
 
 

 

 

 

 

EDITAL DE RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA QUESTÕES  

  
  

1. A SOLUÇÃOGOV CONSULTORIA EM GESTÃO, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO, 
os pareceres dos recursos impetrados TEMPESTIVAMENTE, consonante com o Item 06 do Edital 
da Inscrição, interpostos contra as questões das provas aplicadas, como segue: 

 
1.1. Acatado recurso, quanto ao gabarito, resultando na anulação de questão (ões), os pontos 

relativos à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos, independentemente de 
terem recorrido. 

 

 

PORTUGUÊS PARA NÍVEL SUPERIOR 
 

QUESTÃO ANÁLISE JULGAMENTO 

04 

1 – A questão está estruturada de forma bem clara e objetiva, situando o parágrafo que está 
sendo analisado. 

2 – A candidata, equivocadamente, afirma que a alternativa C – também está incorreta, sem 
analisar o que se registra na referida alternativa.  

3 – Estamos transcrevendo o (4º§), para a candidata reler com calma e atenção. 

(4º§) Francisco reafirmou a tradição que reconhece este povo “como o que primeiro se 
converteu ao cristianismo”, por volta do ano 301, e reconheceu a sua capacidade de 
“recuperação de muitas perseguições e provações a que foi submetido” fruto “de uma 
história de dois mil anos e um património admirável de espiritualidade e cultura”. 

4 – Estamos transcrevendo o que se registra na alternativa C – “Há, no parágrafo, numerais 
cardinais que evidenciam tempo cronológico.”  os numerais que registram tempo 
cronológico são: “por volta do ano 301” e “de uma história de dois mil anos” – mais 
explicação para esclarecer o equívoco da candidata: o termo primeiro – não está usado 
cronologicamente (referente ao tempo). Além disto, pelo enunciado, existem numerais 
cardinais que são os dois citados. 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “D”) 

05 

1 – A candidata está bastante equivocada – é locução adjetiva, conforme defendida a seguir: 

Defesa do item 4 - “do coração” é locução adjetiva equivalente a cordial. 

2 – O que é Locução Adjetiva – Locução = reunião de palavras. Sempre que são 
necessárias duas ou mais palavras para contar a mesma coisa, tem-se locução. Às 
vezes, uma preposição + substantivo tem o mesmo valor de um adjetivo: é a Locução 
Adjetiva (expressão que equivale a um adjetivo.)  

Por exemplo: 

aves da noite (aves noturnas), paixão sem freio (paixão desenfreada).  
Observe outros exemplos: (http://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf34.php) 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “D”) 

10 

1 – A questão pede a função que predomina e só existe, EM PREDOMINÂNCIA, uma 
FUNÇÃO DA LINGUAGEM.  
2 – A questão registra duas dicas importantíssimas, que são característica da função 
apelativa da linguagem – (“A partir do título e de versos que evidenciam o interlocutor”), 
para evitar erro por precipitação dos candidatos. – SUGERIMOS MAIS ATENÇÃO. 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “D”) 

14 

1 – A candidata está equivocada, porque -  IV - A palavra: “ditadura” quer dizer regime militar.   
Está incorreta, conforme defesa seguinte. 

Defesa do item IV - Ditadura – forma de governo em que todos os poderes ficam nas mãos de 
um indivíduo, de um grupo, de uma classe ou de um partido. 

2 – Significado de Ditadura  

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “A”) 
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Ditadura é um regime governamental onde todos os poderes do Estado estão 
concentrados em um indivíduo, um grupo ou um partido. O ditador não admite 
oposição a seus atos e ideias, possui poder e autoridade absoluta. É um regime 
antidemocrático onde não existe a participação da população. 
Nos regimes democráticos, o poder é dividido entre Legislativo, Executivo e o 
Judiciário, já na ditadura, não há essa divisão, ficam todos os poderes apenas em uma 
instância. A ditadura possui também vários aspectos de regimes de governo 
totalitários, ou seja, quando o Estado fica na mão apenas de uma pessoa. Geralmente, 
a ditadura é implantada através de um golpe de estado.  
(http://www.significados.com.br/ditadura/) 

16 1 – O candidato não argumenta nada, mas impõe o gabarito ERRADO que ele marcou. 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “B”) 

18 

1 – A candidata enviou recurso para reconhecer que os dois verbos do item II estão 
conjugados no Pretérito Imperfeito do Modo Indicativo, mas este item está incorreto. 
   II – No trecho: “intimidava-me e, ao mesmo tempo, exercia sobre mim o maior dos 
fascínios.” – temos um exemplo de ação no pretérito imperfeito e no pretérito perfeito do 
modo indicativo.      (Falso) 

2 – O item IV, contestado pela candidata está correto, mas há outros itens corretos e outros 
incorretos, portanto, o gabarito não pode ser o que ela sugere. 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “A”) 

19 

1 – O candidato não argumenta nada, mas impõe o gabarito ERRADO que ele marcou. 
2– Conjunções subordinativas concessivas –  
Concessivas: introduzem uma oração que expressa ideia contrária à da principal, sem, 
no entanto, impedir sua realização. São elas: embora, ainda que, já que; visto que; 
apesar de que, se bem que, mesmo que, por mais que, posto que, conquanto, etc. 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “D”) 

 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: ANALISTA DE PROJ. E CONVENIOS 
 

QUESTÃO ANÁLISE JULGAMENTO 

30 

O modelo do sistema de saúde brasileiro é centrado na hierarquização das ações e 
serviços de saúde por níveis de complexidade. Isto significa dizer que ele se estrutura 
em níveis de maior ou menor complexidade de ações e serviços de saúde, conforme 
dispõe, ainda, os arts. 8º e 7º, II, da Lei 8.080/90. 

A organização do SUS em nosso país está assentada em três pilares: rede (integração 
dos serviços interfederativos), regionalização (região de saúde) e hierarquização (níveis 
de complexidade dos serviços). Estes são os pilares que sustentam o modelo de 
atenção à saúde, conforme dispõem o art. 198 da CF. A Constituição ao estatuir que o 
SUS é um sistema integrado, organizado em rede regionalizada e hierarquizada, definiu 
o modelo de atenção à saúde e a sua forma organizativa. 
Art. 198. (*) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes: 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo 
dos 
serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade. 
Parágrafo único. O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do art. 195, 
com 
recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “A”) 

http://www.significados.com.br/ditadura/
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e dos 
Municípios, além de outras fontes. 
(*) Emenda Constitucional nº 29, de 2000. 
 

31 

A palavra Sobre fica subentendida, mesmo sem a letra S, que não foi digitada, e não 

altera a compreensão da questão. 

Os dirigentes tem grande preocupação com a carga tributária, pois alteram os custos e 

diminuem lucros, sendo então a alternativa correta. 
A Legislação Tributária é complexa, e sempre que necessário, sofre alterações e as 
empresas necessitam acompanhar as mudanças que ocorrem e planejar seus objetivos 
com base na realidade que se apresentar. A alternativa não menciona alterações o 
tempo todo, a todo momento. 
A terceira afirmativa, também está correta. 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “A”) 

 
 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

QUESTÃO ANÁLISE JULGAMENTO 

25 

1 – A questão está com o enunciado bem elucidativo:  
“A organização da Assistência Social tem as seguintes diretrizes, baseadas na 
Constituição Federal de 1988 e na LOAS:” 
2 – Para esclarecer o questionamento (equivocado) da candidata, indicamos o site do 
“Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – Secretaria Nacional de 
Assistência Social” – 
(www.mds.gov.br/cnas/politica-e-nobs/pnas-2004-e.../download...) 
3 – Outras fontes fidedignas virtuais trazem o mesmo assunto: 
 (http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/assistencia-social/assistencia-
social/usuario/pnas-politica-nacional-de-assistencia-social-institucional) 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “B”) 

 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: CONTADOR 
 

QUESTÃO ANÁLISE JULGAMENTO 

40 

1 – A questão está bem clara e devidamente contextualizada, para orientação dos 
candidatos. 
2 – A candidata não percebeu que a questão contempla uma contextualização, 
tratando-se, portanto, da abrangência da questão. 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “E”) 

 
 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: ENFERMEIRA 
 

QUESTÃO ANÁLISE JULGAMENTO 

21 Comprovado erro material.  
PROCEDENTE. 

(Questão Anulada) 

25 
1 – Com todo carinho e respeito que temos por tomos os candidatos, informamos à 

candidata que ela está equivocada, uma vez que a Banca elaboradora cumpriu à risca o 

conteúdo que consta no  Edital e que estamos transcrevendo o fragmento que 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 

http://www.mds.gov.br/cnas/politica-e-nobs/pnas-2004-e.../download
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contempla a cobrança feita na questão. 
Enfermagem em saúde pública: doenças preveníveis por imunização: vacinas, (rede de 
frio, via de administração, validade, rede de frio e esquema do M.S); Doenças 
transmissíveis: medidas preventivas, diagnóstico diferencial, fisiopatologia, tratamento, 
controle e epidemiologia. Assistência de enfermagem a portadores de problemas 
clínicos: 

2 – O que consta em todos os itens da questão está relacionado e direcionado para a 

prevenção de doenças. É questão de leitura e compreensão. 

(Alternativa “A”) 

26 

1 – Com todo carinho e respeito que temos por tomos os candidatos, informamos à 

candidata que ela está equivocada, uma vez que a Banca elaboradora cumpriu à risca o 

conteúdo que consta no  Edital e que estamos transcrevendo o fragmento que 

contempla a cobrança feita na questão. 
Enfermagem em saúde pública: doenças preveníveis por imunização: vacinas, (rede de 
frio, via de administração, validade, rede de frio e esquema do M.S); Doenças 
transmissíveis: medidas preventivas, diagnóstico diferencial, fisiopatologia, tratamento, 
controle e epidemiologia. Assistência de enfermagem a portadores de problemas 
clínicos: 

2 – O que consta em todos os itens da questão está relacionado e direcionado para a 

prevenção de doenças. É questão de leitura e compreensão. 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “E”) 

33 

1 – A candidata questiona que a nomenclatura da alternativa A – está incorreta, mas é 
exatamente isto que está sendo cobrado. Se a grafia está incorreta, só vai reforçar o 
que se cobra – incorreto. 
2 – Segue a explicação para a grafia correta – Nostalgia. 
Nostalgia significa o estado de profunda tristeza causado pela falta de algo. É a 
sensação de saudade originada pela lembrança de um momento vivido no passado ou 
de pessoas que estão distantes. É um sentimento melancólico geralmente produzido 
em pessoas que se encontram longe da sua terra natal e sente saudades da sua pátria, 
do seu lar e de coisas que lhe são familiares. 

 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “A”) 

34 

1 – A questão está estruturada por uma das Bibliografias mais credenciadas, 
referenciadas e usadas na Enfermagem. 
(BRUNNER & SUDDARTH. Tratado de Enfermagem Médico-cirúrgica. Vol.1. Editora 
Guanabara Koogan. Rio de Janeiro.p.217.) 
2 – Além da bibliografia já mencionada, outra de igual quilate também credenciada, 
referenciada e transcrita a seguir.  
(Ferrari MAC. Geriatria – Aspectos educacionais e de terapia ocupacional (Tese). São 
Paulo: Faculdade de Saúde Pública – Universidade de São Paulo, 1975. ) 
3 – Ambas as bibliografias constam na questão. 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “E”) 

35 

1 – Houve um equívoco na troca de uma letra (pela = pele), mas não justifica pedido de 

anulação da questão, uma vez que todo o contexto se refere a: “uma ferida; um risco 

para a função cutânea alterada ...” 
2 – Segue a defesa (com a mesma bibliografia) da alternativa B –  
Uma abrasão resulta quando a pele é esfregada em superfície rígida. 
 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “B”) 

38 

1 – A candidata não entendeu que a questão está contextualizada, com a bibliografia, 
com as páginas, para nortear o raciocínio dos candidatos. 
2 – A questão está construída com base na referida bibliografia.  
3 – Segue defesa do item5. 
Defesa do item 5 - A liberação de cada recurso será específica para a necessidade de 
cada paciente. 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “C”) 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: FARMACÊUTICO BIOQUIMICO 
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QUESTÃO ANÁLISE JULGAMENTO 

22 

1 – A questão foi elaborada com base no conteúdo da bibliografia que consta na 
própria questão (John Bernard Henly Diagnosticos Clínicos  20ª edição. p 441.) 
2 – Defeitos metabólicos ou de absorção de carbohidratos são avaliados por detecção 
de corpos cetônicos na urina . 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “D”) 

23 
Comprovado erro material.  

PROCEDENTE. 
(Questão Anulada) 

33 

1 – A questão foi elaborada com base no conteúdo da bibliografia que consta na 
própria questão (John Bernard Henly Diagnosticos Clínicos  20ª edição. p 349.) 
2 – Controle pelos Beta bloqueadores, como os executados pelos digitálicos e as 
grandes quantidades de cálcio são importantes. 
3 - Tuberculose por ser uma inflamação bacteriana tem por alterações dentro de 
hemogramas nos perfis apresentados Estreptoquinase afeta a função fibrinolítico e 
trombolítico Basófilos e mastócitos encontram-se elevados em perfis alérgicos 
Anticorpos não são produzidos por linfócitos B e sua diferenciação em plasmócitos é 
que permite a sua respectiva secreção. 
 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “D”) 

 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: FISIOTERAPEUTA 
 

QUESTÃO ANÁLISE JULGAMENTO 

24 
1 – A candidata interpôs recurso sem ter a certeza do que queria questionar. 
2 – O item I – questionado, equivocadamente, pela candidata, está direcionado à 
palavra respectivamente, que quer dizer na ordem mencionada, na ordem disposta. 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “D”) 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: MÉDICO GENERALISTA 
 

QUESTÃO ANÁLISE JULGAMENTO 

26 

1 – O enunciado está bem claro e pede:  “Dentre os grandes e pequenos critérios para 
o diagnóstico da Doença de Behçet (DB) não se inclui apenas:” 
2 - Com toda atenção e respeito que sempre a Banca dispensou a todos os candidatos, 
informamos que o candidato requerente está equivocado, pelas razões expostas a 
seguir: 
DEFESA - alínea c – As lesões cutâneas na doença de Behçet são comuns e incluem 
várias formas de piodermia, eritema nodoso e vasculite. A fotossensibilidade não 
constitui uma caracterítica desse distúrbio. (Cecil. Tratado de Medicina Interna. p. 
1930/32.) 
As manifestações mais frequentes são as aftas da boca e das áreas genitais. Surgem 
também manifestações na pele como pequenas borbulhas com pontos brancos 
salientes (“pseudofoliculite”), caroços vermelhos e dolorosos que surgem 
habitualmente nas pernas (“eritema nodoso”), ou lesões parecidas com as da acne, 
mais ou menos exuberantes e isoladas ou múltiplas. Mais graves são as manifestações 
oculares. Nem sempre estão presentes, mas quando tal  acontece podem surgir quer a 
nível das suas áreas mais visíveis (olho vermelho), quer a nível da retina ou dos líquidos 
intra-oculares (humor aquoso e humor vítreo) manifestando-se sob a forma de 
diminuição ou turbidez da visão. Outras estruturas podem também ser afetadas pela 
DB. É o caso das articulações (com dores por vezes acentuadas e com diversas 
localizações), dos vasos sanguíneos (com destaque para as veias, dando origem a 
flebites de repetição), do tubo digestivo (com dores apontando para a presença de 
ulcerações no seu interior) e até do sistema nervoso central, onde a DB pode chegar a 
justificar queixas de dores de cabeça arrastadas e outros problemas (ainda que raros) 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “C”) 
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muito desagradáveis. (http://www.spmi.pt/docs/nedai/doencabehcet_v2.pdf) e 
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2009/cop0009_10_11_2009.html) 
 

35 
1 – A contestação do candidato não procede, porque não consta na questão o que ele 
afirma. Pedimos que o candidato releia calmamente a questão na sua totalidade, para 
comprovar o contexto correto. 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “B”) 

37 Comprovado erro material.  
PROCEDENTE. 

(Questão Anulada) 

39 

1 – O objetivo da revisão da questão solicitada pelo candidato é um direito e à Banca 
Examinadora cabe o dever de fazê-lo. Por este motivo, sem nenhuma contestação às 
informações que nos foram enviadas, pedimos ao candidato que, por gentileza, 
consulte o site do Ministério da Saúde, que trata do assunto com todas as informações 
científicas, pertinentes e detalhadas, para comprovar que a questão não apresenta 
dados falaciosos. 
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_bolso_4ed.pdf) 
2 – Pedimos, gentilmente, ao candidato que releia todos os itens da questão e perceba 
que não se mencionam: região, estado, país nem continente. 
 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “E”) 

 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: NUTRICIONISTA 
 

QUESTÃO ANÁLISE JULGAMENTO 

23 

1 – A candidata enviou uma variação imperceptível, que não altera nada, diante da 
fonte Bibliográfica que consta na estrutura da questão. 
(MAGNONI, Daniel & CUKIER Celso. Nutrição Clínica. ROCA. São Paulo. Cap. 3. p. 14/5.) 
2 – A candidata sabe que existe uma pequena variação de autor para autor, por uma 
gama de variáveis, mas que a Média é sempre a mesma. 
3 – Segue lista de alguns títulos bibliográficos para a devida comprovação da candidata, 
quanto à lisura / correção da questão: 
3. 1 - (ANDERSON et al. Nutrição. Editora Guanabara Koogan. Rio de Janeiro. p.281)   
3.2 - (MAHAN, L. Kathleen & STUMP, Sylvia Escott. Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 
Editora ROCA Ltda. São Paulo. 10ª ed.p. 230; 249; 341; 358...) 
3. 3 –( NETTO, A.S.C. & SAITO, M.I. Obesidade na Infância e Adolescência. In: 
MARCONDES, E. Pediatria Básica. 8ºed. São Paulo: Sarvier, 1994). 
3.4 - Kamimura MA, Baxmann A, Sampaio LR, Cuppari L. Avaliação nutricional. In: 
Cuppari L. Nutrição: nutrição clínica no adulto. São Paulo: Manole; 2002. p.71-109.) 
3.5 - (MONTEIRO, C. A., 2001. Epidemiologia da obesidade. In: Obesidade 
(A. Halpern, A. F. G. Matos, H. L. Suplicy, M. C. Mancini & M. T. Zanella, 
org.), p. 15-30, São Paulo: Lemos Editorial.) 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “D”) 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: PSICÓLOGO 
 

QUESTÃO ANÁLISE JULGAMENTO 

22 
O item 4 não serve para contemplar a questão porque o correto seria: “contribuir para 
o fortalecimento e ampliação do significado social da profissão” 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “C”) 

32 
1 – A candidata está equivocada. Para esclarecer a dúvida, seguem as explicações dos 
itens que não contemplam a questão. 
2 - Defesa dos itens: 3 e 4:  

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 

http://www.spmi.pt/docs/nedai/doencabehcet_v2.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_bolso_4ed.pdf
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3 - A terapia interpessoal centra-se no modo como uma perda ou uma alteração numa 
relação afeta o doente.  
4 - A terapia comportamental está orientada para ajudar os doentes a modificar a sua 
forma de reagir diante de acontecimentos que ocorrem à sua volta. Na prática, muitos 
psicoterapeutas combinam várias técnicas segundo as necessidades do doente. 
(http://www.manualmerck.net/?id=106&cn=947) 

(Alternativa “A”) 

 
 

PORTUGUÊS PARA NÍVEL MÉDIO 
 

QUESTÃO ANÁLISE JULGAMENTO 

05 

1 – A candidata reconhece que o gabarito – Letra E – está correto e reconhece que a 
Função Poética está correta. Todavia, ela questiona, equivocadamente, por não ter 
entendido o que leu no site que nos enviou. 
2 – Estamos enviando o texto do site que ela nos enviou, para os devidos 
esclarecimentos. 
I. Função referencial: referente é o objeto ou situação de que a mensagem trata. A 
função referencial privilegia justamente o referente da mensagem, buscando transmitir 
informações objetivas sobre ele. Essa função predomina nos textos de caráter científico 
e é privilegiado nos textos jornalísticos. 
II. Função emotiva: através dessa função, o emissor imprime no texto as marcas de sua 
atitude pessoal: emoções, avaliações, opiniões. O leitor sente no texto a presença do 
emissor. 
III. Função conativa: essa função procura organizar o texto de forma que se imponha 
sobre o receptor da mensagem, persuadindo-o, seduzindo-o. Nas mensagens em que 
predomina essa função, busca-se envolver o leitor com o conteúdo transmitido, 
levando-o a adotar este ou aquele comportamento. 
IV.Função fática: a palavra fático significa “ruído, rumor”. Foi utilizada inicialmente 
para designar certas formas usadas para chamar a atenção (ruídos como psiu, ahn, ei). 
Essa função ocorre quando a mensagem se orienta sobre o canal de comunicação ou 
contato, buscando verificar e fortalecer sua eficiência. 
V. Função metalinguística: quando a linguagem se volta sobre si mesma, 
transformando-se em seu próprio referente, ocorre a função metalinguística. 
VI. Função poética: quando a mensagem é elaborada de forma inovadora e imprevista, 
utilizando combinações sonoras ou rítmicas, jogos de imagem ou de ideias, temos a 
manifestação da função poética da linguagem. Essa função é capaz de despertar no 
leitor prazer estético e surpresa. É explorado na poesia e em textos publicitários. 
(http://www.brasilescola.com/redacao/as-funcoes-linguagem.htm) 
3 – A Função da Linguagem que se centraliza nas emoções do emissor é a emotiva. 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “E”) 

07 

1 – A questão está totalmente correta.  
2 – A candidata questiona equivocadamente por desconhecer as regras de acentuação 
da LINGUA PORTUGUESA – nossa Língua Pátria. 
3 – As palavras paroxítonas, regra geral não têm acento. Só são acentuadas as 
exceções. Estamos enviando a regra da acentuação das palavras: oxítonas, das  
paroxítonas  e da proparoxítonas para a candidata estudar e certificar-se do conteúdo 
questionado. 
Regras de Acentuação Gráfica 
   Baseiam-se na constatação de que, em nossa língua, as palavras mais numerosas são 
as paroxítonas, seguidas pelas oxítonas. A maioria das paroxítonas termina em -a, -e, -
o, -em, podendo ou não ser seguidas de "s". Essas paroxítonas, por serem maioria, não 
são acentuadas graficamente. Já as proparoxítonas, por serem pouco numerosas, são 
sempre acentuadas. 
Proparoxítonas 
Sílaba tônica: antepenúltima  

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “C”) 

http://www.manualmerck.net/?id=106&cn=947
http://www.brasilescola.com/redacao/as-funcoes-linguagem.htm
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As proparoxítonas são todas acentuadas graficamente. Exemplos: 
trágico, patético, árvore 

Paroxítonas 
Sílaba tônica: penúltima 
Acentuam-se as paroxítonas terminadas em:  

l fácil  

n pólen  

r cadáver  

ps bíceps  

x tórax  

us vírus  

i, is júri, lápis  

om, ons iândom, íons 

um, uns álbum, álbuns  

ã(s), ão(s) órfã, órfãs, órfão, órfãos 

ditongo oral (seguido ou não de 
s) 

jóquei, túneis 

  
Observações: 
1) As paroxítonas terminadas em "n" são acentuadas (hífen), mas as que terminam em 
"ens", não (hifens, jovens). 
2) Não são acentuados os prefixos terminados em "i "e "r" (semi, super).  
3)  Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes: ea(s), oa(s), eo(s), 
ua(s), ia(s), ue(s), ie(s), uo(s), io(s).  
Exemplos: 

várzea, mágoa, óleo, régua, férias, tênue, cárie, ingênuo, início  
Oxítonas  
Sílaba tônica: última 
Acentuam-se as oxítonas terminadas em:  

a(s): sofá, sofás  

e(s): jacaré, vocês  

o(s): paletó, avós 

em, ens: ninguém, armazéns 

(http://www.soportugues.com.br/secoes/fono/fono9.php) 
4 – A candidata diz que o termo “como” é conjunção subordinativa concessiva – isto 
não existe na gramática.  
5 - No (3º§) – terceiro parágrafo: “Entretanto, “como” o sistema de promoção era a 
média aritmética das notas nos vários cursos, ele conseguiu ser um aluno sofrível, e 
ninguém se preocupou com o caso do pobre pato”.- é conj. Sub. Causal. 

08 

1 – A questão está bem elucudativa e o único segmento que apresenta ironia é o do 
(6º§): 
“No fim do ano, uma águia anormal, que tinha nadadeiras, conseguiu a melhor média 
em todos os cursos e foi a oradora da turma.” – (6º§) 
Águia voa – não usa nadadeiras – não coseguiria  a melhor média de todos os cursos, 
tendo sua agilidade cerceada. 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “C”) 

10 

1 - Não existe nada de informação explícita ou  implícita sobre o que se enuncia no item 
4. 
2 – Neste tipo de estrutura, basta ter apenas atenção, porque a única alternativa que 
não registra o item errado é a Letra C. 
 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “C”) 

http://www.soportugues.com.br/secoes/fono/fono9.php
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14 

1 – A alegação da candidata de que o pronome “Se” é parte integrante do verbo 
pronominal, não mexe com a função sintática  - não altera nada – é simples – Deve-se 
perguntar:  “ele queixou quem?” – Resp. Ele mesmo. 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “D”) 

17 
1 – O título está bem claro: “A cigarra e a formiga” – é preciso ter mais atenção para ler 
o conteúdo da prova. 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “A”) 

20 

1 – A questão está totalmente correta. A candidata, mais uma vez, está equivocada. A 
questão cobra a estrutura do verso, a candidata se refere a VERBO. 
2 – A candidata questiona equivocadamente por não ter lido a questão com a devida 
atenção. 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “E”) 

 

MATEMÁTICA PARA NÍVEL MÉDIO 
 

QUESTÃO ANÁLISE JULGAMENTO 

21 Comprovado erro material.  
PROCEDENTE. 

(Questão Anulada) 

27 
1 – O questionamento da candidata não faz sentido algum, uma vez que a Banca 
Elaboradora e Examinadora costuma cumprir o conteúdo do Edital do concurso.  

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “C”) 

29 

1 – A questão é de RACIOCÍNIO LÓGICO. 
2 – A referência feita pela candidata - ao Diagrama de VENN – não tem o menor 
sentido, uma que é uma sugestão dada para evitar erro, tanto que aparece assim: (Por 
sugestão, utilize os diagramas de VENN). 
3 – Indicamos o livro de Matemática para a devida comprovação da candidata. 
(Matemática – Antônio Jorge de Almeida Santos – p.55.) 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “C”) 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO; TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO E TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR 

 
QUESTÃO ANÁLISE JULGAMENTO 

33 

1 – Mais uma vez, a candidata está equivocada, talvez por ter feito uma leitura 
superficial. 
2 – O item III – registra o seguinte: 
III - Para os Arquivos Intermediários que são instalados em depósitos centralizados, o 
ideal é o uso de Caixas para o armazenamento de documentos. 
3 – Segue um site para a devida comprovação da candidata. 
(http://ftp.comprasnet.se.gov.br/sead/licitacoes/Pregoes2011/PE091/Anexos/servi%E7
o_publico_modulo_I/gest%E3o%20de%20documentos/Aula_8.pdf) 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “A”) 

 

PORTUGUÊS PARA NÍVEL FUNDAMENTAL 
 
QUESTÃO ANÁLISE JULGAMENTO 

07 

1 – A candidata desconhece o significado de explícito – vamos esclarecer: 
Explícito significa: o que está escrito – mostrado. Evidente. 

1 - Que está mostrado com clareza 
2 - Expresso ou apresentado sem restrição  
3 - Que é categórico 
 (http://www.dicionarioinformal.com.br/expl%C3%ADcito/) 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “B”) 

http://ftp.comprasnet.se.gov.br/sead/licitacoes/Pregoes2011/PE091/Anexos/servi%E7o_publico_modulo_I/gest%E3o%20de%20documentos/Aula_8.pdf
http://ftp.comprasnet.se.gov.br/sead/licitacoes/Pregoes2011/PE091/Anexos/servi%E7o_publico_modulo_I/gest%E3o%20de%20documentos/Aula_8.pdf
http://www.dicionarioinformal.com.br/expl%C3%ADcito/
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2 – Termos essenciais da oração são: sujeito e predicado. Eles fazem parte de análise 
sintática da oração. 
PORTUGUÊS: Interpretação de textos; Ortografia; Pontuação; Acentuação e Separação 
silábica, Encontros Vocálicos; Encontros Consonantais, Sinônimos, Antônimos, 
Parônimos e homônimos; Flexões do Substantivo; Aumentativo e Diminutivo; Regência 
Verbal e Nominal; Analise Sintática da Oração; Classe de Palavras (Advérbio, 
Substantivo, Adjetivo, Verbo, Preposição, Conjunção, Pronome e numeral); 
Compreensão de textos e Tipologia textual. 

08 

1 – A candidata está equivocada. O enunciado pede a alternativa incorreta. – está 
devidamente clara, portanto, não há motivo algum para confusão.  
2 -Na letra D – gabarito que ela marcou, não existe erro algum. O que está dito está 
correto. 
3 – Na letra E – única alternativa incorreta – existe erro, porque não temos período 
composto por subordinação. Temos orações separadas. 

IMPROCEDENTE. 
Gabarito oficial 

mantido. 
(Alternativa “E”) 

 
 

MATEMÁTICA PARA NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

QUESTÃO ANÁLISE JULGAMENTO 

22 Comprovado erro material.  
PROCEDENTE. 

(Questão Anulada) 

 
 
SOLUÇÃOGOV Consultoria Em Gestão Pública Ltda.  
 
10 DE SETEMBRO DE 2015 


