da ONU na instituição 

da Amazônia Legal que é uma região política do Brasil para execução de planos de 

desenvolvimento e ações de assistência e fiscalização. A utilização do termo “região política” à 

Amazônia Legal não pode ser considerada incorreta, já que se trata de uma extensão territorial 

que envolve várias unidades federadas ou parte delas, portanto é uma região, criada para fins de 

implementação de políticas públicas de proteção e promoção das riquezas naturais existentes 

nesta área. Portanto, encontraremos em publicações a utilização de região para esta área política 

(determinada de forma legal) do território brasileiro: 

A Lei N.º1.806 a princípio, criava a SPVEA – Superintendência do Plano de 

Valorização Econômica da Amazônia, e anexava ao seu território o Estado do 

Maranhão, Goiás e Mato Grosso, passando a região a ser chamada de 

“Amazônia Legal”, não por características morfogeológicas ou de vegetação, 

mas apenas, para facilitar o planejamento econômico na região e sua 

integração ao restante do país. Em 1966, porém, foi aprovada uma nova lei, a 

N.º 5.173 que extinguiu a SPVEA e criou a SUDAM – Superintendência de 

Desenvolvimento da Amazônia que foi extinta em 2001 após diversas denúncias 

e problemas envolvendo sua administração. Em substituição a SUDAM foi 

criada a Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA) no mesmo ano. E, 

por fim, em janeiro de 2008, o então presidente, Luiz Inácio Lula da Silva 

recriou a SUDAM extinguindo a ADA (Portal Infoescola – www.inforescola.com 

– 29/09/2008). 

Fonte: http://www.infoescola.com/ecologia/amazonia-legal/ 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Foi o Canadá, através de seu Ministro do Meio Ambiente, Peter Kent, quem anunciou a saída 

do Protocolo de Kyoto, considerado o único instrumento jurídico global que limita a emissão de 

gases que provocam o efeito estufa que estava previsto chegar ao fim em 2012, mas teve seu 

encerramento adiado para 2017 ou 2020, datas a serem definidas posteriormente à COP17, na 

África do Sul. 

Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/canada-anuncia-saida-do-protocolo-de-kyoto 

Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, p.208). 
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CARGO: PROFESSOR I – GEOGRAFIA  
 

QUESTÃO 01 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa C. 

A primeira afirmativa dessa questão é verdadeira e pode ser constatada com clareza no 4º 

parágrafo do texto. 

Fonte: O próprio texto. 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O autor não se predispõe a desvendar o mistério do Popular, ele só descreve o que, em sua 

concepção seja a distinta figura. A repetição do termo “o Popular” é usada para enfatizar o 

vocábulo, pois o objetivo do texto é dar uma definição subjetiva do que seja esse personagem. 

A repetição é proposital. 

Fonte: O próprio texto. 

 

QUESTÃO 05 

RECURSO PREJUDICADO – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As razões recursais não referem-se à questão. 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O Popular não pode ser considerado indiferente diante da História, pois na trama construída 

pelo autor ele é um personagem constante e imprescindível no texto. O que lhe caracteriza não é 

a indiferença, o que lhe caracteriza é a passividade da sua presença. Ele não atua, ele não age, 

mas não é indiferente, é um expectador atento, mas passivo em relação aos fatos que ocorrem. 

O próprio texto confirma no excerto “O Popular não tem opinião sobre as coisas”; “Seu habitat 

natural é à margem dos acontecimentos.” 

Fonte: O próprio texto. 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O adjetivo “popular”, nesse texto, mudou de classe de palavra através do processo de derivação 

imprópria, transformando-se em um substantivo próprio, por essa razão o uso da inicial 

maiúscula, para destacar e elevá-lo à categoria de um ser independente e único. É uma 

personificação desse tipo social. 

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal – Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – 45ª 

edição. Companhia Editora Nacional. São Paulo. 
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QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O enunciado dessa questão pedia que se marcasse a correspondência correta entre as palavras 

sublinhadas e a classe gramatical correta. 

Na alternativa “a” o “o”, nessa frase, é um pronome demonstrativo. A correspondência está 

correta.  

Na alternativa “b” a palavra que está sublinhada é “caladas” que, na frase, é um adjetivo e não 

substantivo. 

Na alternativa “c” o “se” é um pronome e não uma conjunção. 

Na alternativa “d” “sobre” é preposição e não advérbio 

Na alternativa “e”, “seu” é um pronome possessivo e não preposição. 

Portanto a alternativa que está de acordo com o enunciado da questão é a “A”. 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

É cediço que a LDB nº 9394/96 já sofreu inúmeras alterações. Ocorre que a questão foi 

elaborada à luz da legislação em vigor. Os itens que fazem parte da questão 15 estão todos 

certos, o que leva a considerar a opção correta a letra C. Portanto, o gabarito está mantido. 

As legislações citadas na fonte fundamentam cada afirmativa que compõem a questão, não 

deixando assim, pairar dúvidas. 

Fonte:  

 Resolução nº 3, de 3 de agosto de 2005 – MEC/CNE/CEB, no seu artigo 2º. 

 Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, no seu artigo 4º. 

 Resolução nº 05, de 17 de dezembro de 2009, no seu artigo 4º. 

 Resolução CEB nº 07, de 14 de dezembro de 2010, no PARÁGRAFO 3º, DO ARTIGO 11. 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com as páginas 176 à 180, do Guia de Estudo, Módulo 4, Volume 1, da Coleção 

Veredas, SEE/MG, a partir do tema Gestão Democrática: um caminho para a construção da 

autonomia na escola , de autoria de José Vieira de Sousa ,  o item IV  está errado, pois 

autonomia não significa soberania . Portanto a opção correta é a letra B. 

Fonte: Coleção Veredas – Guia de Estudo, Módulo 4, Volume 1 –SEE/MG 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com Oliveira (2005, p.41) O processo de internacionalização da economia brasileira 

tem revelado, então, que o desenvolvimento do capitalismo na agricultura em nossos dias está 

marcado, sobretudo, pela sua industrialização. Essa industrialização deve ser entendida como o 

processo de introdução do modo industrial de produzir no campo, desencadeando um inter-



 

143 

 

relacionamento intenso entre a indústria e a agricultura. Além disso, os financiamentos obtidos 

pela agricultura são desiguais, uma vez que, no Brasil a maior parte dos financiamentos 

agrícolas tem ficado com médios e grandes estabelecimentos agropecuários. O autor ainda cita 

que se deve entender que o desenvolvimento do capitalismo no Brasil está marcado, 

contraditoriamente, por um processo desigual que, ao mesmo tempo amplia o trabalho 

assalariado no campo, aumenta, igual e contraditoriamente, o domínio do trabalho familiar e 

camponês. Esse processo tem aberto, para estas duas formas de produzir no campo, espaços 

distintos de predomínio, o familiar, nas pequenas unidades camponesas, e o assalariado, nas 

médias e grandes unidades capitalistas. Em suma, todas as características elencadas são 

características fundamentais da agricultura brasileira no século XIX e início do século XXI de 

acordo com Ariovaldo Umbelino de Oliveira. 

Fonte: Oliveira, Ariovaldo Umbelino de in: Novos Caminhos da Geografia. 5ª edição. São 

Paulo. Contexto 2005 p.41 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A questão foi anulada, pois não há resposta correta para a questão. Deseja-se realizar o 

mapeamento de uma área com precisão gráfica de 0,2mm, cujo detalhamento exige a distinção 

de feições de mais de 2,5 m de extensão. Que escala deve ser utilizada? 

2,5 dividido por 0,0002 é: 1:125000 

Fonte: Fitz, Paulo Roberto. Cartografia Básica. São Paulo: Oficina de Textos 2008 p.26. 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com Troppmair (2012, p.58) a atuação, em intensidade diferente, dos fatores de 

gênese pode proporcionar variações horizontais que formam uma seqüência de solos diferentes, 

chamada de “catena”. Pelo mesmo motivo, em profundidade, podem variar as propriedades 

físicas (cor, textura, estrutura etc.), e químicas (reação do pH; elementos químicos) de um solo, 

originando camadas horizontais diferenciadas que são denominadas de “horizontes” e indicadas 

pelas letras maiúsculas O, A, B, C, R, podendo ou não apresentar subdivisões indicadas por 

algarismos arábicos. O conjunto de horizontes constitui-se o perfil do solo”.  

Diante disso, todas as caracterizações dos perfis abaixo, dos que foram elencados estão corretos:  

Horizonte “A”: é, em geral, o mais superficial, recebendo intensamente a ação dos elementos 

climáticos. Apresenta-se rico em matéria orgânica e minerais resistentes à intemperização, pois 

o material solúvel, através da água do solo, é carregado para os horizontes mais profundos, 

verificando-se, assim, uma subtração de elementos minerais. 

 Horizonte “B”, localizado subjacente ao “A” recebe os elementos que migram do horizonte 

acima, verificando-se o acúmulo de bases, óxidos de ferro, óxidos de alumínio, argila e, às 

vezes, de matéria orgânica. 

Horizonte “R”: é a rocha matriz 



 

144 

 

Fonte: Troppmair, Helmut. Biogeografia e Meio Ambiente. 9ª edição. Rio de Janeiro. Technical 

Books 2012, p.58 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com Fitz (2008, p.29) 

A – 1:1.000 Trata de Planta 

B – 1:5.000 Trata de carta cadastral 

C – 1:25.000 Trata de carta topográfica 

D – 1:250.000 Trata de carta topográfica 

E – 1:500.000 Trata de carta geográfica 

Fonte: Fitz, Paulo Roberto. Cartografia Básica. São Paulo: Oficina de Textos 2008 p.29. 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A resposta deveria expressar o conjunto de informações da questão começando pela imagem 

que é característica de uma área de deserto. O bioma deserto ocorre nos cinturiões de clima 

seco, entre os biomas dos trópicos úmidos e os intermediários temperados. Outra característica 

específica do deserto é chuva com freqüência de menos 250 mm por ano. Alto potencial de 

evaporação e plantas que apresentam adaptações para absorver, armazenar e impedir perda de 

água. Ou seja, a imagem e o conjunto de informações dizem respeito ao bioma deserto. 

Fonte: Brown, James H e Lomolino, Mark V. Biogeografia. 2ª edição. Ribeirão Preto. São 

Paulo 2006, p.116 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A impressão dos gráficos desta questão prejudicou sua análise e consequentemente sua 

resolução. 

Fonte:  

 http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_piramide.php?ano=2010&codigo

=0&corhomem=88C2E6&cormulher=F9C189&wmaxbarra=180 

 http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2125&id

_pagina=1 

 http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2010/12/16/piramide-etaria-brasileira/ 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Embora tratem do mesmo tema (Censo 2010), não há correlação entre as questões 33 e 34. Elas 

possuem abordagens distintas não necessitando da leitura dos gráficos para a análise e a 

resolução da questão 34. A questão solicita a marcação da única alternativa incorreta entre as 
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cinco apresentadas (A, B, C, D e E). A alternativa A está incorreta, pois enquanto realmente 

aumentou o percentual de pessoas com nível superior no Brasil, ocorreu nos últimos 10 anos 

uma redução no que diz respeito ao nível fundamental incompleto:  

Na análise da população de 10 anos ou mais por nível de instrução, de 2000 

para 2010, o percentual de pessoas sem instrução ou com o fundamental 

incompleto caiu de 65,1% para 50,2%, enquanto o de pessoas com pelo menos o 

curso superior completo aumentou de 4,4% para 7,9%. Houve avanços em todas 

as grandes regiões (IBGE – endereço eletrônico especificado na Fonte). 

Portanto, a afirmação não está totalmente correta e, por isso, não pode ser considerada, já que 

era solicitada a marcação da alternativa que NÃO era possível afirmar sobre os resultados do 

Censo 2010. Essas informações foram amplamente divulgadas pelo IBGE em toda mídia 

brasileira, tendo grande apelo já que trata das principais mudanças ou constatações sobre o 

desenvolvimento social, cultural e econômico da população brasileira em várias áreas e, por 

isso, é um dado significativo a ser cobrado em questões de Conhecimentos Gerais. 

Fonte: 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2125&id_p

agina=1 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

François Holland venceu o segundo turno das eleições na França pondo fim as expectativas de 

reeleição de Nicolas Sarkozy pelo Partido Socialista e não Comunista como foi informado na 

alternativa A, que seria a opção correta a ser marcada. Por isso, a questão deve ser anulada 

Fonte:  

 http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/eleicoesnafranca/ 

 http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/22354/partido+de+hollande+vence+1%BA+t

urno+das+eleicoes+legislativas+na+franca.shtml 

 

 

 

CARGO: PROFESSOR I – MATEMÁTICA  
 

QUESTÃO 01 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa C. 

A primeira afirmativa dessa questão é verdadeira e pode ser constatada com clareza no 4º 

parágrafo do texto. 

Fonte: O próprio texto. 
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QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O autor não se predispõe a desvendar o mistério do Popular, ele só descreve o que, em sua 

concepção seja a distinta figura. A repetição do termo “o Popular” é usada para enfatizar o 

vocábulo, pois o objetivo do texto é dar uma definição subjetiva do que seja esse personagem. 

A repetição é proposital. 

Fonte: O próprio texto. 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A palavra “semântica” segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa significa “...num 

sistema lingüístico, o componente do sentido das palavras e da interpretação  das sentenças e 

dos enunciados .” A palavra “que” nas alternativas A, C, D e E possuem o valor semântico de 

pronome relativo, ou seja, referem-se às palavras já ditas anteriormente (figura, visitante, 

sujeito, “o” que é um pronome demonstrativo, substituindo  “aquilo”, “alguma coisa”). Na 

alternativa B o “que” é uma conjunção integrante iniciando uma oração subordinada substantiva 

objetiva direta. 

Fonte: PASQUALE & ULISSES. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Scipione, 2008. 

 

QUESTÃO 05 

RECURSO PREJUDICADO – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão não se refere ao conteúdo de Língua Portuguesa. 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

I – “... assistia às manifestações políticas.” 

II – “... rente à parede.” 

III – “... nunca foi a reuniões.” 

Na 1ª alternativa o verbo “assistir” rege a preposição “a” e a palavra “manifestações” admite o 

artigo “a”. 

Na 2ª alternativa o adjetivo “rente” rege a preposição “a” e a palavra “parede” admite o artigo 

“a”. 

Na 3ª alternativa o verbo “ir” exige, sim, a preposição, porém a palavra “reuniões” é um 

substantivo feminino usado em sentido geral e indeterminado e por isso não admite o artigo “a” 

antes dela. Se houvesse a necessidade do artigo ele teria que estar no plural “as reuniões”. 

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal – Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – 45ª 

edição. Companhia Editora Nacional. São Paulo. 
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QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O Popular não pode ser considerado indiferente diante da História, pois na trama construída 

pelo autor ele é um personagem constante e imprescindível no texto. O que lhe caracteriza não é 

a indiferença, o que lhe caracteriza é a passividade da sua presença. Ele não atua, ele não age, 

mas não é indiferente, é um expectador atento, mas passivo em relação aos fatos que ocorrem. 

O próprio texto confirma  no excerto “O Popular não tem opinião sobre as coisas”; “Seu habitat 

natural é à margem dos acontecimentos.” 

Fonte: O próprio texto. 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Nessa questão a frase do enunciado pede a função sintática de “o” na frase “Você o conhece...”. 

O verbo “conhecer” é transitivo direto e o pronome oblíquo “o” está exercendo a função de 

objeto direto. Na alternativa “E” a expressão “os méritos” está funcionando como complemento 

do verbo “merecer” que é transitivo direto ou seja “os méritos” é objeto direto. 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática. Editora Atual. 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O adjetivo “popular”, nesse texto, mudou de classe de palavra através do processo de derivação 

imprópria, transformando-se em um substantivo próprio, por essa razão o uso da inicial 

maiúscula, para destacar e elevá-lo à categoria de um ser independente e único. É uma 

personificação desse tipo social. 

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal – Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – 45ª 

edição. Companhia Editora Nacional. São Paulo. 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A palavra “sobre”, nessa frase, classifica-se como preposição e não como advérbio. A 

alternativa correta para essa questão é a “A”. 

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal – Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – 45ª 

edição. Companhia Editora Nacional. São Paulo. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com a Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010 – MEC/Conselho Nacional de 

Educação/CEB, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 

nove anos, no seu artigo 7º, e com os artigos 22 e 32 da Lei nº 9394/96 (LDB) todas as 

proposições estão certas, portanto a opção correta é a letra E. 
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A questão pede para analisar as afirmativas à luz das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental de nove anos e da LDB (considere-se todas as alterações que ela já sofreu). 

Fonte: Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010 – MEC – CNE/CEB e LDB nº 9394/96 e 

suas posteriores alterações. 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

É cediço que a LDB nº 9394/96 já sofreu inúmeras alterações. Ocorre que a questão foi 

elaborada à luz da legislação em vigor. Os itens que fazem parte da questão 15 estão todos 

certos, o que leva a considerar a opção correta a letra C. Portanto, o gabarito está mantido. 

As legislações citadas na fonte fundamentam cada afirmativa que compõem a questão, não 

deixando assim, pairar dúvidas. 

Fonte:  

 Resolução nº 3, de 3 de agosto de 2005 – MEC/CNE/CEB, no seu artigo 2º. 

 Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, no seu artigo 4º. 

 Resolução nº 05, de 17 de dezembro de 2009, no seu artigo 4º. 

 Resolução CEB nº 07, de 14 de dezembro de 2010, no PARÁGRAFO 3º, DO ARTIGO 11. 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Usando: 

_ 2 recheios: C8, 2 = 28 

_ 3 recheios: C8, 3 = 56 

_ 4 recheios: C8, 4 = 70 

_ 5 recheios: C8, 5 = 56 

_ 6 recheios: C8, 6 = 28 

_ 7 recheios: C8, 7 = 8 

_ 8 recheios: C8, 8 = 1 

Total = 28 + 56 + 70 + 56 + 28 + 8 + 1 = 247 

Resposta: C 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Vesfera = pr
3
 

36p = pr
3
 

36.3 = 4r
3
 

108 = 4r
3
 

4r
3
 = 108 

r
3
 = 27 

r = 3cm 
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Vcilindro = pr
2 
. h 

45p = p . 3
2
 . h 

45 = 9h 

h = 5cm 

Altura do desodorante = h + r = 3 + 5 = 8cm 

Resposta: B 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Z (conjunto dos números inteiros): 4 números 

– 6; 3 8  = –2; 121  = 11; 5
0
 = 1; 

I(conjunto dos números irracionais): 1 número  

Apenas 149  = 12, 206... pois é uma dízima não periódica. 

Resposta: C 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

Para que o produto entre o algarismo das dezenas e o das unidades seja igual a 1 é necessário 

que ambos sejam 1. Assim temos: 

111; 211; 311; 411; 511; 611; 711; 811; 911 

111 não é primo, pois é divisível por 3. 

211 Dividindo-se 211 pela sequência de números primos verifica-se na divisão por 17que o 

divisor é maior que o quociente e o resto é diferente de zero, logo 211 é primo. 

311 Dividindo-se 311 pela sequência de números primos verifica-se na divisão por 19 que o 

divisor é maior que o quociente e o resto é diferente de zero, logo 311 é primo. 

411 não é primo, pois é divisível por 3. 

511 não é primo, pois é divisível por 7. 

611 não é primo, pois é divisível por 13. 

711 não é primo, pois é divisível por 3. 

811 Dividindo-se 811 pela sequência de números primos verifica-se na divisão por 29 que o 

divisor é maior que o quociente e o resto é diferente de zero, logo 811 é primo. 

911 Dividindo-se 911 pela sequência de números primos verifica-se na divisão por 31 que o 

divisor é maior que o quociente e o resto é diferente de zero, logo 911 é primo. 

Assim são 4 números primos. 

Resposta: B 
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QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Há 10 anos: 200 . 12 = 2400 folhas por bimestre. Logo consumia no ano: 4 . 2400 = 9600 folhas. 

Atualmente: 250 . (12 + 25% de 12) = 250 . (12 + 3) = 250 . 15 = 3750 folhas por bimestre. Logo 

consome no ano: 15000 folhas. 

Aumento de consumo de folhas no período de um ano: 15000 – 9600 = 5400 

Resposta: C 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Seja f(x) uma função do 1º grau, cujo gráfico passa pelos pontos (4, 12), (– 5, – 6) e (1, k). Assim, o 

valor de k é   

Para o ponto (4,12) temos: 

y = ax + b 

12 = a . 4 + b 

4a + b = 12 
 

Para o ponto (–5, –6) temos: 

y = ax + b 

–6 = a . (–5) + b 

–5a + b = –6 
 

Montando um sistema temos: 

6b5a

12b4a
  

 

Efetuando a diferença das equações temos: 

9a = 18 

a = 2 
 

Substituindo “a” na primeira equação temos: 

4 . 2 + b = 12 

8 + b = 12 

b = 4 
 

Assim a função é dada por: y = 2x + 4 

Para o ponto (1, k) temos: 

y = 2x + 4 

k = 2 . 1 + 4 

k = 2 + 4 

k = 6 

Resposta: A 
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QUESTÃO 32 

RECURSO PREJUDICADO – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os argumentos recursais não se referem a esta questão. 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

François Holland venceu o segundo turno das eleições na França pondo fim as expectativas de 

reeleição de Nicolas Sarkozy pelo Partido Socialista e não Comunista como foi informado na 

alternativa A, que seria a opção correta a ser marcada. Por isso, a questão deve ser anulada 

Fonte:  

 http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/eleicoesnafranca/ 

 http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/22354/partido+de+hollande+vence+1%BA+t

urno+das+eleicoes+legislativas+na+franca.shtml 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A impressão dos gráficos desta questão prejudicou sua análise e consequentemente sua 

resolução. 

Fonte:  

 http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_piramide.php?ano=2010&codigo

=0&corhomem=88C2E6&cormulher=F9C189&wmaxbarra=180 

 http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2125&id

_pagina=1 

 http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2010/12/16/piramide-etaria-brasileira/ 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Embora tratem do mesmo tema (Censo 2010), não há correlação entre as questões 35 e 36. Elas 

possuem abordagens distintas não necessitando da leitura dos gráficos para a análise e a 

resolução da questão 36. A afirmativa E está gramaticamente correta e apresenta informação de 

que houve um grande aumento de pessoas retornando nos últimos 10 anos no Brasil que tem 

como base o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em seu endereço eletrônico 

oficial na Internet: 

174,6 mil brasileiros retornaram ao país entre 2005 e 2010 

O Censo 2010 registrou um grande aumento no movimento de entrada no país 

em relação a 2000. Foram 286,5 mil imigrantes internacionais pelo critério de 

data-fixa, ou seja, indivíduos que residiam no Brasil na data de referência do 

Censo, mas que moravam em um país estrangeiro cinco anos antes. Esse 

número foi 86,7% maior do que em 2000 (143,6 mil). Os principais estados de 
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destino desses imigrantes foram São Paulo, Paraná e Minas Gerais que, juntos, 

receberam mais da metade dos imigrantes internacionais do período. 

Do total de imigrantes internacionais, 174,6 mil (65,0%) nasceram no Brasil, 

portanto eram imigrantes internacionais de retorno. Em 2000, foram 87,9 mil 

imigrantes internacionais de retorno, 61,2% dos imigrantes do período. 

Os principais países de origem dos imigrantes foram os Estados Unidos (51,9 

mil imigrantes), Japão (41,4 mil), Paraguai (24,7 mil), Portugal (21,4 mil) e 

Bolívia (15,8 mil). Em 2000, os principais países de origem eram o Paraguai 

(35,5 mil), Japão (19,7 mil), Estados Unidos (16,7 mil), Argentina (7,8 mil) e 

Bolívia (6,0 mil) (IBGE – www.ibge.gov.br – 27/04/2012). 

Portanto, esta afirmativa está correta. 

Fonte: 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2125&id_p

agina=1 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão solicitava a marcação de uma afirmativa correta sobre a União Europeia. A Rússia 

não faz parte da União Europeia e sua moeda, o euro, não foi adotada por todas as nações, entre 

elas a Grã-Bretanha. A União Europeia responde por cerca de 30% do comércio internacional e 

o Brasil não a tem como principal parceiro comercial. A China, seguida dos EUA, são os 

principais parceiros comerciais do Brasil. A formação do grupo teve início em meados do 

século XX, através do Tratado de Paris (quando era denominada Comunidade Econômica 

Europeia), mas o nome União Europeia foi instituído em 1992 com o Tratado de Maastricht. A 

única alternativa correta é a E já que a União Europeia vem se estendendo para o leste europeu, 

abrangendo ex-repúblicas soviéticas, como pode ser exemplificado com as três ex-republicas 

soviéticas de Estônia Letônia e Lituânia. A extensão da EU para o leste também pode ser 

exemplificado com países do extinto bloco socialista, como Polônia, Eslováquia, República 

Tcheca, entre outros.  

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 88, 304 e 359). 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão solicita que as afirmativas sejam analisadas segundo a informação repassada na 

figura impressa na prova que se tratava de um mapa da Amazônia Legal com nome desta área 

destacado de forma legível, possibilitando a análise das afirmativas apresentadas. A alternativa 

a ser marcada era a C por considerar que a segunda e a quarta afirmações estão incorretas.  As 

delimitações do bioma Amazônia e da Amazônia Legal são distintos, portanto, não se pode 

confundir as duas definições como semelhantes em termos de abrangência e o Mato Grosso não 

é da região Norte, mas faz parte da Amazônia Legal. Não há participação da ONU na instituição 

http://www.ibge.gov.br/
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da Amazônia Legal que é uma região política do Brasil para execução de planos de 

desenvolvimento e ações de assistência e fiscalização. A utilização do termo “região política” à 

Amazônia Legal não pode ser considerada incorreta, já que se trata de uma extensão territorial 

que envolve várias unidades federadas ou parte delas, portanto é uma região, criada para fins de 

implementação de políticas públicas de proteção e promoção das riquezas naturais existentes 

nesta área. Portanto, encontraremos em publicações a utilização de região para esta área política 

(determinada de forma legal) do território brasileiro: 

A Lei N.º1.806 a princípio, criava a SPVEA – Superintendência do Plano de 

Valorização Econômica da Amazônia, e anexava ao seu território o Estado do 

Maranhão, Goiás e Mato Grosso, passando a região a ser chamada de 

“Amazônia Legal”, não por características morfogeológicas ou de vegetação, 

mas apenas, para facilitar o planejamento econômico na região e sua 

integração ao restante do país. Em 1966, porém, foi aprovada uma nova lei, a 

N.º 5.173 que extinguiu a SPVEA e criou a SUDAM – Superintendência de 

Desenvolvimento da Amazônia que foi extinta em 2001 após diversas denúncias 

e problemas envolvendo sua administração. Em substituição a SUDAM foi 

criada a Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA) no mesmo ano. E, 

por fim, em janeiro de 2008, o então presidente, Luiz Inácio Lula da Silva 

recriou a SUDAM extinguindo a ADA (Portal Infoescola – www.inforescola.com 

– 29/09/2008). 

Fonte: http://www.infoescola.com/ecologia/amazonia-legal/ 

 

 

 

CARGO: PROFESSOR I – CIÊNCIAS  
 

QUESTÃO 01 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa C. 

A primeira afirmativa dessa questão é verdadeira e pode ser constatada com clareza no 4º 

parágrafo do texto. 

Fonte: O próprio texto. 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O autor não se predispõe a desvendar o mistério do Popular, ele só descreve o que, em sua 

concepção seja a distinta figura. A repetição do termo “o Popular” é usada para enfatizar o 

vocábulo, pois o objetivo do texto é dar uma definição subjetiva do que seja esse personagem. 

A repetição é proposital. 

Fonte: O próprio texto. 
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QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A palavra “semântica” segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa significa “ ...num 

sistema lingüístico, o componente do sentido das palavras e da interpretação  das sentenças e 

dos enunciados .” A palavra “que” nas alternativas A, C, D e E possuem o valor semântico de 

pronome relativo, ou seja, referem-se às palavras já ditas anteriormente (figura, visitante, 

sujeito, “o” que é um pronome demonstrativo, substituindo  “aquilo”, “alguma coisa”). Na 

alternativa B o “que” é uma conjunção integrante iniciando uma oração subordinada substantiva 

objetiva direta. 

Fonte: PASQUALE & ULISSES. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Scipione, 2008. 

 

QUESTÃO 05 

RECURSO PREJUDICADO – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As razões recursais não se referem à questão. 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

I – “... assistia às manifestações políticas.” 

II – “... rente à parede.” 

III – “... nunca foi a reuniões.” 

Na 1ª alternativa o verbo “assistir” rege a preposição “a” e a palavra “manifestações” admite o 

artigo “a”. 

Na 2ª alternativa o adjetivo “rente” rege a preposição “a” e a palavra “parede” admite o artigo 

“a”. 

Na 3ª alternativa o verbo “ir” exige, sim, a preposição, porém a palavra “reuniões” é um 

substantivo feminino usado em sentido geral e indeterminado e por isso não admite o artigo “a” 

antes dela. Se houvesse a necessidade do artigo ele teria que estar no plural “as reuniões”. 

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal – Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – 45ª 

edição. Companhia Editora Nacional. São Paulo. 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O Popular não pode ser considerado indiferente diante da História, pois na trama construída 

pelo autor ele é um personagem constante e imprescindível no texto. O que lhe caracteriza não é 

a indiferença, o que lhe caracteriza é a passividade da sua presença. Ele não atua, ele não age, 

mas não é indiferente, é um expectador atento, mas passivo em relação aos fatos que ocorrem. 

O próprio texto confirma  no excerto “O Popular não tem opinião sobre as coisas”; “Seu habitat 

natural é à margem dos acontecimentos.” 

Fonte: O próprio texto. 
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QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Nessa questão a frase do enunciado pede a função sintática de “o” na frase “Você o conhece...”. 

O verbo “conhecer” é transitivo direto e o pronome oblíquo “o” está exercendo a função de 

objeto direto. Na alternativa “E” a expressão “os méritos” está funcionando como complemento 

do verbo “merecer” que é transitivo direto, ou seja, “os méritos” é objeto direto. Essa questão 

foi formulada de acordo com o conteúdo programático publicado no edital do concurso. Ela está 

dentro do conteúdo “sintaxe da oração e do período”. 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática. Editora Atual. 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O adjetivo “popular”, nesse texto, mudou de classe de palavra através do processo de derivação 

imprópria, transformando-se em um substantivo próprio, por essa razão o uso da inicial 

maiúscula, para destacar e elevá-lo à categoria de um ser independente e único. É uma 

personificação desse tipo social. 

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal – Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – 45ª 

edição. Companhia Editora Nacional. São Paulo. 

 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com a Resolução nº 05, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, nos artigos 5º e 9º todas as afirmativas estão 

erradas. Apenas a letra C está correta, de acordo com o artigo 8º da referida legislação. Portanto 

a alternativa correta é a letra C. 

Fonte: Resolução nº 05, de 17 de dezembro de 2009 (MEC/CNE/CEB) 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com a Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010 – MEC/Conselho Nacional de 

Educação/CEB, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 

nove anos, no seu artigo 7º, e com os artigos 22 e 32 da Lei nº 9394/96 (LDB) todas as 

proposições estão certas, portanto a opção correta é a letra E. 

A questão pede para analisar as afirmativas à luz das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental de nove anos e da LDB (considere-se todas as alterações que ela já sofreu). 

Fonte: Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010 – MEC – CNE/CEB e LDB nº 9394/96 e 

suas posteriores alterações. 
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QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

É cediço que a LDB nº 9394/96 já sofreu inúmeras alterações. Ocorre que a questão foi 

elaborada à luz da legislação em vigor. Os itens que fazem parte da questão 15 estão todos 

certos, o que leva a considerar a opção correta a letra C. Portanto, o gabarito está mantido. 

As legislações citadas na fonte fundamentam cada afirmativa que compõem a questão, não 

deixando assim, pairar dúvidas. 

Fonte:  

 Resolução nº 3, de 3 de agosto de 2005 – MEC/CNE/CEB, no seu artigo 2º. 

 Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, no seu artigo 4º. 

 Resolução nº 05, de 17 de dezembro de 2009, no seu artigo 4º. 

 Resolução CEB nº 07, de 14 de dezembro de 2010, no PARÁGRAFO 3º, DO ARTIGO 11. 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como éter e água são líquidos diferentes e não miscíveis, o mais denso permanece na parte 

inferior, ficando o menos denso sobre ele, caracterizando assim a decantação. A separação da 

mistura oxigênio-nitrogênio é baseada na diminuição da temperatura e aumento da pressão, 

podendo-se liquefazer gases que apresentam temperaturas de ebulição diferentes. 

Fonte: NÓBREGA, Olímpio salgado; SILVA, Eduardo Roberto da; SILVA, Ruth Hashimoto 

da. Química. São Paulo: Ática, 2005. 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Para resolução da questão, exigi-se conhecimento sobre a correta definição de cada hormônio, 

identificando-se entre eles os hormônios gonadotróficos. Na referente questão os hormônios 

ovarianos são representados por I (Estrógenos) e IV (Progesterona). Os hormônios 

gonadotróficos são representados por II (LH – Luteinizante) e por III (FSH – Folículo 

estimulante). 

Fonte: LOPES, Sônia; ROSSO, Sergio. BIO – volume 2. 1 Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O enunciado da referente questão indica que seja assinalada a alternativa que exemplifique uma 

relação intraespecífica. Portanto, somente cooperação e competição são relações 

intraespecíficas; todas as outras são relações interespecíficas. Desse modo, somente poderá ser 

considerada como resposta correta a relação intraespecífica denominada cooperação. Ainda, ... 

Fonte: SANTOS, Fernando Santiago dos; et al. Biologia: ser protagonista. Vol. 3. 1 ed. São 

Paulo: Edições SM, 2010. 
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QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O enunciado da referente questão indica que seja assinalada a alternativa que contém 

SOMENTE características das artérias e, portanto, a presença de válvulas não é uma 

característica exclusiva das artérias, já que elas se encontram presentes nas veias com a 

finalidade de impedir o refluxo do sangue. A musculatura lisa muito desenvolvida é uma 

característica das artérias, pois assim ela é capaz de suportar a pressão que é exercida pelo 

sangue que sai do coração. 

Fonte: LOPES, Sônia; ROSSO, Sergio. BIO – volume 2. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A homeostase se refere ao equilíbrio que o organismo busca adquirir em resposta a 

transformações do metabolismo. Portanto, a homeostase se apresenta como única alternativa 

correta referente a propriedade do ser vivo de manter relativamente constante o interior de seu 

organismo.  

Fonte: LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNAJDER, Fernando. Biologia Hoje. Vol. 1. São 

Paulo: Ática, 2010. 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A impressão dos gráficos desta questão prejudicou sua análise e consequentemente sua 

resolução. 

Fonte:  

 http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_piramide.php?ano=2010&codigo

=0&corhomem=88C2E6&cormulher=F9C189&wmaxbarra=180 

 http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2125&id

_pagina=1 

 http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2010/12/16/piramide-etaria-brasileira/ 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Embora tratem do mesmo tema (o Censo 2010), não há correlação entre as questões 31 e 32. 

Elas possuem abordagens distintas, não necessitando da leitura dos gráficos para a análise e a 

resolução da questão 32. A alternativa A está incorreta, pois enquanto realmente aumentou o 

percentual de pessoas com nível superior no Brasil, ocorreu nos últimos 10 anos uma redução 

no que diz respeito ao nível fundamental incompleto: 

Na análise da população de 10 anos ou mais por nível de instrução, de 2000 

para 2010, o percentual de pessoas sem instrução ou com o fundamental 

incompleto caiu de 65,1% para 50,2%, enquanto o de pessoas com pelo menos o 
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curso superior completo aumentou de 4,4% para 7,9%. Houve avanços em todas 

as grandes regiões (IBGE – endereço eletrônico especificado na Fonte). 

Portanto, a afirmação não está totalmente correta e, por isso, não pode ser considerada, já que 

era solicitada a marcação da alternativa que NÃO era possível afirmar sobre os resultados do 

Censo 2010. Essas informações foram amplamente divulgadas pelo IBGE em toda mídia 

brasileira, tendo grande apelo já que trata das principais mudanças ou constatações sobre o 

desenvolvimento social, cultural e econômico da população brasileira em várias áreas e, por 

isso, sendo considerado um dado significativo a ser cobrado em questões de Conhecimentos 

Gerais. 

Fonte: 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2125&id_p

agina=1 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

François Holland venceu o segundo turno das eleições na França pondo fim as expectativas de 

reeleição de Nicolas Sarkozy pelo Partido Socialista e não Comunista como foi informado na 

alternativa A, que seria a opção correta a ser marcada. Por isso, a questão deve ser anulada 

Fonte:  

 http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/eleicoesnafranca/ 

 http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/22354/partido+de+hollande+vence+1%BA+t

urno+das+eleicoes+legislativas+na+franca.shtml 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A única afirmação incorreta é a contida no item III já que não houve uma queda de Fidel Castro, 

mas uma retirada do próprio governante do poder, colocando em seu lugar Raúl Castro, seu 

irmão. Além disso, apesar de adotar medidas mais moderadas, Cuba se mantém como uma das 

poucas nações socialistas no século XXI. Desta forma, a alternativa correta é a D que apontam 

estarem corretas as afirmações contidas nos itens I, II e IV.  

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.443 a 444). 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As delimitações do bioma Amazônia e da Amazônia Legal são distintos, portanto, não se pode 

confundir as duas definições como semelhantes em termos de abrangência e o Mato Grosso não 

é da região Norte, mas faz parte da Amazônia Legal. 

Não há qualquer vício em relação à tipologia utilizada para a questão. 

Fonte: http://www.infoescola.com/ecologia/amazonia-legal/ 
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CARGO: PROFESSOR I – LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) 
 

QUESTÃO 01 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa C. 

A primeira afirmativa dessa questão é verdadeira e pode ser constatada com clareza no 4º 

parágrafo do texto. 

Fonte: O próprio texto. 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O autor não se predispõe a desvendar o mistério do Popular, ele só descreve o que, em sua 

concepção seja a distinta figura. A repetição do termo “o Popular” é usada para enfatizar o 

vocábulo, pois o objetivo do texto é dar uma definição subjetiva do que seja esse personagem. 

A repetição é proposital. 

Fonte: O próprio texto. 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

I – “... assistia às manifestações políticas.” 

II – “... rente à parede.” 

III – “... nunca foi a reuniões.” 

Na 1ª alternativa o verbo “assistir” rege a preposição “a” e a palavra “manifestações” admite o 

artigo “a”. 

Na 2ª alternativa o adjetivo “rente” rege a preposição “a” e a palavra “parede” admite o artigo 

“a”. 

Na 3ª alternativa o verbo “ir” exige, sim, a preposição, porém a palavra “reuniões” é um 

substantivo feminino usado em sentido geral e indeterminado e por isso não admite o artigo “a” 

antes dela. Se houvesse a necessidade do artigo ele teria que estar no plural “as reuniões”. 

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal – Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – 45ª 

edição. Companhia Editora Nacional. São Paulo. 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O Popular não pode ser considerado indiferente diante da História, pois na trama construída 

pelo autor ele é um personagem constante e imprescindível no texto. O que lhe caracteriza não é 

a indiferença, o que lhe caracteriza é a passividade da sua presença. Ele não atua, ele não age, 

mas não é indiferente, é um expectador atento, mas passivo em relação aos fatos que ocorrem. 

O próprio texto confirma  no excerto “O Popular não tem opinião sobre as coisas”; “Seu habitat 

natural é à margem dos acontecimentos.” 

Fonte: O próprio texto. 
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QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O adjetivo “popular”, nesse texto, mudou de classe de palavra através do processo de derivação 

imprópria, transformando-se em um substantivo próprio, por essa razão o uso da inicial 

maiúscula, para destacar e elevá-lo à categoria de um ser independente e único. É uma 

personificação desse tipo social. 

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal – Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – 45ª 

edição. Companhia Editora Nacional. São Paulo. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com a Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010 – MEC/Conselho Nacional de 

Educação/CEB, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 

nove anos, no seu artigo 7º, e com os artigos 22 e 32 da Lei nº 9394/96 (LDB) todas as 

proposições estão certas, portanto a opção correta é a letra E. 

A questão pede para analisar as afirmativas à luz das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental de nove anos e da LDB (considere-se todas as alterações que ela já sofreu). 

Fonte: Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010 – MEC – CNE/CEB e LDB nº 9394/96 e 

suas posteriores alterações. 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

É cediço que a LDB nº 9394/96 já sofreu inúmeras alterações. Ocorre que a questão foi 

elaborada à luz da legislação em vigor. Os itens que fazem parte da questão 15 estão todos 

certos, o que leva a considerar a opção correta a letra C. Portanto, o gabarito está mantido. 

As legislações citadas na fonte fundamentam cada afirmativa que compõem a questão, não 

deixando assim, pairar dúvidas. 

Fonte:  

 Resolução nº 3, de 3 de agosto de 2005 – MEC/CNE/CEB, no seu artigo 2º. 

 Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, no seu artigo 4º. 

 Resolução nº 05, de 17 de dezembro de 2009, no seu artigo 4º. 

 Resolução CEB nº 07, de 14 de dezembro de 2010, no PARÁGRAFO 3º, DO ARTIGO 11. 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A banca ressalta que tanto o entendimento da palavra “doodles” quanto a de “doodlers”, que são 

ambas substantivos, assim como as demais opções propostas na questão 21, dependia única e 

exclusivamente da compreensão que o candidato deveria ter do texto, o qual deve ser sempre a 
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fonte de referência para qualquer produção de sentido, aquilo que popularmente chama-se de 

“interpretação”. Assim, o texto oferecia as seguintes pistas: 

1º parágrafo: “...its great Thurber cartoons”, “...loved to scribble cartoons and caricatures” 

(“as grandes caricaturas/charges de Thurber”, “adorava rabiscar/criar com poucos traços 

charges e caricaturas”) 

2º parágrafo: “...O. Henry often drew caricatures”, “...asked O. Henry to illustrate...”, “...O. 

Henry illustrated the book” 

(“O. Henry frequentemente desenhava caricaturas/charges”, “pediu a O. Henry para illustrar”, 

“O. Henry ilustrou o livro”) 

3º parágrafo: “O. Henry’s drawings were never published”, “...friends and relatives saved his 

drawings” 

(“os desenhos de O. Henry nunca foram publicados”, “amigos e parentes guardaram/pouparam 

seus desenhos”) 

As pistas do texto mostram repetidamente a relação entre doodles/doodlers/to doodle e deixam 

claro que se tratam de desenhos, ilustrações, caricaturas, esboços, croquis, desenhos rápidos 

executados por pessoas em geral, e em especial por James Thurber e O. Henry.  

A questão afere a condição de se estabelecer relações dentro do texto para gerar compreensão 

do próprio texto, pois mesmo se não há domínio do vocabulário doodles/doodlers/to doodle, 

mediante as pistas oferecidas pelo texto, chega-se à conclusão de que as opções “Escritores (A), 

Guardanapos (B), Lembranças (C), Carimbos (E)” não estariam corretas.   

Fonte: NTC’s  American  English  Learners  Dictionary Editor-in-Chief Richard A. Spears, 

Ph. D. SBS 2004  

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A frase que estava na diretiva da questão foi retirada do texto “It did help the careers of O. 

Henry and James Thurber” não contém qualquer erro gramatical ou semântico. A presença da 

preposição “OF”, que significa “DE”, substitui o Genitive Case, que nada mais é do que a 

sinalização de posse através do uso de apóstrofo. A função de posse foi desempenhada pela 

preposição “OF” (DE) na sentença. 

Fonte: Murphy, Raymond. Essential Grammar in Use, 2nd Ed.Martins Fontes, 2010 Página 

130 (C). 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

To dismay = assombrar, espantar, atemorizar, consternar. A opção D, que é a única correta, tem 

como base o texto da prova e as pistas fornecidas pelo mesmo, ou seja, “The unpredictable 

nature of the vírus, every year it looks different, every strain follows its own pattern, frustrates 

scientists, new strains are impossible to antecipate and fully prepare for” (a natureza 

imprevisível do vírus, todo ano ele parece diferente, toda cepa segue seu próprio padrão, frustra 
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os cientistas, novas cepas são impossíveis de se antecipar e de se preparar completamente para 

elas). A palavra TRICK não significa apenas “truque” como afirma o texto recursal, ela também 

significa HABILIDADE e, portanto, é perfeitamente cabível para caracterizar os vírus, sempre 

de acordo com as pistas fornecidas pelo próprio texto da prova. A banca lembra ainda que em 

nenhum momento do texto os cientistas estão assombrados, espantados, atemorizados ou 

consternados com o conhecimento que dominam em relação aos vírus, muito pelo contrário, a 

habilidade dos vírus de se transformarem é colocada no texto como fonte de piadas e 

comentários humorísticos da parte dos cientistas. 

Fonte: NTC’s American English Learners Dictionary Editor-in-Chief Richard A. Spears. Ph. D. 

SBS 2004 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A diretiva da questão 29 é muito clara ao dizer “Uma performance ética em ENSINO de línguas 

deve incluir o conhecimento de que qualquer método de ensino pode ser descrito em termos 

de”. 

Quem ENSINA é o professor, portanto não há qualquer ambigüidade na diretiva da questão. 

Para que sua performance em ENSINO seja ética é conhecimento básico que qualquer método 

de ensino de língua seja descrito em abordagem (teoria da natureza da língua), 

projeto/planejamento (objetivos gerais e específicos do método), procedimentos. O 

conhecimento de que qualquer método pode ser descrito em termos de abordagem, projeto e 

procedimentos conduz aquele que ENSINA línguas a ter uma performance ética, por exemplo, 

não colocando em seu planejamento objetivos gerais ou específicos, que entrem em contradição 

com a teoria da natureza de língua abordada por método escolhido pela instituição escolar ou 

mesmo pelo próprio professor.Certamente aquele que ENSINA também tem o dever de 

conhecer técnicas, práticas, recursos, habilidades, etc. mas não se descreve um método de 

ensino com base nessas informações. Destaca-se que um dos itens a serem avaliados, explícito 

em edital, era ética profissional. 

Fonte: Richards, Jack C. and Rodgers, Theodore S. Approaches and Methods in Language 

Teaching. 8th ed. Cambridge University Press 2004. Páginas 32 e 33. 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

The Silent Way é um método de ensino de língua criado por Caleb Gattegno cuja premissa é de 

que o professor fale o menos possível e que o aprendiz seja encorajado a produzir quanto mais 

ele puder.  (página 81 a 89) 

Total Physical Response é um método de ensino de língua construído em torno da coordenação 

da fala com a ação, desenvolvido por James Asher, professor e psicólogo na Universidade 

Estadual de San Jose, California. (página 73 a 80) 
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Counseling Learning é um método inovador que teve seu ápice nos anos 70 e que tem como 

ponto de partida não apenas uma teoria da língua, mas desenvolveu-se em torno de teorias de 

aprendizagem de língua. (página 71, 72, 244, 245 e 246) 

The Task-based Teaching é uma abordagem baseada no uso de tarefas que funcionam como o 

âmago do planejamento e instrução do ensino de língua. Alguns de seus criadores (Willis1996) 

o apresenta como um desdobramento lógico do Communicative Language Teaching (que 

também é uma abordagem). (páginas 223 a 243) 

The Communicative Learning é o nome de um método desenvolvido por Charles A. Curran e 

seus discípulos na Universidade Loyola em Chicago, onde atuava como professor de psicologia. 

Sua aplicação de técnicas de aconselhamento psicológico à aprendizagem é conhecido como um 

outro método chamado Counseling Learning e ambos têm grande influência de Rogers (1951), 

sendo esta influência conhecida como Rogerian counseling. (páginas 90 a 99) 

Portanto, o único item que não se constitui em um método de ensino de língua é a letras D. 

Fonte: Richards, Jack C. and Rodgers, Theodore S. Approaches and Methods in Language 

Teaching. 8
th
 ed. Cambridge University Press 2004. 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

François Holland venceu o segundo turno das eleições na França pondo fim as expectativas de 

reeleição de Nicolas Sarkozy pelo Partido Socialista e não Comunista como foi informado na 

alternativa A, que seria a opção correta a ser marcada. Por isso, a questão deve ser anulada 

Fonte:  

 http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/eleicoesnafranca/ 

 http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/22354/partido+de+hollande+vence+1%BA+t

urno+das+eleicoes+legislativas+na+franca.shtml 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A impressão dos gráficos desta questão prejudicou sua análise e consequentemente sua 

resolução. 

Fonte:  

 http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_piramide.php?ano=2010&codigo

=0&corhomem=88C2E6&cormulher=F9C189&wmaxbarra=180 

 http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2125&id

_pagina=1 

 http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2010/12/16/piramide-etaria-brasileira/ 
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QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Embora tratem do mesmo tema (Censo 2010), não há correlação entre as questões 35 e 36. Elas 

possuem abordagens distintas não necessitando da leitura dos gráficos para a análise e a 

resolução da questão 36. A afirmativa E está gramaticamente correta e apresenta informação de 

que houve um grande aumento de pessoas retornando nos últimos 10 anos no Brasil que tem 

como base o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em seu endereço eletrônico 

oficial na Internet: 

174,6 mil brasileiros retornaram ao país entre 2005 e 2010 

O Censo 2010 registrou um grande aumento no movimento de entrada no país 

em relação a 2000. Foram 286,5 mil imigrantes internacionais pelo critério de 

data-fixa, ou seja, indivíduos que residiam no Brasil na data de referência do 

Censo, mas que moravam em um país estrangeiro cinco anos antes. Esse 

número foi 86,7% maior do que em 2000 (143,6 mil). Os principais estados de 

destino desses imigrantes foram São Paulo, Paraná e Minas Gerais que, juntos, 

receberam mais da metade dos imigrantes internacionais do período. 

Do total de imigrantes internacionais, 174,6 mil (65,0%) nasceram no Brasil, 

portanto eram imigrantes internacionais de retorno. Em 2000, foram 87,9 mil 

imigrantes internacionais de retorno, 61,2% dos imigrantes do período. 

Os principais países de origem dos imigrantes foram os Estados Unidos (51,9 

mil imigrantes), Japão (41,4 mil), Paraguai (24,7 mil), Portugal (21,4 mil) e 

Bolívia (15,8 mil). Em 2000, os principais países de origem eram o Paraguai 

(35,5 mil), Japão (19,7 mil), Estados Unidos (16,7 mil), Argentina (7,8 mil) e 

Bolívia (6,0 mil) (IBGE – www.ibge.gov.br – 27/04/2012). 

Portanto, esta afirmativa está correta. 

Fonte: 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2125&id_p

agina=1 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão solicita que as afirmativas sejam analisadas segundo a informação repassada na 

figura impressa na prova que se tratava de um mapa da Amazônia Legal com nome desta área 

destacado de forma legível, possibilitando a análise das afirmativas apresentadas. A alternativa 

a ser marcada era a C por considerar que a segunda e a quarta afirmações estão incorretas.  As 

delimitações do bioma Amazônia e da Amazônia Legal são distintos, portanto, não se pode 

confundir as duas definições como semelhantes em termos de abrangência e o Mato Grosso não 

é da região Norte, mas faz parte da Amazônia Legal. Não há participação da ONU na instituição 

da Amazônia Legal que é uma região política do Brasil para execução de planos de 

desenvolvimento e ações de assistência e fiscalização. A utilização do termo “região política” à 

http://www.ibge.gov.br/
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Amazônia Legal não pode ser considerada incorreta, já que se trata de uma extensão territorial 

que envolve várias unidades federadas ou parte delas, portanto é uma região, criada para fins de 

implementação de políticas públicas de proteção e promoção das riquezas naturais existentes 

nesta área. Portanto, encontraremos em publicações a utilização de região para esta área política 

(determinada de forma legal) do território brasileiro: 

A Lei N.º1.806 a princípio, criava a SPVEA – Superintendência do Plano de 

Valorização Econômica da Amazônia, e anexava ao seu território o Estado do 

Maranhão, Goiás e Mato Grosso, passando a região a ser chamada de 

“Amazônia Legal”, não por características morfogeológicas ou de vegetação, 

mas apenas, para facilitar o planejamento econômico na região e sua 

integração ao restante do país. Em 1966, porém, foi aprovada uma nova lei, a 

N.º 5.173 que extinguiu a SPVEA e criou a SUDAM – Superintendência de 

Desenvolvimento da Amazônia que foi extinta em 2001 após diversas denúncias 

e problemas envolvendo sua administração. Em substituição a SUDAM foi 

criada a Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA) no mesmo ano. E, 

por fim, em janeiro de 2008, o então presidente, Luiz Inácio Lula da Silva 

recriou a SUDAM extinguindo a ADA (Portal Infoescola – www.inforescola.com 

– 29/09/2008). 

Fonte: http://www.infoescola.com/ecologia/amazonia-legal/ 

 

 

CARGO: PROFESSOR I – LÍNGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL) 
 

QUESTÃO 01 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa C. 

A primeira afirmativa dessa questão é verdadeira e pode ser constatada com clareza no 4º 

parágrafo do texto. 

Fonte: O próprio texto. 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O autor não se predispõe a desvendar o mistério do Popular, ele só descreve o que, em sua 

concepção seja a distinta figura. A repetição do termo “o Popular” é usada para enfatizar o 

vocábulo, pois o objetivo do texto é dar uma definição subjetiva do que seja esse personagem. 

A repetição é proposital. 

Fonte: O próprio texto. 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A palavra “semântica” segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa significa “ ...num 

sistema lingüístico, o componente do sentido das palavras e da interpretação  das sentenças e 
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dos enunciados .” A palavra “que” nas alternativas A, C, D e E possuem o valor semântico de 

pronome relativo, ou seja, referem-se às palavras já ditas anteriormente.( figura, visitante, 

sujeito, “o” que é um pronome demonstrativo, substituindo  “aquilo”, “alguma coisa”). Na 

alternativa B o “que” é uma conjunção integrante iniciando uma oração subordinada substantiva 

objetiva direta. 

 Fonte: PASQUALE  & ULISSES. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Scipione, 2008 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

I – “... assistia às manifestações políticas.” 

II – “... rente à parede.” 

III – “... nunca foi a reuniões.” 

Na 1ª alternativa o verbo “assistir” rege a preposição “a” e a palavra “manifestações” admite o 

artigo “a”. 

Na 2ª alternativa o adjetivo “rente” rege a preposição “a” e a palavra “parede” admite o artigo 

“a”. 

Na 3ª alternativa o verbo “ir” exige, sim, a preposição, porém a palavra “reuniões” é um 

substantivo feminino usado em sentido geral e indeterminado e por isso não admite o artigo “a” 

antes dela. Se houvesse a necessidade do artigo ele teria que estar no plural “as reuniões”. 

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal – Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – 45ª 

edição. Companhia Editora Nacional. São Paulo. 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O Popular não pode ser considerado indiferente diante da História, pois na trama construída 

pelo autor ele é um personagem constante e imprescindível no texto. O que lhe caracteriza não é 

a indiferença, o que lhe caracteriza é a passividade da sua presença. Ele não atua, ele não age, 

mas não é indiferente, é um expectador atento, mas passivo em relação aos fatos que ocorrem. 

O próprio texto confirma  no excerto “O Popular não tem opinião sobre as coisas”; “Seu habitat 

natural é à margem dos acontecimentos.” 

Fonte: O próprio texto. 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Nessa questão a frase do enunciado pede a função sintática de “o” na frase “Você o conhece...”. 

O verbo “conhecer” é transitivo direto e o pronome oblíquo “o” está exercendo a função de 

objeto direto. Na alternativa “E” a expressão “os méritos” está funcionando como complemento 

do verbo “merecer” que é transitivo direto ou seja “os méritos” é objeto direto. 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática. Editora Atual. 
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QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O adjetivo “popular”, nesse texto, mudou de classe de palavra através do processo de derivação 

imprópria, transformando-se em um substantivo próprio, por essa razão o uso da inicial 

maiúscula, para destacar e elevá-lo à categoria de um ser independente e único. É uma 

personificação desse tipo social. 

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal – Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – 45ª 

edição. Companhia Editora Nacional. São Paulo. 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

É cediço que a LDB nº 9394/96 já sofreu inúmeras alterações. Ocorre que a questão foi 

elaborada à luz da legislação em vigor. Os itens que fazem parte da questão 15 estão todos 

certos, o que leva a considerar a opção correta a letra C. Portanto, o gabarito está mantido. 

As legislações citadas na fonte fundamentam cada afirmativa que compõem a questão, não 

deixando assim, pairar dúvidas. 

Fonte:  

 Resolução nº 3, de 3 de agosto de 2005 – MEC/CNE/CEB, no seu artigo 2º. 

 Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, no seu artigo 4º. 

 Resolução nº 05, de 17 de dezembro de 2009, no seu artigo 4º. 

 Resolução CEB nº 07, de 14 de dezembro de 2010, no PARÁGRAFO 3º, DO ARTIGO 11. 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A questão apresenta cinco afirmativas para serem classificadas como verdadeiras ou falsas. 

Após análise dos recursos, percebe-se que a terceira e quinta afirmativas permitem 

ambiguidades que levam o candidato a não encontrar opção de resposta para a questão. Portanto 

procedente o pedido de anulação. 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O autor destaca a necessidade de aumento do número de professores de espanhol para se 

cumprir a lei. Porém, com o uso de “sin embargo” (que significa contudo, entretanto, não 

obstante) – conjunção adversativa, ele opõe essa necessidade à pouca oferta de vagas através de 

concurso público estadual. Isso justifica a opção B (oposición) como correta. O que também 

percebemos na explicação abaixo: 

Las conjunciones adversativas son las que contraponen dos oraciones o términos sintácticos. 

La contrariedad puede ser parcial o total; la parcial expresa una corrección o restricción en el 

juicio de la primera oración, de modo que la coordinación es restrictiva: "mas", "pero", 
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"aunque". Existe una serie de conjunciones que proceden de formas lingüísticas más extensas y 

que se han gramaticalizado total o parcialmente que se usan como nexos adversativos: 

sin embargo, pero, con todo, a pesar de, no obstante, más bien, excepto, salvo, menos. 

Portanto, é improcedente o pedido de anulação, pois somente a opção B contém a ideia de 

oposição. 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A preposição HASTA, segundo o Dicionário Salamanca: 

2 indica la duración temporal de una acción y el momento en que acaba el desarrollo de la 

misma. 

No excerto destacado na questão 26 “se incluyen profesores “capacitados” y se abarca de 2001 

hasta la actualidad”, o autor indica a duração temporal que inicia em 2001 e termina na 

atualidade. Isso nos dá a ideia de limite determinado de tempo o que consta na opção A do 

gabarito. Porém, o fato da palavra ‘actualidad’ semanticamente não designar exatidão desse 

limite, a opção C também pode ser considerada como correta. O que torna procedente o pedido 

de anulação dessa questão por conter duas possibilidades de resposta (A e C). 

FONTE: Diccionario Salamanca de la lengua española.  

 

QUESTÃO 33 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A impressão dos gráficos desta questão prejudicou sua análise e consequentemente sua 

resolução. 

Fonte:  

 http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_piramide.php?ano=2010&codigo

=0&corhomem=88C2E6&cormulher=F9C189&wmaxbarra=180 

 http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2125&id

_pagina=1 

 http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2010/12/16/piramide-etaria-brasileira/ 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

François Holland venceu o segundo turno das eleições na França pondo fim as expectativas de 

reeleição de Nicolas Sarkozy pelo Partido Socialista e não Comunista como foi informado na 

alternativa A, que seria a opção correta a ser marcada. Por isso, a questão deve ser anulada 

Fonte:  

 http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/eleicoesnafranca/ 

 http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/22354/partido+de+hollande+vence+1%BA+t

urno+das+eleicoes+legislativas+na+franca.shtml 
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QUESTÃO 36 

RECURSO PREJUDICADO – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As razões recursais apenas corroboram o gabarito divulgado. 

 

 

CARGO: PROFESSOR II 
 

QUESTÃO 01 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

São conjunções que indicam conclusão: logo, portanto, por isso, por conseguinte, pois (depois de 

verbo), assim, então, em vista disso. A expressão “nesta altura do campeonato” não mantém uma 

relação de sinonímia com tais conjunções. “Nesta altura do campeonato já dá para dizer que todos 

concordam com a importância de deixar um planeta melhor para os nossos filhos.” A expressão em 

destaque no enunciado refere-se a quando dá para dizer que todos concordam com certo fato. Nesta 

altura do campeonato denota tempo, pois significa dizer que nestes tempos em que a sustentabilidade 

e a preservação ambiental são assuntos já discutidos e revisados já dá para fazer a afirmação de que 

todos concordam que é importante deixar um planeta melhor para os filhos. 

Fonte:  

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21.ed. São Paulo: Atual Editora 

Ltda, 1994. 

 O próprio texto. 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

“Nesta altura do campeonato já dá para dizer que todos concordam com a importância de deixar 

um planeta melhor para os nossos filhos. E que, exatamente por isso, a sustentabilidade é uma 

questão importante dos nossos tempos.” Quando, num contexto tão amplo quanto o apresentado no 

texto, é feita referência a filhos não se trata apenas de filhos de uma forma individual e biológica. 

Aqui a referência é feita aos filhos, às próximas gerações, ao futuro da humanidade. Além disso, a 

opção “D) à opinião em comum que todos possuem a respeito dos filhos.” não deixa claro que 

opinião é essa que todos possuem a respeito dos filhos, tal alternativa é vaga não podendo ser 

reconhecida como correta. Os elementos coesivos retomam termos já mencionados e são empregados 

para que o texto não se torne pobre ou repetitivo. O pronome demonstrativo “isso” em “Nesta altura 

do campeonato já dá para dizer que todos concordam com a importância de deixar um planeta 

melhor para os nossos filhos. E que, exatamente por isso,...” faz referência à ideia expressa na oração 

anterior. 

Fonte:  

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro: FGV, 

2010. 

 FARACO, Carlos Emílio; MOURA, Francisco Marto. Gramática. 20. ed. São Paulo: Ática, 2006. 
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QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Quanto ao enunciado da questão: “Dentre os trechos destacados a seguir, está expressa ideia de 

oposição em”, o destaque refere-se ao fato de que os trechos foram retirados do texto e 

apresentados nas opções que se seguiram. Portanto, a análise cabe a todo o trecho transcrito em 

cada uma das opções.  

E) “Quanto mais vou a aniversários, menos confiante eu fico...” Neste caso, temos exemplo de 

conjunções proporcionais que exprimem concomitância, simultaneidade e não oposição. 

Dentre as conjunções que indicam oposição está “porém”.  

Fonte:  

 FARACO, Carlos Emílio; MOURA, Francisco Marto. Gramática. 20. ed. São Paulo: Ática, 

2006. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21.ed. São Paulo: Atual Editora 

Ltda, 1994. 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Dissertação é o tipo de texto que analisa e interpreta dados da realidade por meio de conceitos 

abstratos. A referência ao mundo real se faz através de conceitos amplos, de modelos genéricos. 

No discurso dissertativo as referências ao mundo concreto ocorrem como recursos de 

argumentação, para ilustrar teorias gerais. Na dissertação não existe uma progressão temporal 

entre os enunciados. Nesse tipo de texto, os enunciados guardam entre si relações de natureza 

lógica, isto é, relações de implicação (causa e efeito; um fato e sua condição; uma premissa e 

uma conclusão; etc.). Na dissertação, o enunciador do texto manifesta explicitamente sua 

opinião ou seu julgamento, usando para isso conceitos abstratos. Tais características podem ser 

evidenciadas no texto em análise.  

Fonte: SAVIOLI, Francisco Platão; FIORINI, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação 

 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A opção “D) Deixar um planeta melhor: a solução para a preservação do meio ambiente.” não 

pode ser considerada como correta, o texto não propõe como solução para a preservação do 

meio ambiente deixar um planeta melhor, pelo contrário, a frase : “O verdadeiro objetivo, 

portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas a responsabilidade de 

cuidar dele como herança.” mostra que há uma necessidade de ensinar a cuidar e não entregar o 

planeta para que seja apenas explorado. O enunciado da questão afirma que “A tese defendida 

no texto pelo autor está expressa em”, portanto, não está sendo dito que tal tese está expressa no 

texto, mas sim na opção a ser assinalada como resposta correta.  Expressa quer dizer escrita. A 

tese é a ideia principal do texto. Em um texto dissertativo, que compreende a explanação e a 
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argumentação, o desenvolvimento se faz através de argumentos, fatos ou dados objetivos, isto é, 

através da discussão da ideia principal ou tese.  

Fonte:  

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portugesa.  

 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Segundo Luria e Leontiev (1991) a criança não tem ainda o domínio do código lingüístico 

verbal, logo o que prende a sua atenção é o mundo imaginário, as figuras e todo encantamento. 

A Literatura Infantil estimula vários sentidos: seu estilo singular pode mostrar a criança uma 

nova gramática da comunicação. É possível desenvolver a capacidade de ler antes mesmo do 

início da alfabetização formal, desde que  o professor  trabalhe com material adequado. 

Quanto ao argumento citado, referindo NÃO SER o professor  o  único mediador entre os textos 

e os alunos, está correto, porém no item II, não foi citado que o professor é o único mediador, 

ou  apenas o mediador. Portanto, o item II está correto conforme o enunciado, que diz sobre a 

possibilidade do professor atingir determinadas finalidades educativas, considerando o tema 

dado (obra literária/língua materna). 

Quanto ao argumento, que solicita revisão do conteúdo da questão, não ser integrante das 10 

questões de português, segue abaixo, parte do edital, explicitando o conteúdo programático do 

cargo em questão. 

Nível Médio Magistério/Normal ou Normal Superior ou Pedagogia: Professor II, Professor II – 

Atendimento Educacional Especial – AEE, Professor II – 

Libras, Professor II – Braile, Professor II – Intérprete de Libras – Profissional Ouvinte. 

Compreensão e interpretação de textos; denotação e conotação; figuras; coesão e coerência; 

tipologia textual; significação das palavras; emprego das classes de palavras; sintaxe da oração 

e do período; pontuação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; estudo da 

crase; semântica e estilística. Alfabetização e língua portuguesa: concepções de aprendizagem 

da leitura e da escrita, alfabetização na perspectiva do letramento; aspectos lingüísticos e 

psicolinguísticos da alfabetização; aspectos sociolinguísticos da alfabetização: usos e funções 

da escrita e da leitura; oralidade e escrita; norma padrão e linguagem do aluno; aspectos 

metodológicos envolvidos na alfabetização; leitura e literatura infantil: relação leitor/texto e a 

construção de sentido na leitura; avaliação dos processos de apropriação da leitura e de escritas. 

Fonte: Edital, p 16 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO PREJUDICADO – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os argumentos recursais não se referem a esta questão. 
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QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A variedade linguística é uma fonte de recursos de expressão que não desvaloriza a língua culta, 

mas a enriquece. A escola deve se preocupar-se também com a competência comunicativa do 

aluno, ou ainda com as diversas competências linguísticas do mesmo como se constata pela 

afirmativa de Travaglia (1996, p. 17) e Bechara (1989, p. 14) respectivamente: "... podemos 

dizer que o objetivo precípuo da escola consiste na formação, aperfeiçoamento e controle das 

diversas competências linguísticas do aluno". "... no fundo, a grande missão do professor da 

língua portuguesa (...) é transformar seu aluno num poliglota dentro de sua própria língua...". 

Nesse sentido, o método a ser usado pelo professor deve ser aberto para novas práticas, ser 

flexível e criar situações que sejam significativas para o aluno. O educador deve identificar as 

necessidades e expectativas dos educandos, antes de planejar o que pretende ensinar, deve 

também conhecer e valorizar a linguagem do aluno, como um instrumento adequado e eficiente 

na comunicação cotidiana. Sendo assim, conclui-se que, se desenvolva no aluno muito mais do 

que a capacidade do estudo da língua padrão, faz-se necessário uma mobilização interna que 

demande no gosto pelo prazer de ler e escrever, que, conquistado em toda a sua plenitude trará 

ao educando autonomia e independência, além de segurança de expressão, contribuído dessa 

forma, para uma linguagem diversificada, de qualidade, com maiores opções de expressão, 

interpretação e análise crítica, possibilitando ao educando sua participação social no exercício 

da cidadania. 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Estas hipóteses estão descritas no livro “A Psicogênese da Língua Escrita”. Para a Teoria da 

Psicogênese, toda criança passa por níveis estruturais da linguagem escrita até que se aproprie 

da complexidade do sistema alfabético. São elas: o pré silábico, o silábico, que se divide em 

silábico-alfabético, e o alfabético. Tais níveis são caracterizados por esquemas conceituais que 

não são simples reproduções das informações recebidas do meio, ao contrário, são processos 

construtivos onde a criança leva em conta parte da informação recebida e introduz sempre algo 

subjetivo. Portanto, o item III está incorreto. 

Quanto ao argumento, que solicita revisão do conteúdo da questão, não ser integrante das 10 

questões de português, segue abaixo, parte do edital, explicitando o conteúdo programático do 

cargo em questão. 

Nível Médio Magistério/Normal ou Normal Superior ou Pedagogia: Professor II, 

Professor II – Atendimento Educacional Especial – AEE, Professor II – Libras, 

Professor II – Braile, Professor II – Intérprete de Libras – Profissional Ouvinte. 

Compreensão e interpretação de textos; denotação e conotação; figuras; coesão 

e coerência; tipologia textual; significação das palavras; emprego das classes de 

palavras; sintaxe da oração e do período; pontuação; concordância verbal e 

nominal; regência verbal e nominal; estudo da crase; semântica e estilística. 
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Alfabetização e língua portuguesa: concepções de aprendizagem da leitura e da 

escrita, alfabetização na perspectiva do letramento; aspectos lingüísticos e 

psicolinguísticos da alfabetização; aspectos sociolinguísticos da alfabetização: 

usos e funções da escrita e da leitura; oralidade e escrita; norma padrão e 

linguagem do aluno; aspectos metodológicos envolvidos na alfabetização; leitura 

e literatura infantil: relação leitor/texto e a construção de sentido na leitura; 

avaliação dos processos de apropriação da leitura e de escritas. 

Fonte: Edital, p 16 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alfabetização é um processo histórico social de múltiplas dimensões, estando a exigir análises 

e enfoques numa perspectiva ampla, sem, contudo, negar sua especificidade, abarcando as 

contribuições das ciências Linguísticas, da Psicologia, da Antropologia, da Sociologia, por 

exemplo. Esse tipo de abordagem contribui para o estudo da alfabetização na totalidade de suas 

nuances dentro do processo ensino-aprendizagem. Ensinar as crianças a desenhar letras e a 

construir palavras com elas, pois é necessário primeiro enfatizar a forma mecânica de ler o que 

está escrito, sem aprender a linguagem da escrita, segundo Vigotski (1998), acaba por 

obscurecer a linguagem como tal. 

 

QUESTÃO 11 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa C. 

Ocorreu uma inconsistência gráfica na palavra mundo eterno/mundo externo, invalidando o 

item II. A ausência da vírgula, no item III, não compromete o entendimento da mesma. 

Portanto, gabarito correto, alternativa C (Apenas alternativa III correta) 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

DANTE (1988), propõe a resolução de problemas para a educação matemática, nas primeiras 

cinco séries do ensino fundamental. Para ele, os objetivos na resolução de problemas são: 1. 

Fazer o aluno pensar produtivamente. 2. Desenvolver o raciocínio do aluno. 3. Preparar o aluno 

para enfrentar situações novas. 4. Dar oportunidade aos alunos de se envolverem com 

aplicações da matemática. 5. Tornar as aulas de matemática mais interessantes e desafiadoras. 6. 

Equipar o aluno com estratégias e procedimentos que auxiliam na análise e na solução de 

situações onde se procura um ou mais elementos desconhecidos. 7. Dar uma boa alfabetização 

matemática ao cidadão comum. 

Quando, na resolução de problemas, a solução do problema já está contida no próprio 

enunciado, são resolvidos pela aplicação direta de um ou mais algoritmos anteriormente 

aprendidos, não exigem estratégias para a sua solução, tem como objetivo recordar e fixar os 

fatos básicos através dos algorítmos das quatro operações fundamentais e apenas reforçar as 
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relações entre estas operações. De um modo geral, eles não suscitam a curiosidade do aluno e 

também não o desafiam. 

 

QUESTÃO 13 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A modelagem matemática, uma alternativa metodológica, deve ser entendida como uma 

tendência que viabiliza a interação da matemática com a realidade.  A abordagem de um 

problema aparentemente não matemático por meio da matemática onde são usadas como 

estratégia. As hipóteses aumentam a capacidade de investigação do aluno em relação ao assunto 

trabalhado. 

Os problemas apresentam características distintas dos problemas apresentados na maioria dos 

livros textos, pois são consequência da coleta dos dados, de natureza qualitativa ou quantitativa, 

provenientes da pesquisa exploratória 

É vista como uma arte, onde procuramos expressar situações concretas ou abstratas através da 

linguagem matemática. O processo vem sendo utilizado como uma estratégia facilitadora para a 

aprendizagem de matemática. Segundo Burak (2004), a modelagem matemática vem ao 

encontro das expectativas do educando, por dar sentido ao que ele estuda, por satisfazer suas 

necessidades, seus interesses, realizando seus objetivos. O aluno passa a trabalhar com mais 

entusiasmo e perseverança formando atitudes positivas em relação à matemática, ou seja, há o 

despertar do gosto pela disciplina. 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Ao por a ênfase na atividade do estudante, uma didática baseada nas teorias construtivistas 

exige uma maior atividade da parte do educador. Esta já não se limita a tomar conhecimento de 

um texto e expô-lo na aula, ou numas notas, ou noutro texto, com maior ou menor habilidade. A 

atividade que esta concepção exige e menos rotineira, em muitas ocasiões imprevisíveis, exige 

do educador uma criatividade constante. Portanto, é uma atividade mais complexa do que de um 

educador que trabalha com uma abordagem tradicional. 

Fonte: Luis Moreno Armella, Guillermina Waldegg Mexico, 1992 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa C é a única correta, de acordo com o PCN – Matemática. Os itens I, II e IV estão 

corretos e o item III, incorreto. Portanto, 3 itens estão corretos e um incorreto. A semelhança 

entre as alternativa B e D, não compromete ou invalida a alternativa correta, ou seja, a C ( 3 

itens corretos e um incorreto). 

“A aprendizagem em Matemática está ligada à compreensão, isto é, à apreensão do 

significado; apreender o significado de um objeto ou acontecimento pressupõe vê-lo em suas 

relações com outros objetos e acontecimentos. Assim, o tratamento dos conteúdos em 
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compartimentos estanques e numa rígida sucessão linear deve dar lugar a uma abordagem em que 

as conexões sejam favorecidas e destacadas. O significado da Matemática para o aluno resulta das 

conexões que ele estabelece entre ela e as demais disciplinas, entre ela e seu cotidiano e das 

conexões que ele estabelece entre os diferentes temas matemáticos”. 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Segundo o PCN, de Matemática, (p.29) “É fundamental não subestimar a capacidade dos alunos, 

reconhecendo que resolvem problemas, mesmo que razoavelmente complexos, lançando mão de 

seus conhecimentos sobre o assunto e buscando estabelecer relações entre o já conhecido e o novo”. 

Fonte: PCN – Matemática – P.29 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

“Há um razoável consenso no sentido de que os currículos de Matemática para o ensino 

fundamental devam contemplar o estudo dos números e das operações (no campo da Aritmética e da 

Álgebra), o estudo do espaço e das formas (no campo da Geometria) e o estudo das grandezas e das 

medidas (que permite interligações entre os campos da Aritmética, da Álgebra e da Geometria).” 

Os itens I, II e III estão corretos, portanto não apenas I ou II ou apenas a III estariam corretos. 

Fonte: PCN – Matemática, P. 38 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Através do portfólio o próprio aluno poderá ir -gradativamente, paulatinamente, ao longo de um ano 

– verificando seu próprio desenvolvimento. Ele poderá observar desde o início as atividades que ele 

realizou, como realizou, e ao final do ano concluir esta avaliação, portanto é um processo 

longitudinal. 

Não tem o portfólio a função de contrastar conhecimentos de outras línguas. 

Fonte: Revistas Pedagógicas. Orientações Metodológicas para o Ensino Fundamental/MEC 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Para a criança, a imaginação, a fantasia provocada pelas histórias transforma-se em realidade. Ela 

transfere para si todas as emoções e sentimentos que os personagens nos mostram através das 

histórias. Então, para ela, esse é um mundo real, concreto, que a faz crescer, amadurecer e se 

posicionar no mundo em que vive. 

As histórias têm um poder enorme sobre as crianças e contribui em larga escala para seu crescimento 

global. 

Fonte: A Literatura e outras manifestações culturais (CBC) Diretrizes Metodológicas para a 

Educação 
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QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O nome próprio não é um modelo instável de escrita e sim, Estável. Esta afirmativa é que contraria o 

texto anterior. O trabalho com os nomes das crianças é um ótimo recurso para os professores 

iniciarem o processo de alfabetização, pois eles terão sentido para os alunos, pois são os nomes de 

seus colegas de sala, nomes conhecidos deles e, portanto, com significado para o início dos trabalhos 

em alfabetização e letramento. 

Fonte: Orientações Metodológicas para o ensino da língua/SEE/MG 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Existem duas alternativas corretas para esta questão, a de letra D e E. 

Fonte: PCNs. 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Não existe na LDB/9394/96 art. 27 o item “A orientação para o social, o profissional e o 

individual.” Desta forma a opção correta é a de letra C. 

Fonte: Lei 9394/96. 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A opção correta é a de letra C. Os desafios propostos aos alunos deverão encaminhá-los para 

novos caminhos ampliando seus conhecimentos e trocando sempre as experiências com seus 

colegas. Os erros dos alunos deverão ser analisados também, mas não conseguiremos enquanto 

professores eliminá-los completamente, eles sempre existirão. 

Fonte: PCNs. Orientações metodológicas para o ensino. 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O Conselho Escolar já, sim, realiza a fiscalização financeira que é uma ação administrativa, 

mas existem outras ações além da financeira que devem ser fiscalizadas como administração de 

pessoal, de recursos materiais e tantos outros que são também administrativos. 

A participação da comunidade escolar está implícita tanto nas áreas administrativa quanto 

pedagógica. A opção correta, portanto, é a letra A. 

Fonte: LDB 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como os próprios argumentos dos candidatos as músicas a serem trabalhadas em sala de aula 

não poderão ser só as infantis. Temos um repertório vasto de músicas variadas que poderão e 
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deverão ser trabalhadas com os alunos ampliando os seus conhecimentos musicais. Desta forma 

a opção correta para esta questão é a letra E conforme gabarito publicado. 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A defesa do CO², assim como a desmistificação de fenômenos como o buraco da camada de 

ozônio, efeito estufa e aquecimento global são bandeiras de vários cientistas que acreditam que 

interesses capitalistas estão por trás deste processo alarmista com relação ao clima mundial. 

Eles não desacreditam nos fenômenos naturais em si, mas sim na forma como vem sendo 

propagados, alarmados e discutidos por organismos oficiais como os estados soberanos e suas 

organizações, tais como a Organização das Nações Unidas – ONU. Estes pesquisadores e/ou 

cientistas vem sendo denominados “céticos do clima” não por não acreditarem nos fenômenos, 

mas na forma que vêm sendo tratados. Desta maneira, a afirmativa E complementava o 

anunciado ao afirmar que “o posicionamento do engenheiro agrônomo é típico de uma corrente 

de pesquisadores brasileiros que são denominados céticos do clima, por não acreditar no 

aquecimento global, efeito estufa, entre outros fenômenos amplamente divulgados e defendidos, 

atualmente”. Ou seja, eles não deixaram de acreditar em aquecimento global, mas no 

aquecimento global, no efeito estufa e nos outros fenômenos que tanto se propagam, defendem, 

discutem, como um fenômeno causado pela ação do homem, por isso, a conclusão da frase: 

“divulgados e defendidos, atualmente”. O que se vê em todos os veículos de forma massiva é a 

defesa de que o homem vem destruindo o meio ambiente e causando significativas mudanças no 

clima do planeta. Estes fenômenos apresentados de forma alarmista e apocalíptica, como sendo 

indícios de final dos tempos, para este grupo, são na verdade variações que o planeta esta 

passando sem interferência da ação do homem, variações até que já se repetiram em outras 

épocas. Com este posicionamento eles objetivam desmistificar, combater e questionar a 

idoneidade do posicionamento que os líderes mundiais vêm tomando com relação a estes 

fenômenos. Este grupo não acredita que existe um vilão provocando as mudanças climáticas 

existentes, mas sim, uma série de fatores naturais e muitas vezes cíclicos. Esses pesquisadores 

estão em centros acadêmicos e de pesquisas renomados do país, não possuindo vinculações 

algumas com organizações privadas ou movimentos de combate a proteção ambiental. Este 

grupo, portanto, não defende interesses empresariais escusos (até porque não são favoráveis ao 

desrespeito ao meio ambiente) e nem o combate aos países desenvolvidos, considerando-os 

causadores dos fenômenos ora alardeados, mas sim, ao combate a forma como estes vem sendo 

tratados e discutidos amplamente no planeta. Não se pode esperar que uma questão de 

conhecimentos gerais consiga esgotar em seu conteúdo um tema tão abrangente, que se 

encontra no eixo de uma discussão profunda e internacional. Seu objetivo é verificar o grau de 

interação do candidato com os fatos, os principais acontecimentos, as tendências sociais, 

políticas, culturais, científicas, econômicas... enfim, com o universo que o cerca. A discussão 

que se faz neste momento (na prova), portanto, torna-se superficial, diante da profundidade e 

complexidade dos temas. Identificar dentre as opções aquela que se enquadra de forma mais 
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adequada e corretamente ao tema tratado é o objetivo. O fato deste, gerar novas especulações, 

discussões, discordâncias é natural, já que trata de tema atual, polêmico e em pleno 

desenvolvimento. Exigiu-se, para a correta resolução da questão, a consciência de que existe 

uma outra corrente – contrária ao que vem sendo amplamente propagado e defendido no planeta 

– no que tange as discussões do clima. A pertinência deste tema é crucial num momento em que 

o Rio recebe personalidades do mundo inteiro para discutir questões como esta. Por fim, vale 

ressaltar que a questão não se baseava apenas na interpretação do texto, mas principalmente na 

mensuração dos conhecimentos relativos ao tema proposto. 

Fonte:  

 http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/1089707-cetico-fica-sem-clima-para-

financiamento.shtml  

 http://www.fakeclimate.com/beta/ 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A estimativa de que o planeta chegaria a 7 milhões de habitantes entre abril de 2011 e abril de 

2012, mais provavelmente em outubro do ano passado foi realizada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), no entanto, vários pesquisadores discordam deste prognóstico inclusive 

os demógrafos do Censo dos Estados Unidos que estimavam este número para março de 2012. 

Hoje, no planeta, as pessoas vivem mais, têm menos filhos, por isso, é possível afirmar que a 

população está ficando mais velha. O país que deve superar a China em número de habitantes 

nos próximos anos é a Índia, segundo afirma grande maioria dos pesquisadores da área, no 

planeta, inclusive a ONU. Embora o Brasil tenha sua taxa de fecundidade reduzida nos últimos 

anos não alcançando a de reposição populacional, a redução natural da população ainda é adiada 

pelos avanços médicos e sanitários que possibilitam a população viver cada vez mais. O país 

possuía no início da década de 1990 cerca de 145 milhões de habitantes, passando a quase 170 

milhões no início dos anos 2000 e chegando hoje a ultrapassar 190 milhões de habitantes. 

Portanto, não se pode afirmar que há redução populacional no Brasil. O que poderia ser dito é 

que há uma redução do índice de crescimento populacional, mas não foi isso que é afirmado na 

alternativa D (“o Brasil vive um processo de diminuição populacional com a redução da taxa de 

fecundidade”). Os continentes asiático e africano concentram o maior número de pessoas 

existentes no planeta.  

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 110 a 117). 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A Síria concentra hoje o maior foco de tensão do mundo árabe com a violenta repressão 

efetuada pelo governo de Bashar AL-Assad às manifestações contrárias a seu governo, o que 

vem gerando forte conflito armado entre governo e oposição, deixando milhares de civis feridos 

ou mortos. A ONU tem enviado número significativo de observadores ao local, já tendo 
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inclusive anunciado que o país vive uma guerra civil, e assim como a Liga Árabe vem 

condenando as ações de Assad, que se mantém soberano no poder deste país. Embora seja uma 

organização com poderes, deveres e abrangências pré-definidas, é notória a influência da Arábia 

Saudita e neste caso específico do Catar nas ações e decisões interpostas pela Liga no que tange 

à Primavera Árabe. Estes dois países posicionam-se ao lado das nações ocidentais, isolando 

política e comercialmente regimes e, em alguns casos, inclusive, fornecendo armamentos, com 

o respaldo da Liga Árabe.  

No que diz respeito ao Iêmem encontramos a informação de que  

No Iêmem, a nação mais pobre do mundo árabe, as manifestações pela saída do 

presidente Ali Abdullah Saleh, com mais de 30 anos no poder, rompem o 

equilíbrio político. Uma disputa paralela entre o clã de Saleh e facções rivais 

põe a nação à beira da guerra civil. Saleh é ferido em um atentado e vai para a 

Arábia Saudita em junho, mas o impasse prossegue, pois ele resiste a entregar o 

poder a um governo de transição, o que ocorre em novembro (2012, p.74). 

Desta forma, encontra-se embasada a alternativa C que afirma que “após resistir às 

manifestações contrárias a seu governo por vários meses, Ali Abdullah Saleh, governante do 

Iêmen, não resistiu, transferindo o poder a um governo provisório”.  

O movimento denominado Primavera Árabe teve início na Tunísia, seguindo para o Egito e 

demais países da região. Em menos de um mês  - de 13 de janeiro a 11 de fevereiro de 2011 – 

revoluções populares derrubaram os ditadores da Tunísia e do Egito. O que confirma a 

afirmativa de que “os governos de Zine al-Abidine Ben Ali na Tunísia, e de Hosni Mubarak no 

Egito, foram os primeiros a serem atingidos pelas revoltas populares que se alastraram pelo 

mundo árabe”. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.74-75). 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Diferente do que ocorre no mundo, onde a energia gerada vem cerca de 90% das fontes não 

renováveis, no Brasil utiliza-se cerca 50% de fontes renováveis, ofertando um grande exemplo 

de desenvolvimento com sustentabilidade para o planeta. Por isso, a alternativa C deve ser 

marcada. A afirmativa contida na opção E diz que “o conceito de fontes limpas é utilizado para 

os tipos de fontes de energia que não emitem gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono 

e o metano”. O que está sendo afirmado é que justamente o dióxido de carbono e o metano são 

exemplos (“como”) de gases do efeito estufa. Portanto, a afirmativa está correta. A afirmativa A 

(As fontes de energia não renováveis podem se esgotar, pois demoram milhões de anos para 

serem repostas, como exemplo, temos o petróleo) traz uma informação correta que pode ser 

aprofundada e ampliada, mas da forma como está não sofre nenhum tipo de comprometimento. 

Estas fontes podem se esgotar por um determinado período justamente por necessitar de um 

período longo de tempo para que possam ser repostas na natureza. Quando é solicitada a 

marcação de uma afirmação incorreta e a afirmativa esta superficial, mas correta, obviamente, 
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esta não deve ser marcada. A alternativa D fala especificamente do petróleo que é uma das mais 

importantes fontes de energia do planeta, por isso, não se justifica argumentar que esta 

afirmação não se insere no tema proposto.  

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 90-91). 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A taxa de homicídio nacional é muito alta e, embora esteja praticamente estabilizada nas 

últimas décadas, vem diminuído nos grandes centros (capitais e regiões metropolitanas) e 

aumentando no interior, principalmente nos novos polos econômicos gerando uma 

interiorização da violência no país. A questão é objetivamente voltada às conclusões e dados 

gerados pelo documento “Mapa da Violência 2012” como se pode conferir numa leitura atenta 

do enunciado: “O estudo da violência no Brasil, realizado através do documento denominado 

“Mapa da Violência 2012”, pelo Instituto Sangari, apresenta um novo dado no que tange a 

violência no país que merece atenção, planejamento e ações das autoridades. Trata-se do fato de 

que, portanto, informações advindas de fontes que não se compatibilizam com este documento 

não podem ser consideradas neste caso. 

Fonte: http://www.mapadaviolencia.net.br/pdf2012/mapa2012_web.pdf 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O enunciado apresenta um trecho da reportagem publicada na Revista Istoé (edição 2217 – 

09/05/2012) seguindo ao enunciado onde são referenciados os principais feitos de seu avô 

Leonel Brizola (citado no enunciado inclusive) e, em seguida, as de seu tio-avô, encerrando-se 

numa vírgula, deixando subentendido que a frase deveria ser completada com um dos nomes 

apresentados nas cinco alternativas. Mais especificamente o nome deste representativo político 

que fora ministro do Trabalho no governo de Getúlio Vargas e ex-vice-presidente e presidente 

da República do Brasil. Portanto, João Goulart, que foi ministro do Trabalho na década de 1950, 

no governo de Getúlio Vargas, vice-presidente de Jânio Quadros, assumindo o poder após sua 

renúncia, sendo deposto em 1964 pelo golpe militar que instaurou a ditadura no Brasil nas 

décadas seguintes era o nome a ser marcado. A questão faz uma correlação entre um fato atual – 

a posse do novo Ministro do Trabalho Brizola Neto com fatos históricos recentes e 

significativos do Brasil, envolvendo familiares do atual ministro, como prevê o edital no Anexo 

I que estabelece o conteúdo programático para Conhecimentos Gerais: “Domínio de tópicos 

relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 

energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e 

suas vinculações históricas, a nível regional, nacional e internacional” (sublinhado nosso).  

Fonte:  

 http://www.pdt.org.br/index.php/pdt/historia 

 Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, p.327). 
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QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram, por unanimidade, que as cotas 

étnico-raciais implantadas pela UnB em 2004 são válidas. A decisão ocorreu dois anos após o 

Partido Democratas (DEM) mover ação contra a iniciativa da UnB. A prova de 

CONHECIMENTOS GERAIS não trabalha com cobranças de termos jurídicos, tendo o 

objetivo de mensurar o conhecimento e a capacidade de entendimento sobre os diversos 

fenômenos sociais, políticos, econômicos, culturais, etc, que se desenvolvem no planeta em 

diversos níveis e suas vinculações histórias. Entende-se que a interpretação da palavra “válidas” 

deve ser considerada na forma de sua significação na língua portuguesa, ou seja, como uma 

atitude legítima, legal, como pode ser conferida no Dicionário Aurélio Buarque de Holanda 

como sendo uma das significações desta palavra. Portanto, a afirmativa está correta e expressa 

de forma a ser entendida por todos, já que as questões de Conhecimentos Gerais são ministradas 

aos candidatos de todas as áreas, devendo ser a cobrança igualitária e justa para com todos.  

Fonte: Revista Istoé (Edição 2216, de 02 de maio de 2012, pp.52-53). 

 

 

 

 



 

182 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A obra leiloada pelo valor recorde de US$ 119,9 milhões é a mais importante das quatro versões 

de “O Grito”, do pintor expressionista norueguês Edvard Munch. A inserção da foto da tela 

durante o leilão na prova representa apenas uma ilustração, pois as informações necessárias para 

resolução da questão estão inseridas no enunciado desta. 

Fonte: Revista Istoé (Edição Nº 2217, de 9 de maio de 2012) 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão trata especificamente da medida apresentada pela presidenta Dilma Rousseff para 

todo o Brasil no dia das Mães (13 de maio de 2012) como ficou bem claro no enunciado da 

questão. “Brasil Carinhoso” é o nome deste benefício que pode ser encontrado em veículos 

oficiais e midiáticos de comunicação como ação, programa, plano, enfim, diversas 

denominações que não comprometem a questão já que esta é muito pontual quanto ao objetivo 

que se pretendia. O programa Brasil Sem Miséria já foi lançado no início do governo da 

presidenta brasileira, portanto, não poderia ser uma opção de algo que foi anunciado à nação 

como uma nova iniciativa num dia tão especial, como o segundo domingo de maio, dia das 

Mães. Veja exemplos, abaixo, de tratamentos distintos dados ao “Brasil Carinhoso” que 

fundamentam, juntamente com a clara solicitação expressa no enunciado da questão, o 

posicionamento desta banca: 

O anúncio de medidas em benefício de mulheres e crianças deu o tom do 

pronunciamento à nação feito pela presidente Dilma Rousseff no domingo (13 

de maio de 2012), Dia das Mães. Ela destacou que o plano, lançado em ano 

eleitoral dará maior atenção às regiões Norte e Nordeste, onde se concentram a 

maior parte das famílias em extrema pobreza. Chamado de "Brasil Carinhoso", o 

programa é dividido em três eixos e prevê, por exemplo, a garantia de uma renda 

mínima de R$ 70 a cada membro das famílias extremamente pobres com pelo 

menos um filho de até seis anos. "É uma ampliação e um reforço muito 

importante ao Bolsa Família", justificou a presidente. Como o enunciado era 

claro ao questionar o nome do PROGRAMA não há dúvidas, portanto, sobre a 

resposta esperada pela Banca dentre as alternativas (Folha on-line – 

www.folha.uol.com.br – 13/05/2012 às 20h47). 

Mais de dois milhões de famílias brasileiras que vivem na extrema pobreza 

e têm filhos com até seis anos de idade serão beneficiadas com a nova ação 

da Agenda de Atenção Básica à Primeira Infância - Brasil Carinhoso, 

lançada nesta segunda-feira (14), pela presidenta Dilma Rousseff, no Palácio 

do Planalto. 

Brasil Carinhoso irá combater a miséria na primeira infância, diz presidenta 

Dilma 

http://www.folha.uol.com.br/
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O plano reúne iniciativas voltadas para a primeira infância nas áreas social, com 

a ampliação do Bolsa Família; da educação, com o aumento da oferta de vagas 

nas creches; e da saúde, oferecendo suplementação de vitamina A, ferro, e 

medicação gratuita contra asma. A previsão de investimento é de R$ 10 bilhões 

entre 2012 e 2014 (Portal Brasil do Governo Federal – www.brasil.gov.br – 

14/05/2012 às17h50). 

A presidenta Dilma Rousseff falou hoje (14), no programa de rádio Café com a 

Presidenta, sobre o lançamento nesta segunda-feira da ação Brasil Carinhoso, 

que irá beneficiar 2 milhões de famílias que vivem na extrema pobreza por meio 

da ampliação do Bolsa Família para crianças de zero a seis anos (Blog do 

Planalto – http://blog.planalto.gov.br – 14/05/2012 às 9h17). 

Fonte:  

 http://www1.folha.uol.com.br/poder/1089874-em-ano-de-eleicao-dilma-lanca-pacote-social-

com-enfoque-no-norte-e-nordeste.shtml 

 http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2012/05/14/brasil-carinhoso-investira-r-10-bi-

para-tirar-criancas-ate-6-anos-da-extrema-pobreza 

 http://blog.planalto.gov.br/brasil-carinhoso-vai-combater-a-miseria-na-primeira-infancia-diz-

presidenta-dilma/ 

 

 

CARGO: PROFESSOR II – ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL – AEE 
 

QUESTÃO 11 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa C. 

Ocorreu uma inconsistência gráfica na palavra mundo eterno/mundo externo, invalidando o 

item II. A ausência da vírgula, no item III, não compromete o entendimento da mesma. 

Portanto, gabarito correto, alternativa C (Apenas alternativa III correta) 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa C é a única correta, de acordo com o PCN – Matemática. Os itens I, II e IV estão 

corretos e o item III, incorreto. Portanto, 3 itens estão corretos e um incorreto. A semelhança 

entre as alternativas B e D, não compromete ou invalida a alternativa correta, ou seja, a C (3 

itens corretos e um incorreto). 

“A aprendizagem em Matemática está ligada à compreensão, isto é, à apreensão do 

significado; apreender o significado de um objeto ou acontecimento pressupõe vê-lo em suas 

relações com outros objetos e acontecimentos. Assim, o tratamento dos conteúdos em 

compartimentos estanques e numa rígida sucessão linear deve dar lugar a uma abordagem em 

que as conexões sejam favorecidas e destacadas. O significado da Matemática para o aluno 

http://www.brasil.gov.br/
http://blog.planalto.gov.br/
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resulta das conexões que ele estabelece entre ela e as demais disciplinas, entre ela e seu 

cotidiano e das conexões que ele estabelece entre os diferentes temas matemáticos”. 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com a página 130 do Guia de Estudo Educação Inclusiva – Coleção Veredas – 

SEE/MG, no artigo Paralisia Cerebral, de autoria de Pedro Américo de Souza, todas as 

características declinadas pertencem à TDAH, exceto o EXCESSO DE ATENÇÃO, 

considerando que o correto seria falta de atenção. Portanto a opção correta é a letra A. 

Fonte: Guia de Estudo – Educação Inclusiva – p. 130 (Coleção Veredas –SEE/MG) 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

“A inclusão não pode ser tratada com valores pessoais, íntimos e sim ser compreendida e 

praticada com respeito à pessoa deficiente ou sindrômica.” Este argumento confirma o que 

explicita a questão.  

Todas as afirmativas estão certas, de acordo com as páginas 29 e 30 do Guia de Estudo: 

Educação Inclusiva – Módulo 7 – Eletiva 3 – Coleção Veredas – SEE/MG – Tema: Educação 

Inclusiva , de autoria de Priscila Augusta Lima. Portanto a opção correta é a letra C. 

Fonte: Coleção Veredas – Módulo 7 – Eletiva 3 – Educação Inclusiva: páginas 29 e 30. 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão foi elaborada obedecendo rigorosamente o que está previsto como conteúdo 

programático, no edital do concurso, para o cargo Professor II – Atendimento Educacional 

Especial – AEE. 

De acordo com a página 73 do Guia de Estudo: Educação Infantil – Módulo 7 – Eletiva 1 – 

Coleção Veredas, SEE/MG – Tema: Projeto político-Pedagógico e a dinâmica do cotidiano na 

educação infantil, apenas a afirmativa certa é a letra B, as outras quatro estão erradas. Portanto a 

opção correta é a letra B. Gabarito mantido. 

Fonte: Coleção Veredas SEE/MG – Módulo 7 – Eletiva 1. Pág. 73 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 
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ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram, por unanimidade, que as cotas 

étnico-raciais implantadas pela UnB em 2004 são válidas. A decisão ocorreu dois anos após o 

Partido Democratas (DEM) mover ação contra a iniciativa da UnB. A prova de 

CONHECIMENTOS GERAIS não trabalha com cobranças de termos jurídicos, tendo o 

objetivo de mensurar o conhecimento e a capacidade de entendimento sobre os diversos 

fenômenos sociais, políticos, econômicos, culturais, etc, que se desenvolvem no planeta em 

diversos níveis e suas vinculações histórias. Entende-se que a interpretação da palavra “válidas” 

deve ser considerada na forma de sua significação na língua portuguesa, ou seja, como uma 

atitude legítima, legal, como pode ser conferida no Dicionário Aurélio Buarque de Holanda 

como sendo uma das significações desta palavra. Portanto, a afirmativa está correta e expressa 

de forma a ser entendida por todos, já que as questões de Conhecimentos Gerais são ministradas 

aos candidatos de todas as áreas, devendo ser a cobrança igualitária e justa para com todos.  

Fonte: Revista Istoé (Edição 2216, de 02 de maio de 2012, pp.52-53). 

 

 

 

 

 

 

CARGO: PROFESSOR II – BRAILE  
 

QUESTÃO 11 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa C. 

Ocorreu uma inconsistência gráfica na palavra mundo eterno/mundo externo, invalidando o 

item II. A ausência da vírgula, no item III, não compromete o entendimento da mesma. 

Portanto, gabarito correto, alternativa C (Apenas alternativa III correta) 
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QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

 

 

 

CARGO: PROFESSOR II – LIBRAS  
 

QUESTÃO 11 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa C. 

Ocorreu uma inconsistência gráfica na palavra mundo eterno/mundo externo, invalidando o 

item II. A ausência da vírgula, no item III, não compromete o entendimento da mesma. 

Portanto, gabarito correto, alternativa C (Apenas alternativa III correta) 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Conforme descrito em Ferreira-Brito (1995), os pronomes possessivos em Libras são realizados 

por sinais com a configuração da mão em [K], usando-se as mesmas direções dos pronomes 

pessoais para o singular e o plural. O plural é expresso por meio de movimento semicircular 

para a segunda pessoa e circular para a primeira pessoa, ou ainda com as duas mãos. Os 

pronomes possessivos em Libras não possuem marca de gênero e número; não há, portanto 

concordância com o possuído. Quanto aos desenhos apresentados na prova do processo seletivo 

poderem significar VOCE OU EL@, só haveria possibilidade de confusão se o punho estivesse 
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partindo da figura humana representada, o que pode ser verificado que não aconteceu. No caso 

do VOCE o punho estaria saindo da direção figura humana e apontaria para a pessoa com quem 

se fala. No caso de EL@ o punho sairia da direção figura humana e apontaria para a pessoa de 

quem se fala.  

Fonte: 

 Ensino de Língua Portuguesa Para Surdos, Caminhos Para a Prática Pedagógica, Volume 2. 

Páginas 140, 141 e 142. 

 Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos, Ministério da Educação, Secretaria de 

Educação Especial, Brasília 2004  

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Segundo o conteúdo programático, previsto em edital, o quesito “Mitos Sobre Língua de 

Sinais” seria objeto de aferição durante o processo seletivo. Dentre os mitos sobre línguas de 

sinais encontra-se aquele que se fundamenta na crença de os filhos de pais surdos serem 

intérpretes preferenciais de línguas de sinais, e que eles possuam qualificação, técnicas 

específicas e maior habilidade para realizar interpretação/tradução de acordo com o código de 

ética do intérprete/tradutor. Na realidade os filhos de pais surdos intermediam (ou mediam) atos 

de comunicação entre seus pais e outras pessoas através de um processo natural e plenamente 

compreensível, em uma sociedade pouco informada e deficiente em ofertar ao surdo, e ao 

ouvinte conhecimento para uma comunicação eficaz. Ressalta-se que pais ouvintes também são, 

muito frequentemente, intermediados (ou mediados) por seus filhos através de recados, 

mensagens orais, etc, mais uma vez em uma em um processo natural e plenamente 

compreensível. A banca destaca que a questão está estritamente dentro das propostas do edital 

do processo seletivo e os parâmetros seguidos são aqueles do Ministério de Educação (MEC). 

Assim, a resposta correta é a Letra B. 

Fonte:  

 O tradutor e Intérprete de Libras e Língua Portuguesa. Páginas 29 e 30. 

 Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos, Secretaria de Educação Especial, MEC, 

Brasília 2004. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 
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ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

 

 

 

CARGO: PROFESSOR II – INTÉRPRETE DE LIBRAS – PROFISSIONAL OUVINTE 
 

QUESTÃO 11 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa C. 

Ocorreu uma inconsistência gráfica na palavra mundo eterno/mundo externo, invalidando o 

item II. A ausência da vírgula, no item III, não compromete o entendimento da mesma. 

Portanto, gabarito correto, alternativa C (Apenas alternativa III correta) 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Segundo Skliar (1997:109), existiram dois grandes períodos na história da educação dos surdos: 

“Um período prévio, que vai desde meados do século XVIII até a primeira metade do século 

XIX, em que eram comuns as experiências educativas por intermédio da Língua de Sinais, e 

outro posterior, que vai de 1880, até nossos dias, de predomínio absoluto de uma única equação 

segundo a qual a educação dos surdos se reduz à língua oral. 

Assim a Letra C, é a única resposta correta.  

Fonte: 

 Ensino de Língua Portuguesa Para Surdos, Caminhos Para a Prática Pedagógica,Volume 1. 

Páginas 54 e 55. 

 Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos, Ministério da Educação, Secretaria De 

Educação Especial, Brasília 2004 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A diretiva da questão 26 é clara, ela propõe que em um contexto (situação) de interpretação de 

língua portuguesa escrita no momento da prova o tradutor/intérprete garanta as condições de 
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acessibilidade, esclarecendo a função e o que é permitido fazer no decorrer da prova. Assim, a 

única opção correta é a Letra E. A opção de Letra B “interpretará apenas instruções faladas e/ou 

escritas das questões”, significa que o tradutor/intérprete só poderá interpretar as diretivas (as 

ordens) escritas e/ou faladas das questões e não as questões na sua íntegra, privando o candidato 

de ter todos os itens que constam da prova interpretados/traduzidos. Certamente se o candidato 

surdo que estiver fazendo esta hipotética prova de português não for usuário de Libras, o 

intérprete/tradutor não vai lhe garantir acessibilidade. Mais uma vez, a banca chama atenção 

para a diretiva da questão, a qual deixa clara a situação hipotética que vai permear a questão e 

definir condições de análise dos itens para aqueles que estão participando do processo seletivo. 

Resta ainda uma pergunta da banca: se o candidato não é usuário de Libras, por que motivo um 

intérprete/tradutor de Libras seria solicitado para atuar no momento da hipotética prova? Sabe-

se que tal solicitação é feita com antecedência e mediante justificativa.  

Fonte:  

 O Tradutor e Intérprete de Libras e Língua Portuguesa. Página 40. 

 Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos, Secretaria de Educação MEC, Brasília 

2004. 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os modelos de processamento de tradução e interpretação são: o Cognitivo, o Interativo, o 

Interpretativo, o Comunicativo, o Sociolingüístico, o de Processamento de Interpretação, o 

Bilíngüe e Bicultural. Na verdade no modelo chama-se Bilíngüe e vem acompanhado de 

Bicultural como complemento à natureza das competências que são necessárias para a execução 

de tal modelo. Na realidade Roberts (1992) apresenta seis categorias para analisar o processo de 

interpretação que se constituem nas competências de um profissional tradutor/intérprete. Elas 

seriam: Competência lingüística, Competência para transferência, Competência Metodológica, 

Competência na área, Competência Bicultural e Competência técnica. 

Assim sendo, não existe um modelo chamado Bicultural apenas e a única resposta correta é a 

Letra E. 

Fonte: 

 O Tradutor e Intérprete de Libras e Língua Portuguesa. Páginas 73 a 78. 

 Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos, Secretaria de Educação MEC, Brasília 

2004 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

“...Haverá três tipos de intérpretes: o profissional, o com atestado e o temporário. O intérprete 

profissional deverá ter realizado o curso de intérprete e ter recebido certificado, que o reconhece 

como profissional intérprete. O intérprete atestado não tem certificado, mas é fluente em Libras 

e reconhecido como profissional intérprete. Este atestado terá validade até de 1 ano, podendo 
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ser renovado. Os intérpretes temporários são aqueles que atuarão em determinadas situações, 

com respaldo de um certificado que perderá a validade uma vez finda tal situação.” 

Assim, a única alternativa correta é a Letra C. 

Fonte: 

 O Tradutor e Intérprete de Libras e Língua Portuguesa. Páginas 41, 42 e 43. 

 Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos, Secretaria de Educação MEC, Brasília 

2004 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

 

 

CARGO: TÉCNICO DE FARMÁCIA III 
 

QUESTÃO 07 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa C. 

Na passagem “Mayhew, que é professor de estatísticas do Cass Business School, analisou dados 

de expectativa de vida da Inglaterra...” (2º§), as vírgulas foram utilizadas para isolar a oração 

subordinada adjetiva explicativa. As orações subordinadas adjetivas explicativas modificam o 

termo de sentido amplo e genérico, enfatizando a sua maior característica ou uma de suas 

características. Vêm sempre entre vírgulas, que marcam a necessária pausa respiratória entre o 

termo modificado e o resto da oração principal. Portanto, a resposta é letra C. 
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Quando a oração adjetiva explicativa contém predicado nominal – e só neste caso – muita 

semelhança guarda com o aposto. Observe: 

Brasília, que é a capital do Brasil (oração adjetiva explicativa), foi fundada em 1960. 

                

Brasília, capital do Brasil (aposto), foi fundada em 1960. 

No caso do trecho em destaque na questão: 

Mayhew, que é professor de estatísticas do Cass Business School (oração adjetiva 

explicativa), analisou dados de expectativa de vida da Inglaterra...                               

Mayhew, professor de estatísticas do Cass Business School (aposto), analisou dados de 

expectativa de vida da Inglaterra...                                            

Poder-se-ia pensar que a oração que é professor de estatísticas do Cass Business School, é 

uma oração subordinada substantiva apositiva, pois essa funciona como aposto de um nome da 

oração principal. Entretanto, esse tipo de oração está sempre ligado a um nome da oração 

principal, sem o uso de preposição e sem mediação de verbo de ligação. Na oração retirada do 

texto, existe um verbo de ligação (ser = é) 

Ex: Faço apenas um pedido: que você nunca abandone os seus princípios (oração 

subordinada substantiva apositiva). 

Fonte:  

 TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 1996. p. 193. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática. Teoria e prática. 25ª Ed. São Paulo: Atual, 

1999. p. 315. 

 

QUESTÃO 20 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há um dado incorreto no enunciado. Para a soma ser igual a 288, o número de termos somados 

é 8 e não 20. 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A impressão dos gráficos desta questão prejudicou sua análise e consequentemente sua 

resolução. 

Fonte:  

 http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_piramide.php?ano=2010&codigo

=0&corhomem=88C2E6&cormulher=F9C189&wmaxbarra=180 

 http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2125&id

_pagina=1 

 http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2010/12/16/piramide-etaria-brasileira/ 
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QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Embora tratem do mesmo tema (Censo 2010), não há correlação entre as questões 33 e 34. Elas 

possuem abordagens distintas não necessitando da leitura dos gráficos para a análise e a 

resolução da questão 34. A questão solicita a marcação da única alternativa incorreta entre as 

cinco apresentadas (A, B, C, D e E). A alternativa A está incorreta, pois enquanto realmente 

aumentou o percentual de pessoas com nível superior no Brasil, ocorreu nos últimos 10 anos 

uma redução no que diz respeito ao nível fundamental incompleto:  

Na análise da população de 10 anos ou mais por nível de instrução, de 2000 

para 2010, o percentual de pessoas sem instrução ou com o fundamental 

incompleto caiu de 65,1% para 50,2%, enquanto o de pessoas com pelo menos o 

curso superior completo aumentou de 4,4% para 7,9%. Houve avanços em todas 

as grandes regiões (IBGE – endereço eletrônico especificado na Fonte). 

Portanto, a afirmação não está totalmente correta e, por isso, não pode ser considerada, já que 

era solicitada a marcação da alternativa que NÃO era possível afirmar sobre os resultados do 

Censo 2010. Essas informações foram amplamente divulgadas pelo IBGE em toda mídia 

brasileira, tendo grande apelo já que trata das principais mudanças ou constatações sobre o 

desenvolvimento social, cultural e econômico da população brasileira em várias áreas e, por 

isso, é um dado significativo a ser cobrado em questões de Conhecimentos Gerais. 

Fonte: 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2125&id_p

agina=1 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

François Holland venceu o segundo turno das eleições na França pondo fim as expectativas de 

reeleição de Nicolas Sarkozy pelo Partido Socialista e não Comunista como foi informado na 

alternativa A, que seria a opção correta a ser marcada. Por isso, a questão deve ser anulada 

Fonte:  

 http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/eleicoesnafranca/ 

 http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/22354/partido+de+hollande+vence+1%BA+t

urno+das+eleicoes+legislativas+na+franca.shtml 
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CARGO: TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL III 
 

QUESTÃO 07 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa C. 

Na passagem “Mayhew, que é professor de estatísticas do Cass Business School, analisou dados 

de expectativa de vida da Inglaterra...” (2º§), as vírgulas foram utilizadas para isolar a oração 

subordinada adjetiva explicativa. As orações subordinadas adjetivas explicativas modificam o 

termo de sentido amplo e genérico, enfatizando a sua maior característica ou uma de suas 

características. Vêm sempre entre vírgulas, que marcam a necessária pausa respiratória entre o 

termo modificado e o resto da oração principal. Portanto, a resposta é letra C. 

Quando a oração adjetiva explicativa contém predicado nominal – e só neste caso – muita 

semelhança guarda com o aposto. Observe: 

Brasília, que é a capital do Brasil (oração adjetiva explicativa), foi fundada em 1960. 

                

Brasília, capital do Brasil (aposto), foi fundada em 1960. 

No caso do trecho em destaque na questão: 

Mayhew, que é professor de estatísticas do Cass Business School (oração adjetiva 

explicativa), analisou dados de expectativa de vida da Inglaterra...                               

Mayhew, professor de estatísticas do Cass Business School (aposto), analisou dados de 

expectativa de vida da Inglaterra...                                            

Poder-se-ia pensar que a oração que é professor de estatísticas do Cass Business School, é 

uma oração subordinada substantiva apositiva, pois essa funciona como aposto de um nome da 

oração principal. Entretanto, esse tipo de oração está sempre ligado a um nome da oração 

principal, sem o uso de preposição e sem mediação de verbo de ligação. Na oração retirada do 

texto, existe um verbo de ligação (ser = é) 

Ex: Faço apenas um pedido: que você nunca abandone os seus princípios (oração 

subordinada substantiva apositiva). 

Fonte:  

 TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 1996. p. 193. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática. Teoria e prática. 25ª Ed. São Paulo: Atual, 

1999. p. 315. 

 

QUESTÃO 20 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há um dado incorreto no enunciado. Para a soma ser igual a 288, o número de termos somados 

é 8 e não 20. 
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QUESTÃO 35 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A impressão dos gráficos desta questão prejudicou sua análise e consequentemente sua 

resolução. 

Fonte:  

 http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_piramide.php?ano=2010&codigo

=0&corhomem=88C2E6&cormulher=F9C189&wmaxbarra=180 

 http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2125&id

_pagina=1 

 http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2010/12/16/piramide-etaria-brasileira/ 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

François Holland venceu o segundo turno das eleições na França pondo fim as expectativas de 

reeleição de Nicolas Sarkozy pelo Partido Socialista e não Comunista como foi informado na 

alternativa A, que seria a opção correta a ser marcada. Por isso, a questão deve ser anulada 

Fonte:  

 http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/eleicoesnafranca/ 

 http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/22354/partido+de+hollande+vence+1%BA+t

urno+das+eleicoes+legislativas+na+franca.shtml 

 

 

 

 

CARGO: TÉCNICO EM APARELHO GESSADO III 
 

QUESTÃO 01 

RECURSO PREJUDICADO – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O texto do objeto recursal não se relaciona com nenhuma das questões da prova de língua 

portuguesa. 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa C. 

Na passagem “Mayhew, que é professor de estatísticas do Cass Business School, analisou dados 

de expectativa de vida da Inglaterra...” (2º§), as vírgulas foram utilizadas para isolar a oração 

subordinada adjetiva explicativa. As orações subordinadas adjetivas explicativas modificam o 

termo de sentido amplo e genérico, enfatizando a sua maior característica ou uma de suas 

características. Vêm sempre entre vírgulas, que marcam a necessária pausa respiratória entre o 

termo modificado e o resto da oração principal. Portanto, a resposta é letra C. 

Quando a oração adjetiva explicativa contém predicado nominal – e só neste caso – muita 

semelhança guarda com o aposto. Observe: 
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Brasília, que é a capital do Brasil (oração adjetiva explicativa), foi fundada em 1960. 

                

Brasília, capital do Brasil (aposto), foi fundada em 1960. 

No caso do trecho em destaque na questão: 

Mayhew, que é professor de estatísticas do Cass Business School (oração adjetiva 

explicativa), analisou dados de expectativa de vida da Inglaterra...                               

Mayhew, professor de estatísticas do Cass Business School (aposto), analisou dados de 

expectativa de vida da Inglaterra...                                            

Poder-se-ia pensar que a oração que é professor de estatísticas do Cass Business School, é 

uma oração subordinada substantiva apositiva, pois essa funciona como aposto de um nome da 

oração principal. Entretanto, esse tipo de oração está sempre ligado a um nome da oração 

principal, sem o uso de preposição e sem mediação de verbo de ligação. Na oração retirada do 

texto, existe um verbo de ligação (ser = é) 

Ex: Faço apenas um pedido: que você nunca abandone os seus princípios (oração 

subordinada substantiva apositiva). 

Fonte:  

 TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 1996. p. 193. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática. Teoria e prática. 25ª Ed. São Paulo: Atual, 

1999. p. 315. 

 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Densidade do bloco A: dA= 
VA

mA
 = 90g/cm

3 

Como o bloco B tem um terço da altura do bloco A então seu volume é igual a um terço do 

volume do bloco A: 

VB = 
3

1
 de VA 

Densidade do bloco B: dB = 
VA

mA

VA
mA

VA
mA

VA

mA

VB

mB
3

3

33

1
 3dA = 3.90 

dB = 270g/cm
3 

Resposta: E 

 

QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

3 sabores iguais: AAA; BBB; CCC; DDD; EEE; FFF; GGG; HHH          8 maneiras 

2 sabores iguais e um diferente:  

AA (7 opções): 7 maneiras. 

BB (7 opções): 7 maneiras. 

CC (7 opções): 7 maneiras. 
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DD (7 opções): 7 maneiras. 

EE (7 opções): 7 maneiras. 

FF (7 opções): 7 maneiras. 

GG (7 opções): 7 maneiras. 

HH (7 opções): 7 maneiras. 

Total: 8.7 = 56 maneiras 

3 sabores diferentes: C8,3 = 
23

678

!3!5

!5678

!3!38

!8
= 8.7 = 56 maneiras 

Total de maneiras possíveis: 8 + 56 + 56 = 120 

Resposta: D 

 

QUESTÃO 20 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há um dado incorreto no enunciado. Para a soma ser igual a 288, o número de termos somados 

é 8 e não 20. 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O técnico em aparelho gessado deverá dar as seguintes orientações ao paciente com fraturas do 

terço médio e distal da perna: cuidados a serem tomados com o gesso, não pisar durante dois 

dias e não molhar o gesso. É necessário mexer bastante com os dedos dos pés para ajudar na 

circulação. 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Em relação à ética profissional, o técnico em aparelho gessado deverá dedicar-se, 

constantemente, ao aperfeiçoamento de seus conhecimentos técnico-científicos. 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A imobilização mantém os ossos quebrados no devido lugar, impossibilitando sua 

movimentação até que eles curem. A imobilização também é utilizada para ajudar na cura de 

outras lesões, tais como distensões - uma distensão é uma lesão no ligamento (o tecido firme de 

suporte de uma junta). Em alguns casos, o gesso é aplicado após certas cirurgias. Na verdade, a 

imobilização é geralmente feita com uma bandagem coberta com gesso que vem em tiras ou 

rolos. A bandagem é mergulhada em água e aplicada na parte do corpo, que estiver lesionada. 

Ela se molda ao formato e endurece a medida que seca. 
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QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

São considerados sinais graves e de atenção na colocação de imobilização: 

 aumento de dor, a qual pode ser causada por inchamento causado por muita pressão. 

 dormência ou formigamento na sua mão ou pé, que pode ser causado por muita pressão 

nos nervos. 

 inchaço excessivo debaixo da imobilização, o que pode indicar que o sangue está sendo 

obstruído pela imobilização. 

 febre que não seja associada com nenhuma outra doença. 

Se a imobilização desenvolver pontos macios ou rachaduras, ou se a imobilização estiver muito 

frouxa ou dolorosamente apertada, deve-se ter a imobilização inspecionada pelo seu cirurgião 

ortopedista. 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Comprimir uma extremidade para cicatrização e imobilizar definitivamente uma fratura são 

respostas que atendem ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Cada membro superior é composto de braço, antebraço, pulso e mão. O osso do braço – úmero 

– articula-se no cotovelo com os ossos do antebraço: rádio e ulna. 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Em relação à confecção de imobilização da luva gessada antebraquio manual, é correto afirmar 

que:  

 posição do paciente: sentado na maca com o membro lesionado estendido. 

 modo de confeccionar: colocar malha tubular da articulação metacarpofalangeana até a 

prega do cotovelo; colocar algodão em toda a extensão do membro, em especial nas 

saliências ósseas e aplicar atadura gessada sempre começando da distal para proximal. 

Orientação ao paciente: pedir para não mexer durante duas horas e não molhar o gesso; mexer 

bastante os dedos das mãos para ajudar na circulação. 
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QUESTÃO 31 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A impressão dos gráficos desta questão prejudicou sua análise e consequentemente sua 

resolução. 

Fonte:  

 http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_piramide.php?ano=2010&codigo

=0&corhomem=88C2E6&cormulher=F9C189&wmaxbarra=180 

 http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2125&id

_pagina=1 

 http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2010/12/16/piramide-etaria-brasileira/ 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Embora tratem do mesmo tema (o Censo 2010), não há correlação entre as questões 31 e 32. 

Elas possuem abordagens distintas, não necessitando da leitura dos gráficos para a análise e a 

resolução da questão 32. A alternativa A está incorreta, pois enquanto realmente aumentou o 

percentual de pessoas com nível superior no Brasil, ocorreu nos últimos 10 anos uma redução 

no que diz respeito ao nível fundamental incompleto: 

Na análise da população de 10 anos ou mais por nível de instrução, de 2000 

para 2010, o percentual de pessoas sem instrução ou com o fundamental 

incompleto caiu de 65,1% para 50,2%, enquanto o de pessoas com pelo menos o 

curso superior completo aumentou de 4,4% para 7,9%. Houve avanços em todas 

as grandes regiões (IBGE – endereço eletrônico especificado na Fonte). 

Portanto, a afirmação não está totalmente correta e, por isso, não pode ser considerada, já que 

era solicitada a marcação da alternativa que NÃO era possível afirmar sobre os resultados do 

Censo 2010. Essas informações foram amplamente divulgadas pelo IBGE em toda mídia 

brasileira, tendo grande apelo já que trata das principais mudanças ou constatações sobre o 

desenvolvimento social, cultural e econômico da população brasileira em várias áreas e, por 

isso, sendo considerado um dado significativo a ser cobrado em questões de Conhecimentos 

Gerais. 

Fonte: 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2125&id_p

agina=1 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

François Holland venceu o segundo turno das eleições na França pondo fim as expectativas de 

reeleição de Nicolas Sarkozy pelo Partido Socialista e não Comunista como foi informado na 

alternativa A, que seria a opção correta a ser marcada. Por isso, a questão deve ser anulada 

Fonte:  
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 http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/eleicoesnafranca/ 

 http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/22354/partido+de+hollande+vence+1%BA+t

urno+das+eleicoes+legislativas+na+franca.shtml 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão solicitava a marcação de uma afirmativa correta sobre a União Europeia. A Rússia 

não faz parte da União Europeia e sua moeda, o euro, não foi adotada por todas as nações, entre 

elas a Grã-Bretanha. A União Europeia responde por cerca de 30% do comércio internacional e 

o Brasil não a tem como principal parceiro comercial. A China, seguida dos EUA, são os 

principais parceiros comerciais do Brasil. A formação do grupo teve início em meados do 

século XX, através do Tratado de Paris (quando era denominada Comunidade Econômica 

Europeia), mas o nome União Europeia foi instituído em 1992 com o Tratado de Maastricht. A 

única alternativa correta é a E já que a União Europeia vem se estendendo para o leste europeu, 

abrangendo ex-repúblicas soviéticas, como pode ser exemplificado com as três ex-republicas 

soviéticas de Estônia Letônia e Lituânia. A extensão da EU para o leste também pode ser 

exemplificado com países do extinto bloco socialista, como Polônia, Eslováquia, República 

Tcheca, entre outros.  

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 88, 304 e 359). 

 

 

 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO III 
 

QUESTÃO 01 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa D. 

A opção correta é a de letra “D”. Com base na leitura do texto, é correto afirmar que o 

fragmento que apresenta uma opinião do narrador é: “todos estavam enganados”, esta afirmação 

está nas linhas 1 e 2 do 5° parágrafo do texto da prova. 

Fonte: Texto da prova: “Por um pé de feijão.” 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

No enunciado da questão, pede-se que seja assinalada a opção que não corresponde à reação do 

pai em face dos acontecimentos. A opção que não contém a informação correta em relação ao 

texto é a de letra “C”, que contém o vocábulo “vingativa”. 

Fonte: Texto da prova: “Por um pé de feijão” e enunciado da questão 2. 
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QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão pede que seja classificado o trecho sublinhado em “há uma ladeira muito comprida.” 

O termo sublinhado exerce a função de objeto direto do verbo “haver”, tal verbo é impessoal 

quando usado no sentido de “existir”, portanto não possui sujeito e seu complemento é 

classificado como objeto direto. A alternativa correta é a de letra E. 

Fonte: Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ed. Nova Fronteira, 2009 – p.408  

Abaurre, Maria Luiza. Português Volume Único. 2 Ed. Moderna,2004-p.251 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

No trecho “como se diz, Deus tira os anéis, mas deixa os dedos”, a conjunção “como” é 

conjunção subordinativa comparativa, exprimindo um fato em conformidade com outro 

expresso na oração principal. A alternativa correta é a de letra “E”. Analisando as demais 

opções, temos: 

A) Causa – são conjunções causais: que (=porque), porque, como (= porque, sempre 

anteposta a sua principal, no português moderno), visto que, visto como. Já que, uma vez 

que (com verbo no indicativo), desde que (com o verbo no indicativo)etc. 

B) Condição – são conjunções condicionais: se, caso, sem que, uma vez que (com o verbo 

no subjuntivo), desde que (com o verbo no subjuntivo), dado que, contanto que, etc. 

C) Concessão – são conjunções concessivas: ainda que, embora, posto que, se bem que, 

apesar de que, etc. 

D) Comparação – são conjunções comparativas: como ou qual, quando estão em condição 

assimilativa, podendo ser acompanhadas de assim ou tal, que, 

mais/menos/maior/menor/melhor/pior... do que, tal...qual, quanto, assim como, 

bem como, como se, que nem etc. 

Fonte: Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ed. Nova Fronteira, 2009 – p. 

327. Abaurre, Maria Luiza. Português Volume Único. 2 Ed. Moderna, 2004. p. 227 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Na questão pede-se que seja classificado o processo de formação da palavra “abrir” no trecho: 

“num abrir e fechar de olhos”. A resposta correta é alternativa “C” (derivação imprópria). 

Analisando as opções temos: 

A) Derivação sufixal – faz-se pelo acréscimo de um sufixo à palavra primitiva. Isso produz 

alguma alteração de sentido no radical. Os sufixos podem ser classificados como 

nominais, verbais e adverbiais. No vocábulo “abrir”, não ocorre derivação sufixal. 

B) Derivação prefixal – faz-se pelo acréscimo de um prefixo à palavra primitiva. Isso resulta 

em alguma alteração no sentido do radical. Exemplo: após o acréscimo do prefixo “des” a 
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palavra fazer, tem-se a palavra “desfazer”. No vocábulo “abrir”, não ocorre derivação 

prefixal. 

C) Derivação imprópria – Diz-se que há uma derivação imprópria quando uma palavra muda 

de classe gramatical sem que sua forma original seja modificada. Como acontece em 

“num abrir”, o verbo “abrir” foi transformado em substantivo pela anteposição pela 

partícula “num” (preposição em + artigo um). 

D) Derivação regressiva – Ocorre quando a forma derivada apresenta uma redução em sua 

forma fonológica com relação à forma da palavra primitiva, como exemplo: “abalo” de 

“abalar”, “busca” de “buscar”. No vocábulo “abrir”, não ocorre derivação regressiva.  

E) Derivação parassindética – ocorre quando a um determinado radical agregam-se, 

simultaneamente, um prefixo e um sufixo, como nos exemplos: “enraivecer” e 

“aportuguesar”. No vocábulo “abrir”, não ocorre derivação parassindética.  

Fonte: Abaurre, Maria Luiza. Português Volume Único. 2ed. Moderna, 2004 p.182 a 185. 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa correta é a de letra “E”. A questão envolve a classificação gramatical dos 

seguintes vocábulos: I. “bonança” é substantivo feminino e não adjetivo. 

 II. “uma” é artigo indefinido e não artigo definido. 

III. “mas” é conjunção adversativa. 

IV “eternidade” é substantivo feminino. 

Estão corretos os itens III e IV, situados na opção “E”. 

Fonte: Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 7ed.- 

Curitiba: Ed. Positivo; 2008. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Probabilidade de ser um homem e uma mulher = 1– p(2 homens) – p(2mulheres) 

P (1 homem e 1 mulher) = 1–   –  = 1- -  =  =  = 0,4 = 40% 

Resposta: B 

 

QUESTÃO 14 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa A. 

Uma cantora deseja escolher 9 músicas de uma lista de 15 para realizar uma apresentação. De 

quantas maneiras ela poderá fazer a escolha, sendo que das 5 músicas lentas da lista, pelo 

menos 3 deverão ser escolhidas? 

A) 3.570 B) 3.360 C) 2.840 D) 1.680 E) 2.450 

Escolha das músicas lentas: 

_ escolhendo 3 lentas: Assim faltam 6 músicas das outras 10. 

C5,3 . C10,6 = 10 . 210 = 2100 
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_ escolhendo 4 lentas: Assim faltam 5 músicas das outras 10. 

C5,4 . C10,5 = 5 . 252 = 1260 

_ escolhendo 5 lentas: Assim faltam 4 músicas das outras 10. 

C5,5 . C10,4 = 1 . 210 = 210 

Total = C5,3 . C10,6 + C5,4 . C10,5 + C5,5 . C10,4 = 2100 + 1260  + 210 = 3570 

Resposta: A 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 
Número de faces de cada objeto: 

I: 10 

II: 14 

III: 9 

IV: 8 

V: 10  

Assim a figura III é a única que apresenta um número ímpar de faces. 

Resposta: C   

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

(M ∩ P) = {a, F, h, T} 

(M ∩ N) = {h, Q, x} 

(M ∩ P) U (M ∩ N) = {a, F, h, Q, T, x} 

a, h, x (3 letras minúsculas) 

F, Q, T (3 letras maiúsculas) 

Resposta: C 
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QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como o espetáculo começou e terminou com a apresentação de um único artista, então temos: 
Atrações Primeira Segunda Terceira Quarta 

Trapezista     

Mágico     

Palhaço e Bailarina Não   Não 

Malabarista     

 

O trapezista se apresentou depois do mágico. Assim temos que o mágico não foi o último a se 

apresentar e o trapezista não foi o primeiro: 
Atrações Primeira Segunda Terceira Quarta 

Trapezista Não    

Mágico    Não  

Palhaço e Bailarina Não   Não 

Malabarista     

 

O malabarista se apresentou antes do mágico. Logo o malabarista não foi o último e o mágico 

não foi o primeiro a se apresentar. Assim temos: 
 Atrações Primeira Segunda Terceira Quarta 

Trapezista Não    

Mágico Não   Não  

Palhaço e Bailarina Não   Não 

Malabarista    Não 

 

Agora já podemos completar mais alguns espaços na tabela: 
Atrações Primeira Segunda Terceira Quarta 

Trapezista Não Não Não Sim 

Mágico Não   Não  

Palhaço e Bailarina Não   Não 

Malabarista Sim Não Não Não 

 

O número do mágico foi a penúltima atração:  
Atrações Primeira Segunda Terceira Quarta 

Trapezista Não Não Não Sim 

Mágico Não  Sim Não  

Palhaço e Bailarina Não   Não 

Malabarista Sim Não Não Não 

 

Agora a tabela pode ser totalmente preenchida: 
Atrações Primeira Segunda Terceira Quarta 

Trapezista Não Não Não Sim 

Mágico Não Não Sim Não  

Palhaço e Bailarina Não Sim Não Não 

Malabarista Sim Não Não Não 

 

Assim as duas primeiras atrações foram do Malabarista e do Palhaço com a Bailarina. 

Resposta: D 
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QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Paula comprou uma geladeira e pagou x reais de entrada e o restante foi dividido em doze 

parcelas iguais. Se  

cada parcela corresponde a 2/3 do valor pago à vista, então o valor pago por essa geladeira foi   

A) 7 x.   B) 8 x.   C) 9 x.    D) 10 x.   E) 11 x. 

Valor pago = x + 12 prestações = x + 12 . x = x +  = x + 8x = 9x 

Resposta: C 

 

QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O produto de dois números naturais consecutivos é igual a p. Multiplicando-se o sucessor do 

maior desses números pelo antecessor do menor deles, obtém-se como produto  

A) p – 1.  B) p + 2.  C) p.    D) p – 2.  E) p + 1. 

Produto de dois números naturais consecutivos:  

n . (n + 1) = p 

n
2
 + n = p 

sucessor do maior deles: (n+1+1) = n+2 

antecessor do menor deles: n-1 

Multiplicando o sucessor do maior pelo antecessor do menor temos:  

(n + 2) . (n – 1) = n
2
 + 2n – n – 2 = n

2
 + n – 2 = (n

2
  +  n) –2 = p – 2  

Resposta: D 

 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O polígono pode ser dividido em 7 triângulos:  

7 . 180º = 1260º 

Resposta: C 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O período do Plano Plurianual foi acrescentado no enunciado da questão com objetivo de 

complementar as características do Plano Plurianual. Portanto, foi relevante essa informação 

para não haver dúvidas acerca dos instrumentos evidenciados pelo art. 165 da Constituição 

Federal. Logo, o recurso foi julgado IMPROCEDENTE.  Ratifica-se o gabarito oficial letra 

“A”.  

Fonte: Constituição Federal de 1988. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 35º. 
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QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “D” não está de acordo com a literatura contábil vislumbrada pela Lei Federal nº 

4.320/64 onde diz que os empenhos serão feitos por estimativa, global e ordinário. Os termos 

extraordinário, suplementar e especial são utilizados para os créditos adicionais e não para 

designar os tipos de empenhos como estava explicitado na alternativa. Já a opção B está correta 

de acordo com a literatura contábil: as despesas orçamentárias são classificadas em efetivas 

(fatos modificativos - provocam redução do patrimônio líquido) e despesas não efetivas (fatos 

permutativos – não provocam redução do patrimônio líquido) sob o enfoque orçamentário. 

Portanto, o recurso foi julgado IMPROCEDENTE. Ratifica-se o gabarito oficial letra “D”.  

Fonte: Lei Federal nº 4.320/64. ROSA, Maria Berenice; Contabilidade do setor Público. Ed. 

Atlas – 2011, pág 251. 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Recurso improcedente, uma vez que foi publicado no conteúdo programático conhecimento 

sobre dispensas e inexigibilidades de licitação, conforme edital do concurso. Ratifica-se o 

gabarito oficial letra “B”. 

Fonte: Edital do Concurso Público do Município de Nova Iguaçú-RJ. 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A moralidade e a impessoalidade são Princípios da Administração Pública, logo, a questão tinha 

como objetivo avaliar o conhecimento do candidato acerca dos princípios específicas do 

Orçamento Público. Foram elencados nas alternativas todos os princípios que deverão ser 

cumpridos quando da elaboração do projeto de lei do orçamento público, exigidos no conteúdo 

programático do edital. O candidato que domina o conhecimento acerca dos princípios 

orçamentário excluirá a alternativa “B” por ser tratar de princípios de atos de gestão pública. O 

recurso foi julgado IMPROCEDENTE. Ratifica-se o gabarito oficial letra “B”  

Fonte: ROSA, Maria Berenice; Contabilidade do setor Público. Ed. Atlas – 2011. 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O enunciado da questão afirma que através do aplicativo Microsoft Office Word 2003, é 

possível realizar a inserção de diferentes tipos de figuras. No menu Inserir / Imagem, estas 

figuras podem ser inseridas de diferentes formas como por Clip-Art, Do Arquivo, Gráfico e 

WordArt. A única exceção é o item Símbolo que não pertence ao menu informado no enunciado 

da questão. 
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Fonte: Referência: SILVA, Mário Gomes da. Informática: Terminologia Básica: Microsoft 

Windows XP, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office 

Access 2003 e Microsoft Office PowerPoint 2003. 6. ed. São Paulo: Érica, 2007. p. 177. 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Para aplicar o recurso de referência absoluta, impedindo que uma letra ou número varie quando 

uma fórmula for copiada de uma célula para a outra deve-se utilizar o símbolo $ antes da letra 

ou número da célula, assim, a fórmula será copiada exatamente igual para a outra. 

Fonte: Noções do aplicativo Microsoft Office Excel 2003. 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As afirmativas verdadeiras desta questão são as que são representadas nos itens I e III, 

indicando que a resposta correta é a letra B. 

Os itens II e IV são falsos conforme as justificativas abaixo: 

- II, é falsa porque, a tecla de atalho utilizada para atualizar uma página no Internet Explorer é 

F5. 

- IV, é falsa porque, a opção pincel é utilizada para copiar a formatação de texto ou formatação 

gráfica do conteúdo selecionado de um documento. 

Fonte: Noções do aplicativo Microsoft Office Excel 2003. 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A defesa do CO², assim como a desmistificação de fenômenos como o buraco da camada de 

ozônio, efeito estufa e aquecimento global são bandeiras de vários cientistas que acreditam que 

interesses capitalistas estão por trás deste processo alarmista com relação ao clima mundial. 

Eles não desacreditam nos fenômenos naturais em si, mas sim na forma como vem sendo 

propagados, alarmados e discutidos por organismos oficiais como os estados soberanos e suas 

organizações, tais como a Organização das Nações Unidas – ONU. Estes pesquisadores e/ou 

cientistas vem sendo denominados “céticos do clima” não por não acreditarem nos fenômenos, 

mas na forma que vêm sendo tratados. Desta maneira, a afirmativa E complementava o 

anunciado ao afirmar que “o posicionamento do engenheiro agrônomo é típico de uma corrente 

de pesquisadores brasileiros que são denominados céticos do clima, por não acreditar no 

aquecimento global, efeito estufa, entre outros fenômenos amplamente divulgados e defendidos, 

atualmente”. Ou seja, eles não deixaram de acreditar em aquecimento global, mas no 

aquecimento global, no efeito estufa e nos outros fenômenos que tanto se propagam, defendem, 

discutem, como um fenômeno causado pela ação do homem, por isso, a conclusão da frase: 

“divulgados e defendidos, atualmente”. O que se vê em todos os veículos de forma massiva é a 

defesa de que o homem vem destruindo o meio ambiente e causando significativas mudanças no 
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clima do planeta. Estes fenômenos apresentados de forma alarmista e apocalíptica, como sendo 

indícios de final dos tempos, para este grupo, são na verdade variações que o planeta esta 

passando sem interferência da ação do homem, variações até que já se repetiram em outras 

épocas. Com este posicionamento eles objetivam desmistificar, combater e questionar a 

idoneidade do posicionamento que os líderes mundiais vêm tomando com relação a estes 

fenômenos. Este grupo não acredita que existe um vilão provocando as mudanças climáticas 

existentes, mas sim, uma série de fatores naturais e muitas vezes cíclicos. Esses pesquisadores 

estão em centros acadêmicos e de pesquisas renomados do país, não possuindo vinculações 

algumas com organizações privadas ou movimentos de combate a proteção ambiental. Este 

grupo, portanto, não defende interesses empresariais escusos (até porque não são favoráveis ao 

desrespeito ao meio ambiente) e nem o combate aos países desenvolvidos, considerando-os 

causadores dos fenômenos ora alardeados, mas sim, ao combate a forma como estes vem sendo 

tratados e discutidos amplamente no planeta. Não se pode esperar que uma questão de 

conhecimentos gerais consiga esgotar em seu conteúdo um tema tão abrangente, que se 

encontra no eixo de uma discussão profunda e internacional. Seu objetivo é verificar o grau de 

interação do candidato com os fatos, os principais acontecimentos, as tendências sociais, 

políticas, culturais, científicas, econômicas... enfim, com o universo que o cerca. A discussão 

que se faz neste momento (na prova), portanto, torna-se superficial, diante da profundidade e 

complexidade dos temas. Identificar dentre as opções aquela que se enquadra de forma mais 

adequada e corretamente ao tema tratado é o objetivo. O fato deste, gerar novas especulações, 

discussões, discordâncias é natural, já que trata de tema atual, polêmico e em pleno 

desenvolvimento. Exigiu-se, para a correta resolução da questão, a consciência de que existe 

uma outra corrente – contrária ao que vem sendo amplamente propagado e defendido no planeta 

– no que tange as discussões do clima. A pertinência deste tema é crucial num momento em que 

o Rio recebe personalidades do mundo inteiro para discutir questões como esta. Por fim, vale 

ressaltar que a questão não se baseava apenas na interpretação do texto, mas principalmente na 

mensuração dos conhecimentos relativos ao tema proposto. 

Fonte:  

 http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/1089707-cetico-fica-sem-clima-para-

financiamento.shtml  

 http://www.fakeclimate.com/beta/ 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A estimativa de que o planeta chegaria a 7 milhões de habitantes entre abril de 2011 e abril de 

2012, mais provavelmente em outubro do ano passado foi realizada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), no entanto, vários pesquisadores discordam deste prognóstico inclusive 

os demógrafos do Censo dos Estados Unidos que estimavam este número para março de 2012. 

Hoje, no planeta, as pessoas vivem mais, têm menos filhos, por isso, é possível afirmar que a 

população está ficando mais velha. O país que deve superar a China em número de habitantes 
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nos próximos anos é a Índia, segundo afirma grande maioria dos pesquisadores da área, no 

planeta, inclusive a ONU. Embora o Brasil tenha sua taxa de fecundidade reduzida nos últimos 

anos não alcançando a de reposição populacional, a redução natural da população ainda é adiada 

pelos avanços médicos e sanitários que possibilitam a população viver cada vez mais. O país 

possuía no início da década de 1990 cerca de 145 milhões de habitantes, passando a quase 170 

milhões no início dos anos 2000 e chegando hoje a ultrapassar 190 milhões de habitantes. 

Portanto, não se pode afirmar que há redução populacional no Brasil. O que poderia ser dito é 

que há uma redução do índice de crescimento populacional, mas não foi isso que é afirmado na 

alternativa D (“o Brasil vive um processo de diminuição populacional com a redução da taxa de 

fecundidade”). Os continentes, asiático e africano concentram o maior número de pessoas 

existentes no planeta.  

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 110 a 117). 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A Síria concentra hoje o maior foco de tensão do mundo árabe com a violenta repressão 

efetuada pelo governo de Bashar AL-Assad às manifestações contrárias a seu governo, o que 

vem gerando forte conflito armado entre governo e oposição, deixando milhares de civis feridos 

ou mortos. A ONU tem enviado número significativo de observadores ao local, já tendo 

inclusive anunciado que o país vive uma guerra civil, e assim como a Liga Árabe vem 

condenando as ações de Assad, que se mantém soberano no poder deste país. Embora seja uma 

organização com poderes, deveres e abrangências pré-definidas, é notória a influência da Arábia 

Saudita e neste caso específico do Catar nas ações e decisões interpostas pela Liga no que tange 

à Primavera Árabe. Estes dois países posicionam-se ao lado das nações ocidentais, isolando 

política e comercialmente regimes e, em alguns casos, inclusive, fornecendo armamentos, com 

o respaldo da Liga Árabe.  

No que diz respeito ao Iêmem encontramos a informação de que  

No Iêmem, a nação mais pobre do mundo árabe, as manifestações pela saída do 

presidente Ali Abdullah Saleh, com mais de 30 anos no poder, rompem o 

equilíbrio político. Uma disputa paralela entre o clã de Saleh e facções rivais 

põe a nação à beira da guerra civil. Saleh é ferido em um atentado e vai para a 

Arábia Saudita em junho, mas o impasse prossegue, pois ele resiste a entregar o 

poder a um governo de transição, o que ocorre em novembro (2012, p.74). 

Desta forma, encontra-se embasada a alternativa C que afirma que “após resistir às 

manifestações contrárias a seu governo por vários meses, Ali Abdullah Saleh, governante do 

Iêmen, não resistiu, transferindo o poder a um governo provisório”.  

O movimento denominado Primavera Árabe teve início na Tunísia, seguindo para o Egito e 

demais países da região. Em menos de um mês  - de 13 de janeiro a 11 de fevereiro de 2011 – 

revoluções populares derrubaram os ditadores da Tunísia e do Egito. O que confirma a 

afirmativa de que “os governos de Zine al-Abidine Ben Ali na Tunísia, e de Hosni Mubarak no 
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Egito, foram os primeiros a serem atingidos pelas revoltas populares que se alastraram pelo 

mundo árabe”. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.74-75). 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Diferente do que ocorre no mundo, onde a energia gerada vem cerca de 90% das fontes não 

renováveis, no Brasil utiliza-se cerca 50% de fontes renováveis, ofertando um grande exemplo 

de desenvolvimento com sustentabilidade para o planeta. Por isso, a alternativa C deve ser 

marcada. A afirmativa contida na opção E diz que “o conceito de fontes limpas é utilizado para 

os tipos de fontes de energia que não emitem gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono 

e o metano”. O que está sendo afirmado é que justamente o dióxido de carbono e o metano são 

exemplos (“como”) de gases do efeito estufa. Portanto, a afirmativa está correta. A afirmativa A 

(As fontes de energia não renováveis podem se esgotar, pois demoram milhões de anos para 

serem repostas, como exemplo, temos o petróleo) traz uma informação correta que pode ser 

aprofundada e ampliada, mas da forma como está não sofre nenhum tipo de comprometimento. 

Estas fontes podem se esgotar por um determinado período justamente por necessitar de um 

período longo de tempo para que possam ser repostas na natureza. Quando é solicitada a 

marcação de uma afirmação incorreta e a afirmativa esta superficial, mas correta, obviamente, 

esta não deve ser marcada. A alternativa D fala especificamente do petróleo que é uma das mais 

importantes fontes de energia do planeta, por isso, não se justifica argumentar que esta 

afirmação não se insere no tema proposto.  

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 90-91). 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A taxa de homicídio nacional é muito alta e, embora esteja praticamente estabilizada nas 

últimas décadas, vem diminuído nos grandes centros (capitais e regiões metropolitanas) e 

aumentando no interior, principalmente nos novos polos econômicos gerando uma 

interiorização da violência no país. A questão é objetivamente voltada às conclusões e dados 

gerados pelo documento “Mapa da Violência 2012” como se pode conferir numa leitura atenta 

do enunciado: “O estudo da violência no Brasil, realizado através do documento denominado 

“Mapa da Violência 2012”, pelo Instituto Sangari, apresenta um novo dado no que tange a 

violência no país que merece atenção, planejamento e ações das autoridades. Trata-se do fato de 

que, portanto, informações advindas de fontes que não se compatibilizam com este documento 

não podem ser consideradas neste caso. 

Fonte: http://www.mapadaviolencia.net.br/pdf2012/mapa2012_web.pdf 
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QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O enunciado apresenta um trecho da reportagem publicada na Revista Istoé (edição 2217 – 

09/05/2012) seguindo ao enunciado onde são referenciados os principais feitos de seu avô 

Leonel Brizola (citado no enunciado inclusive) e, em seguida, as de seu tio-avô, encerrando-se 

numa vírgula, deixando subentendido que a frase deveria ser completada com um dos nomes 

apresentados nas cinco alternativas. Mais especificamente o nome deste representativo político 

que fora ministro do Trabalho no governo de Getúlio Vargas e ex-vice-presidente e presidente 

da República do Brasil. Portanto, João Goulart, que foi ministro do Trabalho na década de 1950, 

no governo de Getúlio Vargas, vice-presidente de Jânio Quadros, assumindo o poder após sua 

renúncia, sendo deposto em 1964 pelo golpe militar que instaurou a ditadura no Brasil nas 

décadas seguintes era o nome a ser marcado. A questão faz uma correlação entre um fato atual – 

a posse do novo Ministro do Trabalho Brizola Neto com fatos históricos recentes e 

significativos do Brasil, envolvendo familiares do atual ministro, como prevê o edital no Anexo 

I que estabelece o conteúdo programático para Conhecimentos Gerais: “Domínio de tópicos 

relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 

energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e 

suas vinculações históricas, a nível regional, nacional e internacional” (sublinhado nosso).  

Fonte:  

 http://www.pdt.org.br/index.php/pdt/historia 

 Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, p.327). 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 
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principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram, por unanimidade, que as cotas 

étnico-raciais implantadas pela UnB em 2004 são válidas. A decisão ocorreu dois anos após o 

Partido Democratas (DEM) mover ação contra a iniciativa da UnB. A prova de 

CONHECIMENTOS GERAIS não trabalha com cobranças de termos jurídicos, tendo o 

objetivo de mensurar o conhecimento e a capacidade de entendimento sobre os diversos 

fenômenos sociais, políticos, econômicos, culturais, etc, que se desenvolvem no planeta em 

diversos níveis e suas vinculações histórias. Entende-se que a interpretação da palavra “válidas” 

deve ser considerada na forma de sua significação na língua portuguesa, ou seja, como uma 

atitude legítima, legal, como pode ser conferida no Dicionário Aurélio Buarque de Holanda 

como sendo uma das significações desta palavra. Portanto, a afirmativa está correta e expressa 

de forma a ser entendida por todos, já que as questões de Conhecimentos Gerais são ministradas 

aos candidatos de todas as áreas, devendo ser a cobrança igualitária e justa para com todos.  

Fonte: Revista Istoé (Edição 2216, de 02 de maio de 2012, pp.52-53). 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão trata especificamente da medida apresentada pela presidenta Dilma Rousseff para 

todo o Brasil no dia das Mães (13 de maio de 2012) como ficou bem claro no enunciado da 

questão. “Brasil Carinhoso” é o nome deste benefício que pode ser encontrado em veículos 

oficiais e midiáticos de comunicação como ação, programa, plano, enfim, diversas 

denominações que não comprometem a questão já que esta é muito pontual quanto ao objetivo 

que se pretendia. O programa Brasil Sem Miséria já foi lançado no início do governo da 

presidenta brasileira, portanto, não poderia ser uma opção de algo que foi anunciado à nação 

como uma nova iniciativa num dia tão especial, como o segundo domingo de maio, dia das 

Mães. Veja exemplos, abaixo, de tratamentos distintos dados ao “Brasil Carinhoso” que 

fundamentam, juntamente com a clara solicitação expressa no enunciado da questão, o 

posicionamento desta banca: 

O anúncio de medidas em benefício de mulheres e crianças deu o tom do 

pronunciamento à nação feito pela presidente Dilma Rousseff no domingo (13 

de maio de 2012), Dia das Mães. Ela destacou que o plano, lançado em ano 

eleitoral dará maior atenção às regiões Norte e Nordeste, onde se concentram a 

maior parte das famílias em extrema pobreza. Chamado de "Brasil Carinhoso", o 

programa é dividido em três eixos e prevê, por exemplo, a garantia de uma renda 

mínima de R$ 70 a cada membro das famílias extremamente pobres com pelo 
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menos um filho de até seis anos. "É uma ampliação e um reforço muito 

importante ao Bolsa Família", justificou a presidente. Como o enunciado era 

claro ao questionar o nome do PROGRAMA não há dúvidas, portanto, sobre a 

resposta esperada pela Banca dentre as alternativas (Folha on-line – 

www.folha.uol.com.br – 13/05/2012 às 20h47). 

Mais de dois milhões de famílias brasileiras que vivem na extrema pobreza 

e têm filhos com até seis anos de idade serão beneficiadas com a nova ação 

da Agenda de Atenção Básica à Primeira Infância - Brasil Carinhoso, 

lançada nesta segunda-feira (14), pela presidenta Dilma Rousseff, no Palácio 

do Planalto. 

Brasil Carinhoso irá combater a miséria na primeira infância, diz presidenta 

Dilma 

O plano reúne iniciativas voltadas para a primeira infância nas áreas social, com 

a ampliação do Bolsa Família; da educação, com o aumento da oferta de vagas 

nas creches; e da saúde, oferecendo suplementação de vitamina A, ferro, e 

medicação gratuita contra asma. A previsão de investimento é de R$ 10 bilhões 

entre 2012 e 2014 (Portal Brasil do Governo Federal – www.brasil.gov.br – 

14/05/2012 às17h50). 

A presidenta Dilma Rousseff falou hoje (14), no programa de rádio Café com a 

Presidenta, sobre o lançamento nesta segunda-feira da ação Brasil Carinhoso, 

que irá beneficiar 2 milhões de famílias que vivem na extrema pobreza por meio 

da ampliação do Bolsa Família para crianças de zero a seis anos (Blog do 

Planalto – http://blog.planalto.gov.br – 14/05/2012 às 9h17). 

Fonte:  

 http://www1.folha.uol.com.br/poder/1089874-em-ano-de-eleicao-dilma-lanca-pacote-social-

com-enfoque-no-norte-e-nordeste.shtml 

 http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2012/05/14/brasil-carinhoso-investira-r-10-bi-

para-tirar-criancas-ate-6-anos-da-extrema-pobreza 

 http://blog.planalto.gov.br/brasil-carinhoso-vai-combater-a-miseria-na-primeira-infancia-diz-

presidenta-dilma/ 

 

 

 

CARGO: AGENTE EDUCACIONAL III 
 

QUESTÃO 01 

RECURSO PREJUDICADO – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O texto do objeto recursal não se relaciona com nenhuma das questões da prova de língua 

portuguesa. 

 

http://www.folha.uol.com.br/
http://www.brasil.gov.br/
http://blog.planalto.gov.br/
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QUESTÃO 07 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa C. 

Na passagem “Mayhew, que é professor de estatísticas do Cass Business School, analisou dados 

de expectativa de vida da Inglaterra...” (2º§), as vírgulas foram utilizadas para isolar a oração 

subordinada adjetiva explicativa. As orações subordinadas adjetivas explicativas modificam o 

termo de sentido amplo e genérico, enfatizando a sua maior característica ou uma de suas 

características. Vêm sempre entre vírgulas, que marcam a necessária pausa respiratória entre o 

termo modificado e o resto da oração principal. Portanto, a resposta é letra C. 

Quando a oração adjetiva explicativa contém predicado nominal – e só neste caso – muita 

semelhança guarda com o aposto. Observe: 

Brasília, que é a capital do Brasil (oração adjetiva explicativa), foi fundada em 1960. 

                

Brasília, capital do Brasil (aposto), foi fundada em 1960. 

No caso do trecho em destaque na questão: 

Mayhew, que é professor de estatísticas do Cass Business School (oração adjetiva 

explicativa), analisou dados de expectativa de vida da Inglaterra...                               

Mayhew, professor de estatísticas do Cass Business School (aposto), analisou dados de 

expectativa de vida da Inglaterra...                                            

Poder-se-ia pensar que a oração que é professor de estatísticas do Cass Business School, é 

uma oração subordinada substantiva apositiva, pois essa funciona como aposto de um nome da 

oração principal. Entretanto, esse tipo de oração está sempre ligado a um nome da oração 

principal, sem o uso de preposição e sem mediação de verbo de ligação. Na oração retirada do 

texto, existe um verbo de ligação (ser = é) 

Ex: Faço apenas um pedido: que você nunca abandone os seus princípios (oração 

subordinada substantiva apositiva). 

Fonte:  

 TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 1996. p. 193. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática. Teoria e prática. 25ª Ed. São Paulo: Atual, 

1999. p. 315. 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Verifique as figuras a seguir. 5- Verifique as figuras abaixo: 

+ = ? 

Qual dos pares de figuras a seguir substitui corretamente o sinal de interrogação?  

Cada figura representa um algarismo que corresponde ao seu número de lados. 

Assim temos: 37 + 46 = 83 
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83 corresponde a    

Resposta: C 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 
Partindo do número 6 e seguindo no sentido horário temos: 

6; 6 + 6 = 12; 12 + 7 = 19; 19 + 8 = 27; 27 + 9 = 36; 36 + 10 = 46; 46 + 11 = 57; 57 + 12 = 69 

Assim x = 46 e y = 57 

x + y = 46 + 57 = 103 

Resposta: B 

 

QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

3 sabores iguais: AAA; BBB; CCC; DDD; EEE; FFF; GGG; HHH          8 maneiras 

2 sabores iguais e um diferente:  

AA (7 opções): 7 maneiras. 

BB (7 opções): 7 maneiras. 

CC (7 opções): 7 maneiras. 

DD (7 opções): 7 maneiras. 

EE (7 opções): 7 maneiras. 

FF (7 opções): 7 maneiras. 

GG (7 opções): 7 maneiras. 

HH (7 opções): 7 maneiras. 

Total: 8.7 = 56 maneiras 

3 sabores diferentes: C8,3 = 
23

678

!3!5

!5678

!3!38

!8
= 8.7 = 56 maneiras 

Total de maneiras possíveis: 8 + 56 + 56 = 120 

Resposta: D 
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QUESTÃO 20 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há um dado incorreto no enunciado. Para a soma ser igual a 288, o número de termos somados é 8 e 

não 20. 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A impressão dos gráficos desta questão prejudicou sua análise e consequentemente sua resolução. 

Fonte:  

 http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_piramide.php?ano=2010&codigo=0&

corhomem=88C2E6&cormulher=F9C189&wmaxbarra=180 

 http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2125&id_pag

ina=1 

 http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2010/12/16/piramide-etaria-brasileira/ 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

François Holland venceu o segundo turno das eleições na França pondo fim as expectativas de 

reeleição de Nicolas Sarkozy pelo Partido Socialista e não Comunista como foi informado na 

alternativa A, que seria a opção correta a ser marcada. Por isso, a questão deve ser anulada 

Fonte:  

 http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/eleicoesnafranca/ 

 http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/22354/partido+de+hollande+vence+1%BA+turno

+das+eleicoes+legislativas+na+franca.shtml 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão solicitava a marcação de uma afirmativa correta sobre a União Europeia. A Rússia não faz 

parte da União Europeia e sua moeda, o euro, não foi adotada por todas as nações, entre elas a Grã-

Bretanha. A União Europeia responde por cerca de 30% do comércio internacional e o Brasil não a 

tem como principal parceiro comercial. A China, seguida dos EUA, são os principais parceiros 

comerciais do Brasil. A formação do grupo teve início em meados do século XX, através do Tratado 

de Paris (quando era denominada Comunidade Econômica Europeia), mas o nome União Europeia 

foi instituído em 1992 com o Tratado de Maastricht. A única alternativa correta é a E já que a União 

Europeia vem se estendendo para o leste europeu, abrangendo ex-repúblicas soviéticas, como pode 

ser exemplificado com as três ex-republicas soviéticas de Estônia Letônia e Lituânia. A extensão da 

EU para o leste também pode ser exemplificado com países do extinto bloco socialista, como 

Polônia, Eslováquia, República Tcheca, entre outros.  

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 88, 304 e 359). 

 



 

216 

 

 

 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO III 
 

QUESTÃO 01 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com as informações apresentadas no texto “Palmada fora da lei”, é incorreto afirmar 

que “a violência familiar não causa problemas”. O texto não exprime tal circunstância a respeito 

da violência familiar. No texto, é tratada a questão da violência física contra a criança, como 

método de disciplina. 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com o contexto, “além da covardia que está presente no ato de bater em alguém mais 

fraco, a violência não é, definitivamente, um bom instrumento de disciplina. Ela perde o seu 

efeito a longo prazo e a criança, aos poucos, teme menos a agressão física.” Portanto, o 

pronome em destaque encontra-se corretamente relacionado. 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A palavra destacada em “Como a criança pode se sentir tranquila quando sua segurança 

depende de uma pessoa que facilmente perde o controle e a agride?” exprime circunstância ou 

ideia de tempo, assim com as palavras enquanto, logo que, desde que, assim que. 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa A. 

Em “Ela perde o seu efeito a longo prazo e a criança, aos poucos, teme menos a agressão 

física.”, as vírgulas foram utilizadas para marcar intercalações, pois os termos que se intercalam 

na ordem direta, quebrando a sequência natural da frase, devem vir isolados por vírgulas. Neste 

caso, separa-se o aposto intercalado. 

 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com o contexto, “Além da covardia que está presente no ato de bater em alguém 

mais fraco, a violência não é, definitivamente, um bom instrumento de disciplina.”, a palavra 

“covardia” apresenta como significado correto: “ato desleal, traiçoeiro que sobretudo atinge os 

mais fracos”. Tal significado está de acordo com o Minidicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa, 8ª edição. 
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QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Em “Ela também passa a omitir dos pais os seus erros, com medo...”, a palavra destacada 

apresenta como significado correto: “não mencionar”. Tal significado está de acordo com o 

Minidicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 8ª edição. 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com a classe de palavras a relação correta é pessoas (substantivo); é (verbo); contra 

(preposição); lo (pronome). Portanto, a sequência correta é 2, 4, 1, 3. 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A acentuação das palavras está corretamente justificada, exceto a alternativa D, pois é é  uma 

palavra monossílaba tônica. 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As frases transcritas do texto apresentam-se no tempo verbal presente do modo indicativo: 

depende, é, perde, passa.  A alternativa E apresenta o tempo verbal no pretérito perfeito do 

modo indicativo: agrediu. 

 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Rodízio: R$22,00   

Sobremesa: R$12,00 

Valor pago = 6.22,00 + 9 . (22,00+12,00) 

Valor pago = 132,00 + 9 . (34,00)  

Valor pago = 132,00 + 306,00 

Valor pago = R$438,00 

Resposta: C  

 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

17 . 50,00 + 20 . 10,00 + 13 . 5,00 = 850,00 + 200,00 + 65,00 = R$1.115,00 

1115 – 625 = R$490,00 

Resposta: B 
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QUESTÃO 13 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Preço da camisa = x 

Preço das duas calças = 3x 

2 calças + 1camisa = 240 

3x + x = 240 

4x = 240 

x = R$60,00 

Preço das duas calças = 3x =3.60 = R$180,00 

Resposta: D 

 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De 1 a100: 2, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92: São 20 vezes. 

De 101 a 199: Assim como de 1 a 100 são 20 vezes. 

De 200 a 300: Aparecerão 100 vezes o 2 como algarismo da centena e 20 vezes o algarismo 2 

como contado de 1 a 100. Assim são 120 vezes.  

De 301 a 400: Assim como de 1 a 100 são 20 vezes. 

Total = 20 + 20 + 120 + 20 = 180 vezes 

Resposta: E 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Supondo que o menor número obtido seja 1. Esta situação não é possível, pois os outros dois 

números não podem totalizar 13. 

Supondo que o menor número obtido seja 2. Esta situação também não é possível, pois os 

outros dois números são distintos e, portanto, não podem ser iguais a 6 cada um. 

Sobram, portanto: 3, 4, 5 e 6. 

Resultados possíveis: 

3 + 4 + 5 = 12 (não serve) 

3 + 4 + 6 = 13 (não serve) 

3 + 5 + 6 = 14 (ok) 

4 + 5 + 6 = 15 (não serve) 

Assim os números obtidos são 3, 5 e 6. 

Os dois menores números são ímpares. 

Resposta: D 
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QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os números da sequência indicam quantas letras tem cada número escrito por extenso. 

Como “dez” tem 3 algarismos, a interrogação deve ser substituída por 3. 

Resposta: B 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A sequência pode ser representada da seguinte forma: 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

2 7 2.4=8 7.3=21 8.4=32 21.3=63 32.4=128 63.3=189 128.4=512 189.3=567 

Resposta: D 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Porcentagem de pessoas que jogam vôlei: V 

Porcentagem de pessoas que jogam futebol: F 

F U V = F + V – (F ∩ V) 

100% = 70% + 60% – (F ∩ V) 

100% = 130% – (F ∩ V) 

(F ∩ V) = 130% – 100% 

(F ∩ V) = 30%  

Resposta: B 

 

QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

560 + 10% de 560 = 560 + 0,1 . 560 = 560 + 56 = R$ 616,00 

Resposta: A 
 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Cada 6 cm corresponde a 18 km. 

15cm ÷ 6cm = 2,5 

Assim temos 2,5 vezes 18 km: 

2,5 . 18 = 45km 

Resposta: B 

 

 

 

 

 

 



 

220 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Segundo o autor Paulo Flávio Ledur, em seu livro Manual de Redação Oficial dos Municípios, 

capítulo 06 – Documentos da Redação Oficial, item 6.2, página 68, apresenta o seguinte quadro 

comparativo entre memorando e ofício: 
 

 Ofício Memorando 

Grau de formalidade Maior Menor 

Circulação Externa Interna (Só órgão público) 

Grau de rapidez Menor Maior 

Despachos Outro ofício No próprio memorando 

Endereçamento no doc. Inclui o nome Não inclui o nome 

Destinatário Nome, Cargo e endereço Só cargo 

Vocativo Usa-se Opcional 
 

Portanto, a afirmativa completa e correta é: “o grau de formalidade do ofício é maior, se 

comparado ao memorando.  Quanto à circulação, o memorando tem circulação interna, 

enquanto o ofício tem circulação externa.  O destinatário do memorando inclui apenas cargo, 

enquanto o utilizado no ofício apresenta, além deste, nome  e endereço.” 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com o Conteúdo Programático do Concurso Público da Prefeitura Municipal de 

Nova Iguaçu/RJ, os itens “redação administrativa, carta comercial, conhecimento das rotinas de 

expedição de correspondência” relacionados adequadamente à questão. É sabido que em muitos 

meios se utiliza “Vossa Excelência” para “vereadores e secretários municipais”, autoridades que 

não são contempladas com esse tratamento de acordo com as normas do MEC nem pelo Manual 

de Redação da Presidência da República. (Paulo Flávio Ledur – Manual de Redação Oficial dos 

Municípios. Páginas 20 e 21). 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Com o advento do Decreto nº 468/92, Instrução Normativa nº 4/92 e do Manual de Redação da 

Presidência da República, reeditado em 2002, impostos aos órgãos públicos federais e em esfera 

de adoção espontânea em todas as esferas do serviço público, ocorreram importantes alterações 

relativas a algumas formas de tratamento utilizadas na correspondência oficial: a utilização de 

formas como prezado, caro, entre outras, foi abolida, porque fere o princípio da impessoalidade, 

já que expressa sentimento, que as organizações não têm. O uso de digníssimo, mui digno, em 

relação às autoridades também foi eliminado, porque a dignidade é pressuposto para que 

alguém ocupe qualquer função ou cargo público. A forma ilustríssimo também caiu em desuso 
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na correspondência oficial, devendo-se usar simplesmente Senhor/Senhora seguido o cargo, 

função ou condição. 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Esta questão tem como objetivo indicar o comando que deve ser utilizado para criar um novo 

documento no aplicativo Word 2003. Esta opção está disponível através do menu 

Arquivo/Novo que resultará em um novo documento em branco que será disponibilizado para o 

usuário redigir o seu texto. 

Fonte: BRAGA, William César Informática Elementar. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 

2007. p. 102. 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Com base nos valores informados na planilha desta questão, se for aplicada a função =SOMA 

(A1:A5), o resultado desta operação será 35, pois, com o uso do operador “:” todos os valores 

das células A1, A2, A3, A4 e A5 serão somados. 

Fonte: Noções do aplicativo Microsoft Office Excel 2003. 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O botão representado no enunciado da questão é utilizado para alinhar o texto selecionado à 

direita no documento. O recurso é improcedente. 

Fonte: BRAGA, William César Informática Elementar. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 

2007. p. 113 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O menu Inserir / Imagem / Do Arquivo representa o procedimento necessário para se adicionar 

uma imagem que está salva no computador em um documento do Word. O recurso é 

improcedente. 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O Índice de Desenvolvimento Humano, além de computar o PIB per capita, depois de 

corrigi-lo pelo poder de compra da moeda de cada país, também leva em conta dois outros 

componentes: a longevidade e a educação. Para aferir a longevidade, o indicador utiliza 

números de expectativa de vida ao nascer. O item educação é avaliado pelo índice de 

analfabetismo e pela taxa de matrícula em todos os níveis de ensino. A renda é mensurada 

pelo PIB per capita, em dólar PPC (paridade do poder de compra, que elimina as diferenças 
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de custo de vida entre os países). Essas três dimensões têm a mesma importância no índice, 

que varia de zero a um. 

Embora as outras opções ajudem para desenvolvimento humano, não são critérios de 

avaliação do IDH, foco da questão.  

Fonte: A informação está disponível no endereço eletrônico do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento http://www.pnud.org.br/idh/ 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

O Protocolo de Kyoto é o acordo mais importante já realizado sobre o clima, pois conseguiu 

compromissos dos países participantes de limitar as emissões de gases que agravam o efeito 

estufa. O acordo expira no fim de 2012. A Convenção sobre a mudança no clima é um 

documento as Nações Humanas sobre o aquecimento global, que criou os protocolos 

ambientais (acordos) discutidos em conferências realizadas anualmente. A Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, será realizada de 13 a 22 de 

junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro. A Rio+20 é assim conhecida porque marca os 

vinte anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio-92) e deverá contribuir para definir a agenda do desenvolvimento 

sustentável para as próximas décadas. O objetivo da Conferência é a renovação do 

compromisso político com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do 

progresso e das lacunas na implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas 

sobre o assunto e do tratamento de temas novos e emergentes.  

Entende-se que essas ações que também contribuem para o desenvolvimento sustentável no 

mundo, mas no item é solicitada a definição de desenvolvimento sustentável. No entanto, como 

há muitas definições para o termo “Desenvolvimento Sustentável”, e o termo não foi definido 

por completo no enunciado, a banca optou pela anulação da questão, já que o termo, embora 

usado há mais de uma década, ainda é novo e sofre mudanças constantes. 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Cidade de Deus, Rocinha, Complexo da Maré e Vigário Geral são favelas do Rio de Janeiro. 

Embora muitas vezes ocupadas por policiais, o fato em questão trata-se exclusivamente do 

ocorrido na Vila Cruzeiro em 25 de novembro de 2010.  

Fontes:  

 Revista Veja: http://veja.abril.com.br/blog/veja-acompanha/violencia-no-rio/moradores-

pedem-paz/ 

 Agência Brasil: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2010-11-25/bandidos-da-vila-

cruzeiro-fugiram-para-morro-do-alemao-com-chegada-dos-blindados-da-marinha 
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QUESTÃO 36 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

O Dicionário Aurélio também define Urbanização como o fenômeno caracterizado pela 

concentração cada vez mais densa de população em aglomerações de caráter urbano. 

Conurbação é a união física de diferentes cidades, formando uma mancha urbana contínua (por 

exemplo, as cidades de São Caetano do Sul e São Paulo). Imigração é o ato de imigrar, segundo 

o Dicionário Aurélio, é entrar (num país estranho) para nele viver. E, segundo esta a mesma 

fonte, regionalização é o ato ou efeito de regionalizar, que é dar caráter, aspecto ou feição 

regional a; tornar regional. Já separação é ato ou efeito de separar (-se); afastamento, 

apartamento, distância; rompimento da união matrimonial. 

Por haver mais de uma definição de acordo com a linha de estudo (Geografia, História, 

Linguística, Arquitetura etc), a banca optou pela anulação da questão, já que o termo 

urbanização pode ser entendido de acordo com as áreas de estudo citadas e gerar entendimentos 

diversos.  

Fonte: Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 3ª. edição, 1ª impressão da Editora 

Positivo, revista e atualizada do Aurélio Século XXI. 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

PIB é a sigla de Produto Interno Bruto: a soma do valor de todos os bens e serviços produzidos 

em determinada área geográfica (em geral, um país) em um certo período de tempo. De acordo 

com o dicionário Aurélio, lugar também significa “região, país”, sendo assim, a definição no 

primeiro item de marcação da questão é passível de ser compreendida, não alterando o 

entendimento da questão.  

O Produto Interno Bruto (PIB) é a soma de tudo o que foi produzido em um lugar em 

determinado período de tempo. O PIB é a principal referência para medir o tamanho de uma 

economia, estimar sua prosperidade e compará-la a outra. No entanto, seu valor é calculado pela 

moeda interna do país e também convertido em dólares, para permitir a comparação 

internacional.  

Fontes: Almanaque Abril 2011. Ano 37. Editora Abril. / Novo Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa. 3ª. edição, 1ª impressão da Editora Positivo, revista e atualizada do Aurélio Século 

XXI. 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A figura não interfere na compreensão da questão e tampouco na escolha da alternativa correta, 

estando na questão apenas para ilustrar a importância da obra e não para servir de parâmetro de 

resposta.  

Sobre a questão: Guerra Santa não é uma opção possível, pois não se trata de uma obra de 

Portinari, e sim o nome dado a uma guerra causada por diferenças entre as religiões. As outras 
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opções mostram nomes de obras de Cândido Portinari, mas nenhuma delas é a questionada no 

item. 

Fontes:  

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-05/sao-paulo-abre-circuito-de-exposicoes-

dos-paineis-guerra-e-paz-de-candido-portinari 

 http://www.portinari.org.br/ 

 http://www.guerraepaz.org.br/#/oProjeto 

 http://elle.abril.com.br/blogs/hot-hits/exposicao/paineis-de-portinari-desembarcam-no-brasil/ 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO PREJUDICADO – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O Recurso apenas reafirma o que está correto na questão e no gabarito e não aponta o motivo 

para recurso. 

 

 

 

CARGO: AUXILIAR DE CÂMARA ESCURA III 
 

QUESTÃO 01 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com as informações apresentadas no texto “Palmada fora da lei”, é incorreto afirmar 

que “a violência familiar não causa problemas”. O texto não exprime tal circunstância a respeito 

da violência familiar. No texto, é tratada a questão da violência física contra a criança, como 

método de disciplina. 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com o contexto, “além da covardia que está presente no ato de bater em alguém mais 

fraco, a violência não é, definitivamente, um bom instrumento de disciplina. Ela perde o seu 

efeito a longo prazo e a criança, aos poucos, teme menos a agressão física.” Portanto, o 

pronome em destaque encontra-se corretamente relacionado. 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A palavra destacada em “Como a criança pode se sentir tranquila quando sua segurança 

depende de uma pessoa que facilmente perde o controle e a agride?” exprime circunstância ou 

ideia de tempo, assim com as palavras enquanto, logo que, desde que, assim que. 
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QUESTÃO 04 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa A. 

Em “Ela perde o seu efeito a longo prazo e a criança, aos poucos, teme menos a agressão 

física.”, as vírgulas foram utilizadas para marcar intercalações, pois os termos que se intercalam 

na ordem direta, quebrando a sequência natural da frase, devem vir isolados por vírgulas. Neste 

caso, separa-se o aposto intercalado. 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Em “Ela também passa a omitir dos pais os seus erros, com medo...”, a palavra destacada 

apresenta como significado correto: “não mencionar”. Tal significado está de acordo com o 

Minidicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 8ª edição. 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO PREJUDICADO – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As razões recursais não se referem à questão. 

 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Rodízio: R$22,00   

Sobremesa: R$12,00 

Valor pago = 6.22,00 + 9 . (22,00+12,00) 

Valor pago = 132,00 + 9 . (34,00)  

Valor pago = 132,00 + 306,00 

Valor pago = R$438,00 

Resposta: C  

 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De 1 a100: 2, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92: São 20 vezes. 

De 101 a 199: Assim como de 1 a 100 são 20 vezes. 

De 200 a 300: Aparecerão 100 vezes o 2 como algarismo da centena e 20 vezes o algarismo 2 

como contado de 1 a 100. Assim são 120 vezes.  

De 301 a 400: Assim como de 1 a 100 são 20 vezes. 

Total = 20 + 20 + 120 + 20 = 180 vezes 

Resposta: E 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Supondo que o menor número obtido seja 1. Esta situação não é possível, pois os outros dois 

números não podem totalizar 13. 
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Supondo que o menor número obtido seja 2. Esta situação também não é possível, pois os 

outros dois números são distintos e, portanto, não podem ser iguais a 6 cada um. 

Sobram, portanto: 3, 4, 5 e 6. 

Resultados possíveis: 

3 + 4 + 5 = 12 (não serve) 

3 + 4 + 6 = 13 (não serve) 

3 + 5 + 6 = 14 (ok) 

4 + 5 + 6 = 15 (não serve) 

Assim os números obtidos são 3, 5 e 6. 

Os dois menores números são ímpares. 

Resposta: D 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os números da sequência indicam quantas letras tem cada número escrito por extenso. 

Como “dez” tem 3 algarismos, a interrogação deve ser substituída por 3. 

Resposta: B 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Porcentagem de pessoas que jogam vôlei: V 

Porcentagem de pessoas que jogam futebol: F 

F U V = F + V – (F ∩ V) 

100% = 70% + 60% – (F ∩ V) 

100% = 130% – (F ∩ V) 

(F ∩ V) = 130% – 100% 

(F ∩ V) = 30%  

Resposta: B 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sobre a câmara escura é correto afirmar que é o lugar no interior do qual se desenvolvem os 

processos de revelação, fixação e lavação das películas radiográficas e onde se carrega e 

descarrega os chassis; tem esse nome porque todos os processos só podem ser realizados sob luz 

de segurança de baixa intensidade; a localização ideal é a colocada no centro; todas as salas 

devem ter a comunicação direta evitando o desperdício de tempo. 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

São componentes da parte úmida da câmara escura: tanque de revelação, fixação e lavagem, 

toalha, torneira e acessórios (termômetro e timer, higrômetro, temperatura, filme radiográfico). 
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QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A câmara escura é o lugar na qual se desenvolvem os processos de revelação, fixação e lavagem 

das películas radiográficas, onde se carregam e descarregam os chassis. Deve ser localizada no 

centro de todas as salas, tendo comunicação direta, para que possamos evitar o desperdício de 

tempo, sem contar que é menos cansativo para o técnico e o operador. Divide-se em duas 

partes: parte seca e parte úmida. 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Na posição de Trendelemburg, o corpo está deitado com a face voltada para cima, com a cabeça 

sobre a maca inclinada para baixo cerca de 40º. 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

“promover e ser conveniente com a injúria de membro da equipe” não é uma competência do 

auxiliar de câmara escura. 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O acessório chamado tela intensificadora (écran), composta de uma lâmina plástica recoberta 

com fósforo, é colocada na frente do filme para converter a radiação X em luz. Assim, o filme é 

construído para ser sensível à luz, e não à radiação. Por esse motivo, o filme deve ser protegido 

da luz para que não vele durante o manuseio, antes ou após o exame radiográfico. Em relação à 

composição de um écran á correto afirmar que: é uma placa flexível, composta por uma base e 

duas ou três camadas. 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Eventualmente, os écrans poderão ser lavados com algodão embebido de um químico especial 

ou com água e sabão neutro. A lavagem deve ser efetuada com cuidado e, após a lavagem, 

deve-se secar com mecha de algodão seco. 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Operar equipamentos de radiografia, radioscopia, radioterapia, radioisótopos, medicina nuclear, 

observando as instruções específicas de operação identificando adequadamente o material 

utilizado e preparar e administrar medicações por via oral não são atribuições do auxiliar de 

câmara escura. 
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QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O Índice de Desenvolvimento Humano, além de computar o PIB per capita, depois de corrigi-

lo pelo poder de compra da moeda de cada país, também leva em conta dois outros 

componentes: a longevidade e a educação. Para aferir a longevidade, o indicador utiliza 

números de expectativa de vida ao nascer. O item educação é avaliado pelo índice de 

analfabetismo e pela taxa de matrícula em todos os níveis de ensino. A renda é mensurada pelo 

PIB per capita, em dólar PPC (paridade do poder de compra, que elimina as diferenças de custo 

de vida entre os países). Essas três dimensões têm a mesma importância no índice, que varia de 

zero a um. 

Embora as outras opções ajudem para desenvolvimento humano, não são critérios de avaliação 

do IDH, foco da questão.  

Fonte: A informação está disponível no endereço eletrônico do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento http://www.pnud.org.br/idh/ 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

O Protocolo de Kyoto é o acordo mais importante já realizado sobre o clima, pois conseguiu 

compromissos dos países participantes de limitar as emissões de gases que agravam o efeito 

estufa. O acordo expira no fim de 2012. A Convenção sobre a mudança no clima é um 

documento as Nações Humanas sobre o aquecimento global, que criou os protocolos ambientais 

(acordos) discutidos em conferências realizadas anualmente. A Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, será realizada de 13 a 22 de junho de 2012, na 

cidade do Rio de Janeiro. A Rio+20 é assim conhecida porque marca os vinte anos de 

realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-

92) e deverá contribuir para definir a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas 

décadas. O objetivo da Conferência é a renovação do compromisso político com o 

desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na 

implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento 

de temas novos e emergentes.  

Entende-se que essas ações que também contribuem para o desenvolvimento sustentável no 

mundo, mas no item é solicitado que o candidato saiba a definição de desenvolvimento 

sustentável. No entanto, como há muitas definições para o termo “Desenvolvimento 

Sustentável”, e o termo não foi definido por completo no enunciado, a banca opta pela anulação 

da questão, já que o termo, embora usado há mais de uma década, ainda é novo e sofre 

mudanças constantes. 
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QUESTÃO 36 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

O Dicionário Aurélio também define Urbanização como o fenômeno caracterizado pela 

concentração cada vez mais densa de população em aglomerações de caráter urbano. 

Conurbação é a união física de diferentes cidades, formando uma mancha urbana contínua (por 

exemplo, as cidades de São Caetano do Sul e São Paulo). Imigração é o ato de imigrar, segundo 

o Dicionário Aurélio, é entrar (num país estranho) para nele viver. E, segundo esta a mesma 

fonte, regionalização é o ato ou efeito de regionalizar, que é dar caráter, aspecto ou feição 

regional a; tornar regional. Já separação é ato ou efeito de separar (-se); afastamento, 

apartamento, distância; rompimento da união matrimonial. 

Por haver mais de uma definição de acordo com a linha de estudo (Geografia, História, 

Linguística, Arquitetura etc), a banca optou pela anulação da questão, já que o termo 

urbanização pode ser entendido de acordo com as áreas de estudo citadas e gerar entendimentos 

diversos. 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A figura não interfere na compreensão da questão e tampouco na escolha da alternativa correta, 

estando na questão apenas para ilustrar a importância da obra e não para servir de parâmetro de 

resposta.  

Sobre a questão: Guerra Santa não é uma opção possível, pois não se trata de uma obra de 

Portinari, e sim o nome dado a uma guerra causada por diferenças entre as religiões. As outras 

opções mostram nomes de obras de Cândido Portinari, mas nenhuma delas é a questionada no 

item. 

Fontes:  

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-05/sao-paulo-abre-circuito-de-exposicoes-

dos-paineis-guerra-e-paz-de-candido-portinari 

 http://www.portinari.org.br/ 

 http://www.guerraepaz.org.br/#/oProjeto 

 http://elle.abril.com.br/blogs/hot-hits/exposicao/paineis-de-portinari-desembarcam-no-brasil/ 

 

 

CARGO: AUXILAIR DE SAÚDE BUCAL III 
 

QUESTÃO 01 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com as informações apresentadas no texto “Palmada fora da lei”, é incorreto afirmar 

que “a violência familiar não causa problemas”. O texto não exprime tal circunstância a respeito 

da violência familiar. No texto, é tratada a questão da violência física contra a criança, como 

método de disciplina. 
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QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com o contexto, “além da covardia que está presente no ato de bater em alguém mais 

fraco, a violência não é, definitivamente, um bom instrumento de disciplina. Ela perde o seu 

efeito a longo prazo e a criança, aos poucos, teme menos a agressão física.” Portanto, o 

pronome em destaque encontra-se corretamente relacionado. 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa A. 

Em “Ela perde o seu efeito a longo prazo e a criança, aos poucos, teme menos a agressão 

física.”, as vírgulas foram utilizadas para marcar intercalações, pois os termos que se intercalam 

na ordem direta, quebrando a sequência natural da frase, devem vir isolados por vírgulas. Neste 

caso, separa-se o aposto intercalado. 

 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com o contexto, “Além da covardia que está presente no ato de bater em alguém 

mais fraco, a violência não é, definitivamente, um bom instrumento de disciplina.”, a palavra 

“covardia” apresenta como significado correto: “ato desleal, traiçoeiro que sobretudo atinge os 

mais fracos”. Tal significado está de acordo com o Minidicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa, 8ª edição. 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A acentuação das palavras está corretamente justificada, exceto a alternativa D, pois é uma 

palavra monossílaba tônica. 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com as ideias do texto, “Ao ser punida fisicamente, a criança tem a sua autoestima 

comprometida – passa a se enxergar como alguém que não tem valor. Esse sentimento pode 

comprometer a imagem que faz de si pelo resto da vida, influenciando negativamente sua 

atitude durante a adolescência e a vida profissional.” A expressão apresentada para análise 

encontra-se de acordo com a palavra “autoestima”. 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As frases transcritas do texto apresentam-se no tempo verbal presente do modo indicativo: 

depende, é, perde, passa.  A alternativa E apresenta o tempo verbal no pretérito perfeito do 

modo indicativo: agrediu. 
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QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Rodízio: R$22,00   

Sobremesa: R$12,00 

Valor pago = 6.22,00 + 9 . (22,00+12,00) 

Valor pago = 132,00 + 9 . (34,00)  

Valor pago = 132,00 + 306,00 

Valor pago = R$438,00 

Resposta: C  

 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

17 . 50,00 + 20 . 10,00 + 13 . 5,00 = 850,00 + 200,00 + 65,00 = R$1.115,00 

1115 – 625 = R$490,00 

Resposta: B 

 

QUESTÃO 13 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Preço da camisa = x 

Preço das duas calças = 3x 

2 calças + 1camisa = 240 

3x + x = 240 

4x = 240 

x = R$60,00 

Preço das duas calças = 3x =3.60 = R$180,00 

Resposta: D 

 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De 1 a100: 2, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92: São 20 vezes. 

De 101 a 199: Assim como de 1 a 100 são 20 vezes. 

De 200 a 300: Aparecerão 100 vezes o 2 como algarismo da centena e 20 vezes o algarismo 2 

como contado de 1 a 100. Assim são 120 vezes.  

De 301 a 400: Assim como de 1 a 100 são 20 vezes. 

Total = 20 + 20 + 120 + 20 = 180 vezes 

Resposta: E 
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QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Supondo que o menor número obtido seja 1. Esta situação não é possível, pois os outros dois 

números não podem totalizar 13. 

Supondo que o menor número obtido seja 2. Esta situação também não é possível, pois os 

outros dois números são distintos e, portanto, não podem ser iguais a 6 cada um. 

Sobram, portanto: 3, 4, 5 e 6. 

Resultados possíveis: 

3 + 4 + 5 = 12 (não serve) 

3 + 4 + 6 = 13 (não serve) 

3 + 5 + 6 = 14 (ok) 

4 + 5 + 6 = 15 (não serve) 

Assim os números obtidos são 3, 5 e 6. 

Os dois menores números são ímpares. 

Resposta: D 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os números da sequência indicam quantas letras tem cada número escrito por extenso. 

Como “dez” tem 3 algarismos, a interrogação deve ser substituída por 3. 

Resposta: B 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A sequência pode ser representada da seguinte forma: 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

2 7 2.4=8 7.3=21 8.4=32 21.3=63 32.4=128 63.3=189 128.4=512 189.3=567 

Resposta: D 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Porcentagem de pessoas que jogam vôlei: V 

Porcentagem de pessoas que jogam futebol: F 

F U V = F + V – (F ∩ V) 

100% = 70% + 60% – (F ∩ V) 

100% = 130% – (F ∩ V) 

(F ∩ V) = 130% – 100% 

(F ∩ V) = 30%  

Resposta: B 
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QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

560 + 10% de 560 = 560 + 0,1 . 560 = 560 + 56 = R$ 616,00 

Resposta: A 
 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Cada 6 cm corresponde a 18 km. 

15cm ÷ 6cm = 2,5 

Assim temos 2,5 vezes 18 km: 

2,5 . 18 = 45km 

Resposta: B 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Segundo Art. 5º e 9º da Lei 11.889/2008 - Regulamenta o exercício das profissões de Técnico 

em Saúde Bucal - TSB e de Auxiliar em Saúde Bucal - ASB. 

Art. 5o Competem ao Técnico em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista, 

as seguintes atividades, além das estabelecidas para os auxiliares em saúde bucal: 

I - participar do treinamento e capacitação de Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes 

multiplicadores das ações de promoção à saúde; 

II - participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças 

bucais; 

III - participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria 

de examinador; 

IV - ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da 

aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista; 

V - fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-

dentista; 

VI - supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde 

bucal; 

VII - realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em consultórios ou 

clínicas odontológicas; 

VIII - inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária 

direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo 

cirurgião-dentista; 

IX - proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, 

inclusive em ambientes hospitalares; 

X - remover suturas; 

XI - aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e 

resíduos odontológicos; 
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XII - realizar isolamento do campo operatório; 

XIII - exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como instrumentar o cirurgião-

dentista em ambientes clínicos e hospitalares. 

§ 1o Dada a sua formação, o Técnico em Saúde Bucal é credenciado a compor a equipe de 

saúde, desenvolver atividades auxiliares em Odontologia e colaborar em pesquisas. 

Art. 9o Compete ao Auxiliar em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista ou 

do Técnico em Saúde Bucal: 

I - organizar e executar atividades de higiene bucal; 

II - processar filme radiográfico; 

III - preparar o paciente para o atendimento; 

IV - auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes 

hospitalares; 

V - manipular materiais de uso odontológico; 

VI - selecionar moldeiras; 

VII - preparar modelos em gesso; 

VIII - registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle 

administrativo em saúde bucal; 

IX - executar limpeza, assepsia, desinfeção e esterilização do instrumental, equipamentos 

odontológicos e do ambiente de trabalho; 

X - realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 

XI - aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de 

produtos e resíduos odontológicos; 

XII - desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; 

XIII - realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; e 

XIV - adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção 

 Questão 21 - É competência do ASB, segundo a Lei nº 11.889/2008: 

A) realizar isolamento do campo operatório. 

B) realizar fotografias ou tomadas de uso odontológico. 

C) remover suturas. 

D) revelar filme radiográfico. 

E) proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório. 

De acordo com a lei 11.889/2008,que Regulamenta o exercício das profissões de Técnico em 

Saúde Bucal - TSB e deAuxiliar em Saúde Bucal – ASB, a única opção com condiz com as 

competências do ASB é a D-revelar filme radiográfico.  

Na lei, artigo 9° item II o termo usado é “processar” que abrange revelar, lavar e fixar. 

Portanto a letra correta é a D 

Fonte: Lei 11.889/2008-Regulamenta o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal - 

TSB e deAuxiliar em Saúde Bucal - ASB. 
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QUESTÃO 23 

RECURSO PREJUDICADO – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso não faz referência a esta questão. 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Não é possível alterar as opções assinaladas no cartão de respostas, pois a única alternativa que 

atende ao enunciado da questão é a alternativa C (ceo-d). 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Não é possível alterar as opções assinaladas no cartão de respostas, pois a única alternativa que 

atende ao enunciado da questão é a alternativa E. 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa E. 

Pode haver escovas com cabos curtos e longos dependendo da aptidão e necessidade do 

paciente. A exigência de cabos longos é feita em Odontopediatria, porém as cerdas ideais 

sempre devem ter pontas arredondadas e não ovais. 

Da mesma forma, alguns autores só admitem escovas extramacias, porém outros abrem espaço 

também para escovas macias. 

Assim altera-se o gabarito preliminar da letra C para letra E. 

Fonte: 

 A.A. & Cols Saúde Bucal Coletiva. 1º Ed. São Paulo. Santos, 2006. 

 Rodrigues, C. R. M. D. & Bonecker, M. & Pinto, A. C. G. Fundamentos de Odontologia. 

Odontopediatria. São Paulo: Santos, 2010. 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

De acordo com a literatura, está correta a argumentação recursal, a saber: pouco pó diminui a 

resistência e muito pó diminui a adesividade, portanto existem 2 repostas correta ao enunciado 

da questão, ficando assim a mesma anulada. 

Fonte: Navarro, M.F.L. & Pascotto, C. R. Cimentos de Ionômero de Vidro.São Paulo: Artes 

Médicas:Série EAP-APCD,1998. 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Resíduos de amalgama não devem ser acondicionados em recipientes de vidro e sim 

inquebráveis. 

De acordo com a ANVISA no manual abaixo citado, as alternativas A, B, C e D condizem com 

procedimentos adequados para minimizar riscos químicos aos profissionais. 
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Na alternativa E, porém, é afirmado que se deve “Acondicionar os resíduos de amálgama em 

recipiente de vidro...” 

De acordo com a literatura, esses resíduos devem ser acondicionados em recipiente inquebrável, 

de paredes rígidas, contendo água suficiente para cobri-los, e encaminhá-los para coleta especial 

de resíduos contaminados. 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Serviços 

Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos. Brasília: 2006. 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As razões recursais apenas corroboram o gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

O Protocolo de Kyoto é o acordo mais importante já realizado sobre o clima, pois conseguiu 

compromissos dos países participantes de limitar as emissões de gases que agravam o efeito 

estufa. O acordo expira no fim de 2012. A Convenção sobre a mudança no clima é um 

documento as Nações Humanas sobre o aquecimento global, que criou os protocolos ambientais 

(acordos) discutidos em conferências realizadas anualmente. A Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, será realizada de 13 a 22 de junho de 2012, na 

cidade do Rio de Janeiro. A Rio+20 é assim conhecida porque marca os vinte anos de realização 

da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e deverá 

contribuir para definir a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas. O 

objetivo da Conferência é a renovação do compromisso político com o desenvolvimento 

sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na implementação das decisões 

adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento de temas novos e emergentes.  

Entende-se que essas ações que também contribuem para o desenvolvimento sustentável no 

mundo, mas no item é solicitado que o candidato saiba a definição de desenvolvimento 

sustentável. No entanto, como há muitas definições para o termo “Desenvolvimento 

Sustentável”, e o termo não foi definido por completo no enenunciado, a banca opta pela 

anulação da questão, já que o termo, embora usado há mais de uma década, ainda é novo e sofre 

mudanças constantes. 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Não é possível alterar a opção assinalada no cartão de resposta. 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O Recurso apenas reafirma o que está correto na questão e no gabarito e não aponta o motivo 

para recurso. 
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QUESTÃO 36 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

O Dicionário Aurélio também define Urbanização como o fenômeno caracterizado pela 

concentração cada vez mais densa de população em aglomerações de caráter urbano. 

Conurbação é a união física de diferentes cidades, formando uma mancha urbana contínua (por 

exemplo, as cidades de São Caetano do Sul e São Paulo). Imigração é o ato de imigrar, segundo 

o Dicionário Aurélio, é entrar (num país estranho) para nele viver. E, segundo esta a mesma 

fonte, regionalização é o ato ou efeito de regionalizar, que é dar caráter, aspecto ou feição 

regional a; tornar regional. Já separação é ato ou efeito de separar (-se); afastamento, 

apartamento, distância; rompimento da união matrimonial. 

Por haver mais de uma definição de acordo com a linha de estudo (Geografia, História, 

Linguística, Arquitetura etc), a banca optou pela anulação da questão, já que o termo 

urbanização pode ser entendido de acordo com as áreas de estudo citadas e gerar entendimentos 

diversos.  

Fonte: Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 3ª. edição, 1ª impressão da Editora 

Positivo, revista e atualizada do Aurélio Século XXI. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Não é possível alterar a opção assinalada no cartão de resposta. Visto que a única alternativa 

que atende ao enunciado da questão é a alternativa E. 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O Recurso apenas reafirma o que está correto na questão e no gabarito e não aponta o motivo 

para recurso. 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Não é possível alterar a opção assinalada no cartão de resposta. Visto que a única alternativa 

que atende ao enunciado da questão é a alternativa C. 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O Recurso apenas reafirma o que está correto na questão e no gabarito e não aponta o motivo 

para recurso. 
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CARGO: VIGIA PATRIMONIAL II 
 

QUESTÃO 01 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa E. 

De acordo com as ideias apresentadas no texto “Pan: meninas do Brasil também ficam com a 

prata”, é correto afirmar que “as meninas do Brasil fizeram bonito neste sábado.” é a ideia 

central do primeiro parágrafo do texto; Daiane dos Santos ajudou a seleção a conquistar o 

resultado inédito. É falso afirmar que “o Brasil venceu a competição com 223.625 pontos”, pois 

os EUA confirmaram o seu favoritismo e fizeram 242.000 pontos. 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O advérbio é a palavra invariável que modifica o verbo, exprimindo determinada circunstância. 

Em “o Brasil só ficou atrás dos EUA, que confirmaram seu favoritismo...”, a palavra em 

destaque exprime circunstância de lugar. 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A inconsistência gráfica apresentada na alternativa E está apresentada em: “As jogadoras foram 

despensadas”, visto que a grafia correta da palavra anteriormente destacada é dispensadas: 

desobrigadas; libertas; isentas. 

 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Solução: Cada termo a partir do segundo é igual a metade de seu antecessor. 

Assim temos: 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, ... 

O sétimo número da sequência é 4. 

Resposta: C 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

Com 10 horas de viagem temos 00:00 do dia seguinte. Assim restam mais 7 horas de viajem, e, 

portanto, Jean chegará à França às 7 horas. 

Resposta: B 
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QUESTÃO 13 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa A. 

A figura dada: 

 
 

A figura a seguir é igual a figura dada, após sofrer um giro de 90º no sentido horário. 

 
Resposta: A 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Cálculo do número de quadrados: 

Quadrados pequenos: 9 

 
 

Quadrados médios: 4 (localizados nos 4 cantos do quadrado grande) 

 
Quadrado grande: 1 
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Número total de quadrados: 9 + 4 + 1 = 14 

Resposta: A 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A figura representa um bloco retangular que apresenta 4 faces laterais e mais duas faces: uma 

superior e outra inferior. Assim o total de faces do bloco é igual a 6. 

Resposta: C 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As informações apresentadas sobre o Enade denotam que “o Exame Nacional de Desempenho 

de Estudantes (Enade) avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação, ingressantes e 

concluintes, em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão matriculados. O 

exame é obrigatório para os alunos selecionados e condição indispensável para a emissão do 

histórico escolar. A primeira aplicação ocorreu em 2004 e a periodicidade máxima com que 

cada área do conhecimento é avaliada é trienal.”  

Fonte:http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=313&id=181&option=com_content&view=art

icle 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO PROCEDENTE – Gabarito alterado para alternativa B. 

Em relação à Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar nº 135/2010, são verdadeiras as 

afirmativas que denotam que “é proibido o exercício de cargos e funções de brasileiros 

enquadrados na ilegibilidade da Ficha Limpa por atos de improbidade administrativa; e 

condenados pela justiça em segunda instância e profissionais cassados por conselhos 

profissionais poderão ser impedidos de assumir cargos em comissão no serviço público. A 

inconsistência gráfica apresentada na terceira afirmativa (mordidade / moralidade) a torna falsa. 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa dirigido pelo Ministério da 

Educação, criado em 1999 pelo Governo Federal, que financia cursos superiores em mais de 

1.500 instituições não gratuitas do Brasil. Os estudantes interessados em solicitar o 

financiamento devem estar matriculados em cursos superiores credenciados e possuir renda 

familiar abaixo de 20 salários mínimos. 
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QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sobre a campanha nacional de vacinação contra a gripe é correto afirmar que: “a vacina 

proporciona impacto direto na diminuição dos casos e gastos com medicamentos para 

tratamento de infecções secundárias, das internações hospitalares e da mortalidade. A vacina é 

segura e protege contra os três principais vírus que circulam no hemisfério sul no ano anterior, 

entre eles o da influenza A (H1N1). As campanhas de vacinação realizadas pelo Ministério da 

Saúde têm tido reflexos, ao longo dos anos, na redução de casos e óbitos pelo vírus da gripe em 

todo o país. A contraindicação é apenas para quem tem alergia à proteína do ovo.” 

Fonte: http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/5174/162/vacinacao-contra-gripe-

termina-na-sexta_feira.html 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O programa do governo denominado “fome zero” é uma estratégia impulsionada pelo governo 

federal para assegurar o direito humano à alimentação adequada às pessoas com dificuldades de 

acesso aos alimentos. Tal estratégia se insere na promoção da segurança alimentar e nutricional 

buscando a inclusão social e a conquista da cidadania da população mais vulnerável à fome. 

Fonte: http://www.fomezero.gov.br/o-que-e 

 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL III – SAÚDE  

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Quanto ao enunciado da questão: “Dentre os trechos destacados a seguir, está expressa ideia de 

oposição em”, o destaque refere-se ao fato de que os trechos foram retirados do texto e 

apresentados nas opções que se seguiram. Portanto, a análise cabe a todo o trecho transcrito em 

cada uma das opções.  

E) “Quanto mais vou a aniversários, menos confiante eu fico...” Neste caso, temos exemplo de 

conjunções proporcionais que exprimem concomitância, simultaneidade e não oposição. 

Dentre as conjunções que indicam oposição está “porém”.  

Fonte:  

 FARACO, Carlos Emílio; MOURA, Francisco Marto. Gramática. 20. ed. São Paulo: Ática, 

2006. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21.ed. São Paulo: Atual Editora 

Ltda, 1994. 
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QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Dissertação é o tipo de texto que analisa e interpreta dados da realidade por meio de conceitos 

abstratos. A referência ao mundo real se faz através de conceitos amplos, de modelos genéricos. 

No discurso dissertativo as referências ao mundo concreto ocorrem como recursos de 

argumentação, para ilustrar teorias gerais. Na dissertação não existe uma progressão temporal 

entre os enunciados. Nesse tipo de texto, os enunciados guardam entre si relações de natureza 

lógica, isto é, relações de implicação (causa e efeito; um fato e sua condição; uma premissa e 

uma conclusão; etc.). Na dissertação, o enunciador do texto manifesta explicitamente sua 

opinião ou seu julgamento, usando para isso conceitos abstratos. Tais características podem ser 

evidenciadas no texto em análise.  

Fonte: SAVIOLI, Francisco Platão; FIORINI, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

“O verdadeiro objetivo, portanto, não é entregar a chave de um mundo lindão de presente, mas 

a responsabilidade de cuidar dele como herança.” 

B) A responsabilidade de cuidar do mundo como herança é o verdadeiro objetivo ,e não 

entregar a sua chave de presente. * Não há irregularidade quanto à pontuação usada na opção B. 

O que temos aqui são duas orações, a primeira principal: “A responsabilidade de cuidar do 

mundo como herança é o verdadeiro objetivo” e a segunda coordenada aditiva. A vírgula antes 

de “e”, neste caso, é facultativa, dependendo da maior ou menor necessidade de ênfase que se 

queira transmitir à segunda oração.  

“No seu sentido usual, a paráfrase consiste no desenvolvimento explicativo ou interpretativo de 

um texto. Paráfrase, ou reescrita, corresponde a uma espécie de tradução dentro da própria 

língua, em que se diz, de maneira mais clara, num texto B o que contém num texto A, sem 

comentários marginais, sem nada acrescentar e sem nada omitir do que seja essencial, tudo feito 

com outros torneios de frase e, tanto quanto possível, com outras palavras, e de tal forma que a 

nova versão – que pode ser sucinta sem deixar de ser fiel  - evidencie o pleno entendimento do 

texto original.” Portanto, a omissão da palavra “lindão” não causa comprometimento do 

entendimento do texto original, a ideia de algo agradável, adquirido sem esforço (lindão de 

presente) permanece com o uso do vocábulo “presente”, já que implicitamente espera-se que 

um “presente” seja algo agradável, desejável, bonito.   

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 21.ed. São Paulo: Atual Editora 

Ltda, 1994. 
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QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A persuasão se faz presente quando se procura principalmente formar a opinião do leitor, 

tentando convencê-lo de que se está com a razão. No texto II tal fato é demonstrado quando a 

partir de uma imagem intertextual em que Chapeuzinho Vermelho, personagem da literatura 

clássica infantil, vê-se diante de uma situação relacionada com a questão ambiental. Agregada à 

imagem a frase “Você não quer contar esta história para seus filhos, quer?” torna possível fazer 

a inferência da ideia presente de que é preciso preservar, viver de modo sustentável. A intenção, 

pois, é persuadir o leitor acerca desta ideia.  Através dos argumentos do texto I e da linguagem 

verbal e não-verbal do texto II, o interlocutor é levado a refletir sobre o assunto preservação do 

meio ambiente, e repensar suas atitudes modificando-as se necessário. A opção “D) indicam 

textos predominantemente objetivos em que a linguagem é clara e simples.” não pode ser 

considerada correta, pois expressões como “bufê de festinha infantil”  e a mensagem no texto II 

com a pergunta: Você não quer contar esta história para seus filhos, quer? trazem uma 

linguagem subjetiva com sentido conotativo e relações de sentido implícitas e abstratas.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Não é possível identificar a despreocupação ou não da personagem diante do cenário à sua 

frente, recursos como mudança na fisionomia não foram utilizados. O uso da imagem da 

personagem Chapeuzinho Vermelho, personagem da literatura clássica infantil, evidencia a 

possível transformação do cenário mediante a ação desordenada do ser humano diante da 

natureza.  Portanto, o questionamento refere-se à crítica feita na propaganda ao desmatamento 

demonstrado na paisagem devastada. 

Fonte: O próprio texto. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

Há uma inconsistência gráfica (materna / moderna) que invalida a sequência correta sobre os 

objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Portanto, não há sequência coerente (V, V, F, 

V) que atenda ao enunciado da questão. 

 

QUESTÃO 13 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Para efeitos do Pacto pela Vida, o trabalho nesta área deve seguir as seguintes diretrizes: 

promoção do envelhecimento ativo e saudável; atenção integral e integrada à saúde da pessoa 



 

244 

 

idosa; estímulo às ações intersetoriais, visando a integralidade da atenção; a implantação de 

serviços de atenção domiciliar; o acolhimento preferencial em unidades de saúde, respeitado o 

critério de risco; provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da 

pessoa idosa; fortalecimento da participação social; formação e educação permanente  dos 

profissionais de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa; divulgação e informação sobre 

a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para profissionais de saúde, gestores e usuários do 

SUS; promoção da cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da 

pessoa idosa; apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. 

 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

São objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a Lei nº 8080/90: “execução de 

ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência 

terapêutica integral, inclusive farmacêutica e identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde.” Execução de ações de merenda escolar e do 

Programa Bolsa Família não se trata de objetivo do SUS. 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As afirmativas I e II estão corretas “o desenvolvimento de sistemas de vigilância requer 

revisões e modificações periódicas, baseadas em critérios explícitos de utilidade, custo e 

qualidade” PORQUE “isso pode ser efetuado por meio de métodos adequados e específicos de 

avaliação”. 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Iamamoto, afirma que – A luta pela afirmação dos direitos de cidadania, que reconheça as 

efetivas necessidades e interesses dos sujeitos sociais, é hoje fundamental como parte do 

processo de acumulação de forças em direção a uma forma de desenvolvimento social inclusiva 

para todos os indivíduos sociais. Esse processo de renovação crítica do Serviço Social é fruto e 

expressão de um amplo movimento de lutas pela democratização da sociedade e do Estado no 

país, com forte presença das lutas operárias, que impulsionaram a crise da ditadura militar: a 

ditadura do grande capital. (p.4) 

Além disso, a autora destaque na produção acadêmica do Serviço Social brasileiro destaca que: 

Os espaços ocupacionais do assistente social têm lugar no Estado – nas esferas do poder 

executivo, legislativo e judiciário – em empresas privadas capitalistas, em organizações da 

sociedade civil sem fins lucrativos e na assessoria a organizações e movimentos sociais. Esses 

distintos espaços são dotados de racionalidades e funções distintas na divisão social e técnica do 

trabalho, porquanto implicam relações sociais de natureza particular, capitaneadas por 
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diferentes sujeitos sociais, que figuram como empregadores (o empresariado, o Estado, 

associações da sociedade civil e, especificamente, os trabalhadores). (p.6). 

Assim, os espaços ocupacionais no âmbito do Estado desenvolvem-se nas esferas do executivo, 

legislativo e judiciário e não, exclusivamente, no executivo. Desta forma, julgado recurso 

improcedente.  

Fonte: Iamamoto. O Serviço Social na Cena Contemporânea. ABEPSS/CFESS, 2009. 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

No amadurecimento acadêmico-profissional do Serviço Social, uma das questões prementes 

refere-se à inexistência de uma metodologia e história específica, fato que resultou, inclusive, 

na modificação dos currículos da formação profissional e nos Códigos de Ética do Assistente 

Social.  

Guerra, dissertando sobre pesquisa, afirma que: 

– O processo de sistematização nos indica a necessidade de elaboração do projeto de 

intervenção e as lacunas no nosso conhecimento para resolvermos determinados problemas. 

Nele, os procedimentos do entendimento são não apenas suficientes, mas adequados. Aqui, a 

investigação da realidade se situa como exigência do exercício profissional. É importante notar 

que a suposta e equivocada concepção sobre a teorização do Serviço Social (ou seja, a 

formulação de uma história e de uma metodologia próprias) foi conduzida pela identificação 

também equivocada entre sistematização e elaboração teórica. (p. 9). 

Assim, verifica-se o equívoco que é julgar o serviço Social detentor de uma história e 

metodologias próprias, o que torna o recurso improcedente.  

Fonte: Guerra. A dimensão Investigativa no Exercício Profissional. ABEPSS/CFESS, 2009. 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A questão possui duas alternativas corretas em função de elaboração equivocada de sentença.  

Fonte: Iamamoto. O Serviço Social na Cena Contemporânea. ABEPSS/CFESS, 2009. 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O debate sobre a ética profissional é realizado por diversos autores no interior do Serviço 

Social. Dentre tais autores, Barroco, é das mais expressivas e tomada como referência na 

profissão. Barroco afirma que:  

A responsabilidade ética profissional, em suas várias formas de expressão, exige a participação 

ativa dos sujeitos coletivos, que – em graus variados, com diversas medidas e possibilidades de 

engajamento – são os protagonistas de escolhas e posicionamentos de valor. Assim, o nível de 

exigência dessas escolhas e as mediações que elas encerram variam qualitativamente, de acordo 

com determinações historicamente condicionadas. Nesse sentido, os valores contidos no Código 
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de Ética Profissional são orientadores das opções, escolhas, dos posicionamentos e julgamentos 

de valor realizados cotidianamente. (p. 20) 

A mesma autora afirma que:  

Historicamente, desde a sua origem, o Serviço Social se configura como uma profissão 

fortemente influenciada pelo conservadorismo moral e político. No Brasil, os Códigos de Ética 

profissionais bem exemplificam este dado: entre 1947 (data do primeiro Código) e 1986 

(quando e rompida a concepção tradicional), passaram-se trinta e oito anos de vigência de 

Códigos pautados na perspectiva ética tradicional conservadora. (p.17).  

Desta forma, considerando os elementos apontados e, ressaltando ainda que o equívoco de 

digitação que coloca o número 25 na sentença de uma das alternativas não prejudica a 

compreensão da questão, uma vez que não possui interferência nenhuma na assertiva, fica o 

recurso julgado improcedente.  

Fonte: Barroco. Fundamentos Éticos do Serviço Social. ABEPSS/CFESS, 2009. 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A defesa do CO², assim como a desmistificação de fenômenos como o buraco da camada de 

ozônio, efeito estufa e aquecimento global são bandeiras de vários cientistas que acreditam que 

interesses capitalistas estão por trás deste processo alarmista com relação ao clima mundial. 

Eles não desacreditam nos fenômenos naturais em si, mas sim na forma como vem sendo 

propagados, alarmados e discutidos por organismos oficiais como os estados soberanos e suas 

organizações, tais como a Organização das Nações Unidas – ONU. Estes pesquisadores e/ou 

cientistas vem sendo denominados “céticos do clima” não por não acreditarem nos fenômenos, 

mas na forma que vêm sendo tratados. Desta maneira, a afirmativa E complementava o 

anunciado ao afirmar que “o posicionamento do engenheiro agrônomo é típico de uma corrente 

de pesquisadores brasileiros que são denominados céticos do clima, por não acreditar no 

aquecimento global, efeito estufa, entre outros fenômenos amplamente divulgados e defendidos, 

atualmente”. Ou seja, eles não deixaram de acreditar em aquecimento global, mas no 

aquecimento global, no efeito estufa e nos outros fenômenos que tanto se propagam, defendem, 

discutem, como um fenômeno causado pela ação do homem, por isso, a conclusão da frase: 

“divulgados e defendidos, atualmente”. O que se vê em todos os veículos de forma massiva é a 

defesa de que o homem vem destruindo o meio ambiente e causando significativas mudanças no 

clima do planeta. Estes fenômenos apresentados de forma alarmista e apocalíptica, como sendo 

indícios de final dos tempos, para este grupo, são na verdade variações que o planeta esta 

passando sem interferência da ação do homem, variações até que já se repetiram em outras 

épocas. Com este posicionamento eles objetivam desmistificar, combater e questionar a 

idoneidade do posicionamento que os líderes mundiais vêm tomando com relação a estes 

fenômenos. Este grupo não acredita que existe um vilão provocando as mudanças climáticas 

existentes, mas sim, uma série de fatores naturais e muitas vezes cíclicos. Esses pesquisadores 

estão em centros acadêmicos e de pesquisas renomados do país, não possuindo vinculações 
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algumas com organizações privadas ou movimentos de combate a proteção ambiental. Este 

grupo, portanto, não defende interesses empresariais escusos (até porque não são favoráveis ao 

desrespeito ao meio ambiente) e nem o combate aos países desenvolvidos, considerando-os 

causadores dos fenômenos ora alardeados, mas sim, ao combate a forma como estes vem sendo 

tratados e discutidos amplamente no planeta. Não se pode esperar que uma questão de 

conhecimentos gerais consiga esgotar em seu conteúdo um tema tão abrangente, que se 

encontra no eixo de uma discussão profunda e internacional. Seu objetivo é verificar o grau de 

interação do candidato com os fatos, os principais acontecimentos, as tendências sociais, 

políticas, culturais, científicas, econômicas... enfim, com o universo que o cerca. A discussão 

que se faz neste momento (na prova), portanto, torna-se superficial, diante da profundidade e 

complexidade dos temas. Identificar dentre as opções aquela que se enquadra de forma mais 

adequada e corretamente ao tema tratado é o objetivo. O fato deste, gerar novas especulações, 

discussões, discordâncias é natural, já que trata de tema atual, polêmico e em pleno 

desenvolvimento. Exigiu-se, para a correta resolução da questão, a consciência de que existe 

uma outra corrente – contrária ao que vem sendo amplamente propagado e defendido no planeta 

– no que tange as discussões do clima. A pertinência deste tema é crucial num momento em que 

o Rio recebe personalidades do mundo inteiro para discutir questões como esta. Por fim, vale 

ressaltar que a questão não se baseava apenas na interpretação do texto, mas principalmente na 

mensuração dos conhecimentos relativos ao tema proposto. 

Fonte:  

 http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/1089707-cetico-fica-sem-clima-para-

financiamento.shtml  

 http://www.fakeclimate.com/beta/ 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A estimativa de que o planeta chegaria a 7 milhões de habitantes entre abril de 2011 e abril de 

2012, mais provavelmente em outubro do ano passado foi realizada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), no entanto, vários pesquisadores discordam deste prognóstico inclusive 

os demógrafos do Censo dos Estados Unidos que estimavam este número para março de 2012. 

Hoje, no planeta, as pessoas vivem mais, têm menos filhos, por isso, é possível afirmar que a 

população está ficando mais velha. O país que deve superar a China em número de habitantes 

nos próximos anos é a Índia, segundo afirma grande maioria dos pesquisadores da área, no 

planeta, inclusive a ONU. Embora o Brasil tenha sua taxa de fecundidade reduzida nos últimos 

anos não alcançando a de reposição populacional, a redução natural da população ainda é adiada 

pelos avanços médicos e sanitários que possibilitam a população viver cada vez mais. O país 

possuía no início da década de 1990 cerca de 145 milhões de habitantes, passando a quase 170 

milhões no início dos anos 2000 e chegando hoje a ultrapassar 190 milhões de habitantes. 

Portanto, não se pode afirmar que há redução populacional no Brasil. O que poderia ser dito é 

que há uma redução do índice de crescimento populacional, mas não foi isso que é afirmado na 
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alternativa D (“o Brasil vive um processo de diminuição populacional com a redução da taxa de 

fecundidade”). Os continentes asiático e africano concentram o maior número de pessoas 

existentes no planeta.  

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 110 a 117). 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A Síria concentra hoje o maior foco de tensão do mundo árabe com a violenta repressão 

efetuada pelo governo de Bashar AL-Assad às manifestações contrárias a seu governo, o que 

vem gerando forte conflito armado entre governo e oposição, deixando milhares de civis feridos 

ou mortos. A ONU tem enviado número significativo de observadores ao local, já tendo 

inclusive anunciado que o país vive uma guerra civil, e assim como a Liga Árabe vem 

condenando as ações de Assad, que se mantém soberano no poder deste país. Embora seja uma 

organização com poderes, deveres e abrangências pré-definidas, é notória a influência da Arábia 

Saudita e neste caso específico do Catar nas ações e decisões interpostas pela Liga no que tange 

à Primavera Árabe. Estes dois países posicionam-se ao lado das nações ocidentais, isolando 

política e comercialmente regimes e, em alguns casos, inclusive, fornecendo armamentos, com 

o respaldo da Liga Árabe.  

No que diz respeito ao Iêmem encontramos a informação de que  

No Iêmem, a nação mais pobre do mundo árabe, as manifestações pela saída do 

presidente Ali Abdullah Saleh, com mais de 30 anos no poder, rompem o 

equilíbrio político. Uma disputa paralela entre o clã de Saleh e facções rivais 

põe a nação à beira da guerra civil. Saleh é ferido em um atentado e vai para a 

Arábia Saudita em junho, mas o impasse prossegue, pois ele resiste a entregar o 

poder a um governo de transição, o que ocorre em novembro (2012, p.74). 

Desta forma, encontra-se embasada a alternativa C que afirma que “após resistir às 

manifestações contrárias a seu governo por vários meses, Ali Abdullah Saleh, governante do 

Iêmen, não resistiu, transferindo o poder a um governo provisório”.  

O movimento denominado Primavera Árabe teve início na Tunísia, seguindo para o Egito e 

demais países da região. Em menos de um mês  - de 13 de janeiro a 11 de fevereiro de 2011 – 

revoluções populares derrubaram os ditadores da Tunísia e do Egito. O que confirma a 

afirmativa de que “os governos de Zine al-Abidine Ben Ali na Tunísia, e de Hosni Mubarak no 

Egito, foram os primeiros a serem atingidos pelas revoltas populares que se alastraram pelo 

mundo árabe”. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.74-75). 
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QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Diferente do que ocorre no mundo, onde a energia gerada vem cerca de 90% das fontes não 

renováveis, no Brasil utiliza-se cerca 50% de fontes renováveis, ofertando um grande exemplo 

de desenvolvimento com sustentabilidade para o planeta. Por isso, a alternativa C deve ser 

marcada. A afirmativa contida na opção E diz que “o conceito de fontes limpas é utilizado para 

os tipos de fontes de energia que não emitem gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono 

e o metano”. O que está sendo afirmado é que justamente o dióxido de carbono e o metano são 

exemplos (“como”) de gases do efeito estufa. Portanto, a afirmativa está correta. A afirmativa A 

(As fontes de energia não renováveis podem se esgotar, pois demoram milhões de anos para 

serem repostas, como exemplo, temos o petróleo) traz uma informação correta que pode ser 

aprofundada e ampliada, mas da forma como está não sofre nenhum tipo de comprometimento. 

Estas fontes podem se esgotar por um determinado período justamente por necessitar de um 

período longo de tempo para que possam ser repostas na natureza. Quando é solicitada a 

marcação de uma afirmação incorreta e a afirmativa esta superficial, mas correta, obviamente, 

esta não deve ser marcada. A alternativa D fala especificamente do petróleo que é uma das mais 

importantes fontes de energia do planeta, por isso, não se justifica argumentar que esta 

afirmação não se insere no tema proposto.  

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 90-91). 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA. 

A alternativa correta é a A onde encontramos a afirmação de que “a ocupação militar no Iraque 

chegou ao fim em 2011, com a retirada dos últimos soldados norte-americanos do país, que já 

foi governado por Saddam Hussein”. Esta afirmação toma por base o anúncio do governo norte-

americano de término da ocupação do Iraque e retirada das tropas amplamente divulgado no 

mundo todo. No entanto, conforme comprovam os candidatos em seus recursos, ainda há 

soldados norte-americanos no Iraque o que compromete a afirmativa gerando inconsistência na 

Questão, pois todas as afirmativas tornaram-se incorretas. Israel e Irã vêm protagonizando 

ameaças, principalmente por parte de Israel, que acusa o país árabe de patrocinar grupos 

armados que combatem o estado judeu, como o Hamas e o Hezbollah. O presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi a ONU solicitar o reconhecimento do Estado 

Soberano da Palestina, mas não obteve apoio das principais nações do planeta, como os EUA.  

Apesar de ser um importante foco de tensão, não há comprovação de que, através de seu 

programa nuclear, o Irã vem construído armas, principalmente a bomba atômica, inclusive, tal 

fato jamais foi divulgado pelas autoridades iranianas que negam oficialmente o investimento em 

armas nucleares. Os grupos palestinos Hamas e Fatah recebem apoio de várias nações, 

principalmente as nações árabes, mas não há comprovação de apoio da Rússia nas atividades 

destes grupos. Portanto, a questão deve ser anulada. 

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.354 a 356). 



 

250 

 

 

 

III 

DAS CONCLUSÕES 
 

 

 
 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com 

as decisões e fundamentações supraelencadas. 
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