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RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA E GABARITO 
PARCIAL. 

 

CARGO: DENTISTA PSF (SUPERIOR) 

Questão 20 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a 
COMISSÃO esclarece: 

A alternativa “B” afirma que no abcesso periodontal “ há envolvimento de estruturas periodontais mais 
profundas, envolvimento de furca”.  

O abcesso periodontal caracteriza-se por área de inflamação purulenta, circunscrita, normalmente associados 
com acúmulos acima e abaixo do osso o que, nos dentes multirradiculares, atinge a área de furca. 

O item “B” é claro e afirma que “há envolvimento de estruturas periodontais mais profundas” o que, em dentes 
com mais de uma raiz, refere-se a  área de furca . 

A afirmação não  exclui, sob hipótese alguma, a presença de abcesso periodontal em dentes unirradiculares. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA C. 

 

Questão 21 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a 
COMISSÃO esclarece: 

Sobre o item “B” , apesar de ter etiologia desconhecida, estudos recentes mostram que o acúmulo de restos 
alimentares e bactérias auxiliam na formação dos sialólitos. 
O item “C” é correto. Há casos assintomáticos de sialolitíase. No entanto, dor abrupta associada ao 
aumento de volume na região mandibular são, indiscutivelmente, características do quadro clínico da 
sialolitíase. 
Fonte: Neville Gabrielli; Paleari 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA C. 

 

Questão 22 

PARECER DA COMISSÃO: ALTERAR GABARITO PARCIAL 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Que o gabarito será alterado de alternativa “D” para alternativa “E”. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA E. 
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Questão 27 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

A comparação está sendo feita entre raiz e coroa de um mesmo elemento dentário temporário. A raiz é mais 
larga que a  coroa nos dois sentidos: mesiodistal e vestíbulolingual. 
Quando comparada a raiz de um dente permanente, as raízes dos molares temporários são mais estreitas 
mesiodistalmente e mais largas no sentido vestíbulolingual. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA E. 

 

Questão 31 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

luminescência 
lu.mi.nes.cên.cia 
sf (lat lumine) 1 V luminosidade. 2 Fís Emissão de luz não atribuível diretamente a incandescência, mas 
obtida, sem elevação de temperatura, por processos mecânicos, químicos, elétricos, ou pela ação direta da 
luz; abrange a fosforescência, fluorescência etc. e observa-se nos pirilampos. 
 
fluorescência 
flu.o.res.cên.cia 
sf (fluorescente+ia

2
) 1 Fenômeno luminoso causado pelos raios Roentgen(raios X), ultravioleta, de rádio e 

raios catódicos, quando incidem sobre determinados corpos. 2 Iluminação especial que apresentam certas 
substâncias, quando expostas à ação dos raios luminosos. F. de impacto: fluorescência produzida pelo 
impacto dos átomos de certas substâncias. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA C. 

 

Questão 32 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

A questão refere-se a “ fatores sugestivos da presença de um ou dois canais” logo,  apesar da presença da “ 
imagem apical” sugerir  lesão periapical, fratura de raízes, etc, nesta questão está claro que estamos tratando 
da quantidade de canais radiculares. 
CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA D. 
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CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO) 

Questão 28 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Biossegurança:   é  um  conjunto  de  procedimentos,  ações,  técnicas,  metodologias, equipamentos  e  
dispositivos  capazes  de eliminar  ou  minimizar riscos  inerentes  as atividades  de  pesquisa,  produção,  
ensino,  desenvolvimento  tecnológico  e  prestação  de serviços, que podem comprometer a saúde do 
homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. 
Profilaxia: Na área da saúde, profilaxia, do grego prophýlaxis (cautela), é a aplicação de meios tendentes a 
evitar as doenças ou a sua propagação. Exemplo de medidas profiláticas de doenças é a vacinação. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA C. 

 
CARGO: ENFERMEIRO DO PSF (SUPERIOR) 

Questão 16 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

A Portaria nº 2.027 de 25 de Agosto de 2011 não deve ser anulada, porque a mesma está incluída no 
conteúdo programático para o cargo de enfermeiro, quando em sua penúltima linha (do conteúdo 
programático) está descrito “atribuições dos membros da equipe, saúde da família, programa de atenção 
básica ampliada (PSF)”.     

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA B. 

 

Questão 17 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

De acordo com a Portaria nº 2.027, de 25 de agosto de 2011: no Art. 1º, 3.2, item V, letra f diz que: 
ESF com 01 (um) médico cumprindo jornada de 20 horas semanais e demais profissionais com jornada de 40 
horas semanais. Nessa configuração, a ESF é denominada Equipe Transitória, e o município receberá 
repasse mensal equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do incentivo financeiro (PAB- Variável) 
referente a cada ESF, sendo vedada sua participação no PMAQ-AB. Tendo em vista a presença de médico 
em horário parcial, o gestor municipal deve organizar os protocolos de atuação das equipes, os fluxos e a 
retaguarda assistencial, para atender a essa especificidade. Além dis-so, é recomendável que o número de 
usuários por equipe seja próximo ao limite inferior previsto na PNAB”.   
Dessa forma, a resposta da questão 17 é realmente a letra E. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA E. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
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Questão 18 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

A opção incorreta da questão 18 é realmente a letra B, pois SIH é o Sistema de Informação Hospitalar e não o 
Sistema de Autorização em Internação Hospitalar. Na letra A, SINAN é o Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação e o termo Vigilância Epidemiológica não está fazendo parte da sigla SINAN. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA B. 

 

Questão 19 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

De acordo com O Manual do Sistema de Informação da Atenção Básica, de Agosto de 2000 (3ª reimpressão 
do Ministério da Saúde), a Ficha A e a Ficha D não são instrumentos de consolidação dos dados como foi 
colocado na letra D da questão 19 e são sim fichas de coleta de dados. Os relatórios SSA2 e SSA4 são 
instrumentos de consolidação dos dados (e não de coleta de dados como está dito na letra C), sendo 
realmente a letra E a resposta correta, pois os relatórios PMA2 e PMA4 são exemplos de instrumento de 
consolidação dos dados como está também no Manual do Sistema de Informação da Atenção Básica, de 
Agosto de 2000 (3ª reimpressão do Ministério da Saúde).  

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA E. 

 

Questão 21 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

A questão 21 deve ser realmente anulada, pois não existe a primeira e segunda dose da vacina Tríplice viral, 
e sim uma dose aos dose meses de idade e o reforço aos quatro anos. 

CONCLUSÃO: ANULADA. 

 

Questão 23 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

A questão 23 deve ser realmente anulada, pois contém duas alternativas corretas (B, C e E). A opção D não 
está correta, pois cada equipe de NASF tipo 1 deve estar vinculado a um mínimo de oito e máximo de 20 
equipes de Saúde da Família. 

CONCLUSÃO: ANULADA. 
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Questão 30 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

A “influenza humana” (opção da letra D) só é de notificação compulsória imediata se houver surto ou 
agregação de casos ou óbitos. Se eu tivesse colocado na letra D a “influenza humana por novo subtipo” essa 
sim seria a resposta correta. Dessa forma, dessas opções que estão na questão 31, a Dengue com 
complicações é a resposta correta, da opção C.  

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA C. 

 

Questão 31 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

De acordo com a Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011, que define as terminologias adotadas em 
legislação nacional, conforme o disposto no Regulamento Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005), a relação 
de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o território nacional e 
estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições aos profissionais e serviços de saúde, todas as 
hepatites virais são de notificação compulsória, incluindo as hepatites B e C, que são transmitidas por 
via sexual. As demais doenças sexualmente transmitidas nem de notificação compulsória são, 
portanto a resposta da questão 31 é a letra E.  

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA E. 

 

Questão 32 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

A resposta da questão 32 é a letra D, a mesma que consta no gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA D. 

 

Questão 34 

PARECER DA COMISSÃO: ALTERAR GABARITO PARCIAL 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Que o gabarito será alterado de alternativa “C” para alternativa “B”. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA B. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL (SUPERIOR) 

Questão 30 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

A exposição do candidato, quanto à resposta correta do quesito número 30, mostra-se INCORRETA sob o 
aspecto do mesmo não captar o que em si, trata o Projeto ético-político do Serviço Social, não limitamos a 
questão, tão somente a aspectos éticos. 

Datando da segunda metade dos anos noventa, desenvolveu-se o debate sobre o que vem sendo 
denominado de projeto ético-político do Serviço Social, embora com escassa documentação sobre o tema, 
não nos interessa a estrutura própria dos projetos individuais e dos projetos coletivos, tão pouco as 
complexas relações entre ambos, interessa-nos um tipo de projeto coletivo, que designamos como projetos 
societários, isto é, macroscópicos, projetos que apresentam uma imagem de sociedade a ser construída, que 
necessitam de determinados valores para justificá-la e que privilegiam certos meios (materiais e culturais) 
para concretizá-la. 

Estes Projetos societários tomam necessariamente uma dimensão política, que envolve relações de 
poder, esta dimensão não pode ser diretamente identificada com posicionamentos partidários, ainda que se 
considere que os partidos políticos sejam instituições indispensáveis e insubstituíveis para a organização 
democrática da vida social no capitalismo contemporâneo. 

A experiência histórica de forma nítida, demonstra que tendo sempre em seu núcleo a marca da 
classe social a cujos interesses essenciais respondem, os projetos societários constituem estruturas flexíveis 
e cambiantes: incorporam novas demandas e aspirações, transformam-se e se renovam conforme as 
conjunturas históricas e políticas. 

Enfim, compreende-se, sem grandes dificuldades, que a concorrência entre diferentes projetos 
societários é um fenômeno próprio da democracia política. Num contexto ditatorial, a vontade política da 
classe social que exerce o poder político vale-se, para a implementação do seu projeto societário, de 
mecanismos e dispositivos especialmente coercitivos e repressivos. 

Desta forma, somente quando se conquistam e se garantem as liberdades políticas fundamentais (de 
expressão e manifestação do pensamento, de associação, de votar e ser votado etc.) que distintos projetos 
societários podem confrontar-se e disputar a adesão dos membros da sociedade, no caso do Projeto ético-
político do Serviço Social, figura como questão central e necessária a democracia, os projetos societários que 
respondem aos interesses das classes trabalhadoras e subalternas sempre dispõem de condições menos 
favoráveis para enfrentar os projetos das classes proprietárias e politicamente dominantes. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA D . 

 

Questão 31 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Não há alternativa correta. 

CONCLUSÃO: ANULADA. 
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CARGO: ADVOGADO (SUPERIOR) 

Questão 24 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Não assiste razão ao recorrente, pois a palavra “apenas” individualiza a resposta, bem como torna os itens 
independentes e na análise da questão não há duas respostas corretas. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA D. 

 

Questão 25 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Não assiste razão ao recorrente, pois na Justiça do Trabalho, concernente ao princípio da identidade física do 
juiz, não se aplica as Vara do Trabalho, podendo, por exemplo: Que o Juiz A inicie a audiência, e 
posteriormente, o Juiz B colha as provas e, finalmente, o Juiz C julgue a lide trabalhista. 

FUNDAMENTAÇÃO TST :SUM-136 JUIZ. IDENTIDADE FÍSICA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 
21.11.2003. 

Não se aplica às Varas do Trabalho o princípio da identidade física do juiz (ex- Prejulgado nº 7). 

Histórico:Redação original - RA 102/1982, DJ 11.10.1982 e DJ 15.10.1982 

Nº 136 Não se aplica às Juntas de Conciliação e Julgamento o princípio da identidade física do Juiz (ex-
Prejulgado nº 7). 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA E . 

 

Questão 27 

PARECER DA COMISSÃO: ALTERAR GABARITO PARCIAL 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Que o gabarito será alterado de alternativa “D” para alternativa “C”. 

Não é interjornada, é intrajornada  

FUNDAMENTAÇÃO: (art. 71, § 2º, da CLT) 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA C . 
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Questão 29 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

NULA – Na letra A, parte final, foram empregados dois prefixos de negação, tornando o item também 
incorreto. 

CONCLUSÃO: ANULADA . 

 

Questão 30 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Não merece prosperar o recurso. Os candidatos estão confundido dois institutos, quais sejam: a) 
Depoimento pessoal e, b) Interrogatório. A questão relata que o depoimento pessoal da parte depende de 
requerimento da parte, sendo vedado o juiz determinar de ofício o seu depoimento. Caso o magistrado 
determine a oitiva da parte de ofício, não há que se falar mais em depoimento da parte e, sim, em 
interrogatório. Destarte a questão fala de depoimento da parte e não de interrogatório. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA  E. 

 

Questão 31 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Não merece prosperar o recurso, pois o recorrente não comprovou as razões alegadas. 

Segue a fundamentação. 

Na lição de Luiz Guilherme Marinoni (in Processo Cautelar, 2009, p.141), “não obstante, assim como o 
denunciado, ao responder à ação cujo objetivo é uma tutela satisfativa, também se coloca, no processo de 
conhecimento, como assistente do denunciante, nada impede que ele ingresse no processo cautelar como 
assistente simples da parte. [...] A mesma lógica impede o chamamento ao processo no processo cautelar. 
[...] Ora, no processo cautelar não há condenação de devedores ou possibilidade de formação de título 
executivo, capaz de permitir a execução em favor daquele que houver satisfeito a dívida. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA E . 

 

Questão 37 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Os examinados não atentaram que no item „d‟, fala-se de como o Poder Público pode adquirir bens, tornando-
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os públicos. É perfeitamente legal pelo Poder Público utilizar quaisquer modalidades (usucapião, 
desapropriação, acessão, reversão e confisco) para adquirir bens. Acredito que os recorrentes não leram o 
quesito por completo, pois como se verifica há institutos que são exclusivos do Poder Público, como a 
desapropriação e o confisco, não devendo interpretar como se o item abordasse a aquisição de bens por um 
particular e, sim, pelo Estado. 

Na pior das hipóteses, há julgados afirmando a possibilidade de usucapir bens públicos, desde que o 
usucapiente seja o Município, o Estado/Distrito Federal ou a União.  

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA B. 

 
CARGO: MÉDICO PSF (SUPERIOR) 

Questão 22 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

As drogas que podem ser usadas para hipotensão postural causada por diabetes são: octreotida, midodrina e 
clonidina.segundo o livro: Tratamento atual do diabetes mellitus. 
Autores-Leão zagury e Roberto Luís Zagury-1ª edição-2009- editora guanabara koogan s.a. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA C . 

 

Questão 25 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Segundo a AHA em revisão das diretrizes para a prevenção da endocardite infecciosa, a profilaxia é 
recomendada em pacientes com prolapso da valva mitral COM regurgitação. 
Procedimento dentário em pacientes  com prolapso de valva mitral SEM regurgitação, como está na  
alternativa “c “ desta questão não tem recomendação de profilaxia. 
Ver em: UNIDADE DE EMERGÊNCIA- livro do serviço de emergência do hospital do servidor público estadual 
de são paulo-2ª edição 2011.Ed. Ateneu. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA C. 

 

Questão 27 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO esclarece: 

Esta questão tem como alternativa correta o item  “e”(poliúria) que não costuma estar entre os sintomas vistos nas 
reações transfusionais.o item “a” (dispnéia) pode acontecer na reação alérgica.O item “b”(febre) pode acontecer nas 
reações febril e hemolítica aguda. O item “c”(dor lombar) pode acontecer na reação hemolítica aguda. E o item 
“d”(obstrução de orofaringe pode acontecer na reação  alérgica.Segundo  a publicação:orientações em transfusão 
sanguínea publicado pelo serviço de hemoterapia do hospital de clínicas da universidade federal do Paraná. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA E . 
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Questão 29 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Nesta questão  o item “a”(infecção do trato respiratório superior) é um dos fatores de risco que predispõe a 
complicações pulmonares. O item “d”(idade > 50 anos) é a resposta  incorreta porque o limite de idade citado 
como risco para complicação pulmonar é > 60 anos. 
Ver em: Harrison. Tratado de medicina interna. 17ª edição 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA D . 

 
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM (MÉDIO) 

Questão 29 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

A questão pode ser resolvida em unidade e depois transformada em ml 
Prescrição – 40U = P 
Frasco  - 60U = F 
Seringa 1 ml – equivalente a 100 U = S 
Pela forma utilizada para insulina =        P         
                                                                F 
 
Substituindo na fórmula:     40U 
                                            60U 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA E. 

 

Questão 34 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Questão sem resposta correta. 

CONCLUSÃO: ANULADA. 

 
CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA (SUPERIOR) 

Questão  19 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO esclarece: 

Inexistência do Item III nas questão. 

CONCLUSÃO: ANULADA . 

x     S 

x     100 U  =  66 U .   Transformando em ml = 0,6 ml  
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CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA (SUPERIOR) 

Questão 20 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

O item II da questão  vinte está errado, já que a amplitude térmica nos climas tropeçais é pequena, diferente 
do que diz o item. Portanto qualquer alternativa que contém como afirmativa correta o item II, está errado. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA B. 

 
CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS (SUPERIOR) 

Questão 17 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Item I – Rotas tem  timbre (som) aberto. 

Item II – Rotas tem timbre (som) fechado. 

O significado das duas é distinto um do outro. 

Assim, elas tem a mesma grafia e sons diferentes, caracterizando, pois, HOMÔNIMAS HOMÓGRAFAS. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA D. 

 

Questão 19 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Ambas as palavras são proparoxítonas. 

Observemos a divisão silábica: 

QUI – LÔ – ME- TROS 

PE – TRÓ – LE – O 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA E. 

 

Questão 20 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 
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O primeiro significa em primeiro lugar. 

Assim, o texto inicia ( em primeiro lugar): 

“Empresas que transportam e exploram petróleo aproveitam o derretimento do Ártico para lucrar com novas 
rotas marítimas”. 

Nele os conectivos são E e PARA, posto que o “que” após empresas é pronome relativo. 

“E” e “PARA” estabelecem relação de ADIÇÃO e FINALIDADE respectivamente, pelos valores semânticos 
que expressam. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA A . 

 

Questão 21 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Quem faz e propagandeia produtos e serviços ditos sustentáveis não são os únicos que estão lucrando com o 
aquecimento global”. 

QUEM refere-se à 3º pessoa de modo vago ou impreciso. Assim, é Pronome Indefinido. 

QUE refere-se ao nome antecedente “ únicos” e equivale a os quais. Isto posto, é um pronome relativo. 

Mesmo com as alternativas C e E iguais, nenhuma delas corresponde à resposta correta. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA A. 

 

Questão 28 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Adjuntos Adnominais são termos associados ao substantivo e são eles: artigos, numerais, pronomes, 
adjetivos ( desde que não funcionem como predicativo). 

Assim, são adjuntos do nome USO : o , primeiro. 

            São adjuntos do nome ROTA: essa, nova, marítima. 

O fragmento desprovido dos adjuntos adnominais, que são termos acessórios, fica: 

USO DE ROTA. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA B. 

 

Questão 30 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Com as expressões MAIS DE, MENOS DE, PERTO DE, CERCA DE o verbo concordará com o substantivo. 
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Cerca de cinco crianças FALTARAM à escola por causa da chuva. 

Na alternativa A, Com sujeitos ligados pelo conectivo “ou” o verbo ficará no singular se houver EXCLUSÃO, 
RETIFICAÇÃO ou SINONÍMIA. Como não há nenhuma dessas ideais, o verbo ficará no plural mesmo. 

Na alternativa B, o verbo, com a expressão UM DOS QUE , ficará no singular ou no plural. 

Na alternativa C, Verbos com ideia de reciprocidade ficarão no plural. 

Na alternativa E, com as expressões MAIS DE, MENOS DE, PERTO DE, CERCA DE o verbo concordará com 
o substantivo. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA D. 

 
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) (NÍVEL MÉDIO) 

Questão 17 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Segundo os professores, Flavio de campos e Renan Garcia em livro : A escrita da Historia pagina 197 a 
pessoa que recebia uma capitania hereditária podia povoar, explorar, exercer o governo o comando militar e 
os poderes da justiça além de conceder lotes de terras. Chamadas  de sesmaria. Nesse período a terra não 
tinha valor de compra e venda apenas de posse . 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA D. 

 

Questão 24 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

A questão é bem clara quando diz que toda água que infiltra no subsolo aumenta o aqüífero e não toda água 
que cai na superfície terrestre. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA C. 

 
 

Questão 18 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

O questionamento  da questão 18 procede , já que tanto o Ver. Pernambuco  como a confederação do 
Equador foram mov. similares. 

CONCLUSÃO: ANULADA . 
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Questão 26 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO esclarece: 

A dengue não é uma doença que está ligada a questão do lixo e sim a água limpa e parada, que pode se acumular em 
qualquer lugar. O acumulo de lixo portanto não é o responsável pelo proliferação do mosquito transmissor. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA C. 

 

Questão 31 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Todas as alternativas estão  apresentado questões ligadas a inclusão escolar exceto a letra B, NÃO se deve 
criar salas especiais para crianças com deficiência e sim incluí-los nas salas já existentes com as adaptações 
necessárias. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA B . 

 

Questão 38 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Quando existe  questão com duas alternativas iguais sendo que, a resposta é outra alternativa não 
compromete o entendimento da questão. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA C. 

 

Questão 40 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Quando o edital se refere ao estudo das abordagens e tendências pedagógicas contemporâneas, cabe ao 
candidato aprofundar os estudos sobre os teóricos e no caso, o Educador Paulo Freire encontra-se presente. 
Nessa condição se descarta a obrigatoriedade de nomes de autores e obras, pois o indicativo para as leituras 
é genérico. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA E. 
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CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (NÍVEL MÉDIO) 

Questão 18 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Erro de digitação: VYGOTSKY e não  VYGOTSKS como está na questão, não compromete o entendimento 
da questão. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA C. 

 

Questão 22 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Faltou no enunciado da questão o nome do filósofo francês, comprometendo o entendimento da mesma. 

CONCLUSÃO: ANULADA . 

 

Questão 23 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

O lúdico refere-se a uma dimensão humana que evoca os sentimentos de liberdade e espontaneidade de 
ação (NEGRINE,2000), não é apenas  afetividade, valorização de jogos e brinquedos, é oferecer condições 
para a criança descobrir-se no mundo que se encontra. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA E. 

 

Questão 31 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

A concepção de ensino aprendizagem sócio interacionista é efetivada quando o conhecimento é construído 
entre o sujeito e o meio, articulando-se com os conceitos científicos. As demais alternativas abordam 
separadamente o meio e a articulação com o cientifico, portanto  não há duas alternativas iguais. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA D. 
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Questão 38 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Quando existe  questão com duas alternativas iguais sendo que, a resposta é outra alternativa não 
compromete o entendimento da questão. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA C. 

 

Questão 40 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Quando o edital se refere ao estudo das abordagens e tendências pedagógicas contemporâneas, cabe ao 
candidato aprofundar os estudos sobre os teóricos e no caso, o Educador Paulo Freire encontra-se presente. 
Nessa condição se descarta a obrigatoriedade de nomes de autores e obras, pois o indicativo para as leituras 
é genérico. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA E. 

 
CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS (SUPERIOR) 

Questão 18 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Atendendo ao pedido de anulamento da questão de Nº 18 da prova para professor de ciências, após ter 
analisado a questão, concluímos que o enunciado está sem sentido  e com um erro na sua elaboração 
tornando assim a questão nula não fazendo relação com a opção correta (letra C). 

CONCLUSÃO: ANULADA . 

 

Questão 33 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

No que diz respeito a questão de Nº 33, a mesma apresentou uma falha de impressão gráfica tornando o 
símbolo que representava o homem do primeiro casal inelegível gerando dúvidas para homem normal ou 
daltônico, dificultando assim o direito de escolha de uma opção consciente. 

CONCLUSÃO: ANULADA . 
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CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS (SUPERIOR) 

Questão 25 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

O recurso apresentado não procede considerando o comentário da requerente de que não há possibilidade de 
se escrever pronome pessoal após verbo. Essa colocação é infundada. É possível sim, que tenha um 
pronome pessoal seguido de qualquer verbo. O que não se pode colocar nunca após um verbo é um pronome 
subjetivo e sim um pronome objeto. Ambos são pronomes pessoais dentro da Língua Inglesa. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA B. 

 

Questão 28 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

A requerente realmente está certa ao afirmar que a única situação em que o modal should está empregado 
com a idéia de dedução. Não é que ele signifique dedução como a autora da revisão da questão mencionou. 
Ele EXPRESSA, nesse caso, uma dedução. 

CONCLUSÃO: ANULADA . 

 

Questão 33 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

O comentário da requerente se torna improcedente, uma vez que ela diz haver duas condicionais. Na 
verdade, todas as alternativas são frases condicionais, porém, só uma delas é a SEGUNDA CONDICIONAL 
formada por a primeira frase no passado simples e a segunda condicional com o modal WOULD que dá ideia 
de uma possibilidade. 

BIBLIOGRAFIA: 

Gramática Longman. 

Gramática Interchange, Ed. Cambridge. 

Gramática Comentada. Ed. Richmond. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA D. 
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CARGO: FARMACÊUTICO (SUPERIOR) 

Questão 31 

PARECER DA COMISSÃO: ALTERAR GABARITO PARCIAL 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Que o gabarito será alterado de alternativa “A” para alternativa “C”. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA C. 

 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (NÍVEL MÉDIO) 

Questão 16 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

O questionamento da candidata é direcionado a alternativa “b”, referente a resposta correta para a questão 
16. A mesma diz respeito aos cuidados primários em saúde, um dos principais pontos de compromisso 
firmados em Alma – Ata (1978), mais especificamente, discordando do trecho “... precisa ter um custo que a 
comunidade e o país possam suportar...”.  

A gratuidade no acesso aos serviços faz parte do conjunto de direitos assegurados pelo SUS, porém, o trecho 
acima destacado e questionado pela mesma, faz parte da definição de atenção primária” estabelecida na 
conferência de Alma-Ata, desde 1978, que fundamentou vários dos princípios do nosso atual Sistema único 
de Saúde. Essa conferência foi anterior inclusive, ao período citado pela contestante, no caso, a Lei 8080/90 
de 19 de Setembro de 1990. 

Nesse contexto, a expressão em destaque faz parte da definição de Atenção Primária discutida durante a 
conferência. No caso, mencionar que a atenção primária representa “menor custo para a comunidade” não 
está se referindo a gastos com o serviço que o usuário irá utilizar na atenção primária, e sim aos gastos 
empregados pela população na busca de “medicina de alto custo, de acesso para uma minoria e de pouco 
impacto nas demandas, necessidades e doenças prevalentes”... Sabe-se que esta constitui uma realidade 
presente até os dias de hoje para muitos, porém, durante a época em que foi realizada a conferência existia 
de forma ainda mais expressiva. 

 A mesma expressão a respeito dos “custos da comunidade” se referem, por exemplo, às situações de 
referência e contra-referência, tão comuns em nosso sistema de saúde, que acabam por gerar gastos 
desnecessários aos usuários, como locomoção, alimentação, acomodação, etc. Resultando no incomodo de 
expor os mesmos a situações de vai e vem, obrigando-os ao constrangimento de não saber efetivamente que 
serviço poderia dar resolutividade aos seus problemas. 

Por fim, a proposta firmada em Alma-Ata ao qual se concebeu referir-se à “menor custo para a comunidade” 
através da Atenção primária foi exatamente para que após se instituir a classificação dos níveis de atenção 
por aporte tecnológico, se possibilitasse entre outras, a reorganização do Sistema, numa lógica totalmente 
diferente, diminuindo as dificuldades para a população, dentre elas, as questões de custo, como as citadas 
acima, pois, só a partir do esgotamento de todos os recursos presentes na atenção primária é que se poderá 
ocorrer o encaminhamento do usuário para outros níveis de atenção.  

A implementação do Sistema Único de Saúde no Brasil e demais leis e princípios  que formam a base do 
Sistema Único de Saúde do Brasil foram inspirados inicialmente em experiências de outros países e nas 
discussões que aconteceram na Conferência de Alma-Ata. Maiores informações sobre estes e mais assuntos 
relacionados à Alma-Ata e sua definição de atenção primária em saúde podem ser melhor esclarecidas em 
várias literaturas, dentre elas: 

1. OHARA. ECC; SAITO. RXS. Saúde da família: considerações teóricas e aplicabilidade. São Paulo: 
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Martinari, 2008. 

2. O trabalho do Agente Comunitário de Saúde. - Brasília: Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas 
de Saúde, 2000.119 p. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA B . 

 

Questão 22 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

O questionamento da candidata em relação a opção “c”, considerada correta, está válido, pois segundo a 
vacina SCR Tríplice viral realmente deveria ser a 1º dose ao invés de reforço, com 2º dose após 30 dias, em 
adolescentes sem comprovação de vacinação anterior. 

CONCLUSÃO: ANULADA. 

 

Questão 33 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

A candidata argumenta que nenhuma das alternativas que correspondem as opções de resposta da questão 
33 está claramente relacionada à informação proposta como indagação, afirmando ainda que as alternativas 
se confundem em relação ao seu significado ou definição, impossibilitando assim que se esclareça qual delas 
é a resposta correta. 

Para melhor esclarecimento achou-se conveniente trazer junto a essa discussão as definições para as 
alternativas expostas como opção para a resposta da questão 33: 

a)Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais – CRIE: Unidades responsáveis pela imunização de 
pessoas com agravos à saúde que comprometem seu sistema imunológico. Mediante prescrição médica, 
essas unidades realizam: profilaxia pré e pós exposição a determinados grupos de risco; substituição de 
imunobiológicos quando aqueles de rotina não puderem ser utilizados em razão de ocorrência de eventos 
adversos e imunização de pessoas imunodeficientes. 

b)Comitê Técnico Assessor em Imunizações – CTAI: Comitê de caráter consultivo, formado por profissionais 
qualificados e representantes das sociedades médicas, Instituto Nacional de Qualidade em Saúde – 
INCQS/Fiocruz, da vigilância epidemiológica nacional e do PNI, formado no intuito de dirimir duvidas 
relacionadas a utilização de imunobiológicos, bem como definir a introdução de novos produtos no calendário 
nacional. 

c)Estratégias de vacinação: Meios através dos quais se pretende oportunizar o acesso da população às 
vacinas, graças a sua importância no controle das doenças imunopreveníveis. As estratégias até então 
reconhecidas são: Vacinação de rotina (oferecidas diariamente à população nas unidades de saúde); 
Campanhas de Vacinação (rápida vacinação de grande contingente da população); Vacinação de bloqueio 
(recomendada quando da ocorrência de suspeita ou confirmação de doenças imunopreveníveis, objetivando 
interromper a cadeia de transmissão); Vacinação Extra-Muro (administração dos imunobiológicos fora do 
ambiente da unidade de saúde, más não devido a situações relacionadas a campanhas ou bloqueios 
vacinais). 

d)Rede de frio: Segundo o Ministério da Saúde (2011), é o processo de armazenamento, conservação, 
manuseio, distribuição e transporte dos imunobiológicos utilizados no Programa, composta por uma equipe 
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técnica qualificada, por equipamentos e por procedimentos padronizados, comprometida em oferecer as 
condições adequadas de refrigeração, desde o laboratório produtor até o momento em que a vacina é 
administrada. O objetivo final é assegurar que todos os imunobiológicos administrados mantenham suas 
características iniciais, a fim de conferir imunidade. Nessa definição foi completamente baseada a questão 33, 
ou seja, a alternativa “d” corresponde indiscutivelmente à opção correta para a informação citada na questão 
33. 

e)Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): é uma agência reguladora vinculada ao Ministério da 
Saúde do Brasil. Exerce o controle sanitário de todos os produtos e serviços (nacionais ou importados) 
submetidos à vigilância sanitária, tais como medicamentos, alimentos, cosméticos, saneantes, derivados do 
tabaco, produtos médicos, sangue, hemoderivados e serviços de saúde. Sua atuação abrange também o 
monitoramento e a fiscalização dos ambientes, processos, insumos e tecnologias relacionados à saúde. 

As alternativas, como exposto acima possuem definições distintas e específicas, sendo improvável, portanto, 
que houvesse incapacidade de distinguir qual delas estava relacionada à questão 33, sendo, portanto 
reafirmado que Rede de frio corresponde ao processo de recebimento, armazenamento, conservação, 
manipulação e transporte dos Imunobiológicos do PNI, garantindo assim, suas características iniciais para 
conferir imunidade. Maiores informações a respeito dos pontos aqui apresentados podem ser encontradas, 
dentre outras, nas fontes citada abaixo: 

1.Manual de Rede de Frio - Orientações Técnicas para o planejamento arquitetônico e de engenharia na 
construção, reforma e ou ampliação das Centrais Estaduais de Rede de Frio. Ministério da Saúde, Secretaria 
de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica, Coordenação Geral do Programa 
Nacional de Imunizações, Coordenação Geral de Custos e Investimentos em Saúde e Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 

2.Manual dos centros de referência para imunobiológicos especiais. Ministério da Saúde, Secretaria de 
Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

3.http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/agencia 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA D . 

 
CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA (NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO) 

Questão 23 

PARECER DA COMISSÃO: ALTERAR GABARITO PARCIAL 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Que o gabarito será alterado de alternativa “B” para alternativa “E”. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA E. 

 
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO (NÍVEL MÉDIO) 

Questão 18 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Segundo o manual de redação oficial da Presidência da República, a redação oficial deve caracterizar-se pela 

impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão,  formalidade e uniformidade. Esses 

mesmos princípios (impessoalidade, clareza, uniformidade, concisão e uso de linguagem formal) aplicam-se 
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às comunicações oficiais: elas devem sempre permitir uma única interpretação e ser estritamente impessoais 

e uniformes, o que exige o uso de certo nível de linguagem. 

Fundamentalmente esses atributos decorrem da Constituição, que dispõe, no artigo 37: "A administração 

pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”, 

Mas não quer dizer que sejam características da redação oficial em si, por esse motivo julgo procedente o 

recurso de anulação da questão 18 da prova de Agente Administrativo. 

CONCLUSÃO: ANULADA. 

 

Questão 25 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Estratégia segundo (Mintzberg) trata-se da "Forma de pensar no futuro, integrada no processo decisório, com 
base em um procedimento formalizado e articulador de resultados” 
Para tanto existe uma hierarquização para qualquer direção estratégica que começa com a definição de qual 
o caminho a seguir, que obedece a três fases:  

• Visão = Análise da estratégia 

• Missão = Formulação da Estatégia 

• Objetivos = Implementação da Estratégia. 

Portanto referente a questão, “quando o novo secretário de Administração do munícipio declara para seus 
colaboradores, que quer transformar a prefeitura em modelo diante das gestões anteriores, e que esta seja 
vista como a que mais atendem as solicitações da população nos últimos 40 anos”, o ato se encontra na 
primeira fase da hierarquização = Visão. 

Segund José Antônio Rosa ( professor de pós-graduação em Administração no Instituto Nacional de Pós-
Graduação, jornalista, editor e consultor da Manager Assessoria em Recursos Humanos). 
- Visão estratégica é perceber para onde as coisas vão, quais são as forças que se opõem aos objetivos da 

organização, como lidar com elas, quais são as oportunidades que se abrem, como aproveitá-las bem. 

- Quem tem a tal visão em geral é pessoa “antenada” e alerta – que acompanha os acontecimentos. 

Segundo Thiago Lavor (Consultor em Gestão e Gerenciamento de Projetos), visão – reflete os ideais dos 

seus líderes. Tem um papel essencialmente motivador e fonte de inspiração para os membros da 

organização. Consiste num conjunto de intenções e aspirações para o futuro sem especificar como devem ser 

atingidas.  Salienta o facto de que geralmente a visão não se encontra escrita. A explicitação da visão dá 

geralmente origem à missão da empresa. Esta é uma declaração escrita que traduz os ideais e orientações 

globais da empresa. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA A. 
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Questão 27 

PARECER DA COMISSÃO: ALTERAR GABARITO PARCIAL 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Que o gabarito será alterado de alternativa “A” para alternativa “D”. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA D. 

 

Questão 28 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Diante da competitividade atual, toda e qualquer instituição é obrigada a trabalhar continuamente para 
eliminar o desperdício. Segundo Bornia (2002, p. 27), "entende-se por desperdícios todo insumo consumido 
de forma não eficiente e não eficaz desde materiais e produtos defeituosos, até atividades desnecessárias". 
Segundo Deming nos anos 50, para chegar às metas traçadas na melhoria da qualidade e do desperdício, 
deve ser aplicado em todas as atividades ou segmentos da empresa, desde a produção até o consumidor 
final continuamente o ciclo, que é o Planejar, Executar, Verificar e Agir, conforme figura a baixo: 
 
Figura do PDCA 

 
Fonte: Robles Jr. (2003, p. 17) 
 
Portanto, se tratando da questão, após uma consultoria deve-se primeiramente seguir com planejamento, 
para que através dele seja verificado sua execução e assim, controlado todo o desperdício. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA E . 

 
CARGOS: AGENTE ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFE, ARQUIVISTA, INSTRUTOR DE MÚSICA, 
RECEPCIONISTA, DESENHISTA, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, AUXILIAR DE BIBLIOTECA, 
TÉCNICO AGRÍCOLA E FISCAL DE TRIBUTOS. 

QUESTÃO 37, 38 e 40 – INFORMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS ACIMA CITADOS. 

Questão 37 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 
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JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Não foi claro o argumento do candidato; contudo parece que está alegando que a alternativa correta é a letra 
B – apenas a 2 está incorreta; 
Resposta:   - NEGADO - A alternativa II vai de encontro inclusive com o embasamento oferecido pelo 
requerente apontando para a possibilidade de uma INTRANET fazer uso de outras redes de ampla área para 
conectar algumas redes locais – o que pode passar pela rede INTERNET.  Algumas referências podem ser 
tomadas como a USP – Universidade de São Paulo e um artigo do professor Onofre Trindade Júnior  - 
http://www.ime.usp.br/~is/infousp/onofre.htm  acessado em 07/12/11 as 1:50. Ou ainda a referência maior na 
área de redes de computadores Andrew S. Tanenbaum 
 –Computer Networks 
 -  4a Edição. Editora Campus CAP. 1 página 116. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA C. 

 

Questão 38 

PARECER DA COMISSÃO: ALTERAR GABARITO PARCIAL 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Que o gabarito será alterado de alternativa “E” para alternativa “B”. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA B. 

 

Questão 40 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

A pergunta:  Qual a Finalidade do Firewall? 

A finalidade do Firewall, sendo Hardware e Software formam um sistema de proteção que impede à entrada 
de estranhos em redes privadas ligadas a internet. (Intranet). Esta é a finalidade, portanto, não uma função do 
Firewall. Podendo ele impedir a entrada de vírus, de qualquer arquivo suspeito e outras funções. 

Diferença entre função e finalidade: Exemplo, a finalidade de um sistema ERP é integrar todos os dados e 
processo de uma organização em um único sistema. Sob a perspectiva funcional, o sistema ERP tem várias 
funções para cada departamento em específico, sendo assim, a junção de todas estas funções definem a 
finalidade do sistema, no nosso caso, proteger arquivos de computador de serem infectados por vírus é uma 
das funções do Firewall, que junto com todas as outras resultam na finalidade de proteger a intranet de 
ataques provenientes da internet. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA C . 
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CARGO: DESENHISTA (NÍVEL MÉDIO) 

Questão 16 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

A questão possui duas alternativas corretas. 

CONCLUSÃO: ANULADA. 

 
CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA (NÍVEL MÉDIO) 

Questões 16, 17, 18 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Com relação às questões 16, 17 e 18 é pertinente considerar que a compreensão sumária de “Administração 
de Bibliotecas” está diretamente ligada a compreensão acerca dos pressupostos da Administração, dentre os 
quais estão inseridos Taylor e Fayol.  

Os elementos básicos da Administração apontados por Fayol são cruciais para se pensar as atividades 
referentes a uma biblioteca assim como, o significado do termo ORGANIZAR, conforme predizem as questões 
16 e 17 respectivamente. 

Já na questão 18, observa-se que a gerência é fundamental para a atuação da biblioteca. 

CONCLUSÃO: RESPOSTAS CORRETAS RESPECTIVAMENTE: LETRA A, LETRA C, LETRA B. 

 

Questão 21 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Com relação à questão 21, a autora Nice Menezes de Figueiredo (1996) é uma das maiores expoentes do 
serviço de referência no Brasil. Logo, a questão apontada nos remete a perceber alguns tipos de serviço de 
referência primários conforme afirma a autora supracitada. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA A. 

 

Questão 26 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO esclarece: 

A questão 26 foi fundamentada de acordo com o tópico “Noções de catalogação” estabelecido no Edital, haja vista que a 
opção correta da mencionada questão (letra a. consiste em um conjunto de informações que simbolizam um registro do 
conhecimento) se configura como um dos primados básicos da Catalogação. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA A . 
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Questão 28 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Na questão 28, as qualidades que permitem tornar um catálogo de fácil consulta e manutenção simples se 
configuram como “Noções básicas de Catalogação” precisamente relacionada aos tipos de catálogos. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA  B. 

 

Questão 30 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Na questão 30, a CLASSIFICAÇÃO é uma representação fundamental para a arrumação dos livros nas 
prateleiras. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA C . 

 

Questões 24, 25 e 34 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Não há mais de cinco questões sobre informática. Aliás, as questões que contemplam “Noções básicas de 
Informática” estabelecido no Edital são justamente as de número 24, 25 e 34. Há questões que envolvem 
concepções de tecnologia que fazem parte do cotidiano da Biblioteca que por sua vez, não podem ser 
consideradas como Noções básicas de Informática. 

CONCLUSÃO: RESPOSTAS CORRETAS RESPECTIVAMENTE: LETRA D, LETRA C, LETRA E. 

 
CARGO: OPERADOR DE COMPUTADOR (NÍVEL MÉDIO) 

Questão 16 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

A questão deve ser anulada, não pelo argumento citado no recurso de que se trata de assunto polêmico, mas 
sim por não constar entre as alternativas a que seria correta: 12 países e 2 territórios. São países da América 
do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e 
Venezuela. São territórios ou colônias: Ilhas Malvinas, pertencente ao Reino Unido e Guiana Francesa, 
pertencente à França. 

CONCLUSÃO: ANULADA . 
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Questão 22 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

NEGADO-  Primeiro, o regulamento do concurso prevê que apenas uma alternativa estaria correta e isso é 
mantido. Dado que nenhuma das duas alternativas repetidas é a correta não há prejuízo para o candidato, 
que realmente sabe o conteúdo cobrado e nem fere o regulamento do concurso.  Ao contrário, por esse fato, 
dado que as alternativas são iguais, o número de respostas possíveis cai para 4 o que aumenta em 5% a 
chance de cada alternativa em estar correta. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA D . 

 

Questão 34 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Questionamento: O candidato alega que a alternativa  IV está errada 

Resposta:  - NEGADO-  Segundo a própria página da Microsoft - http://office.microsoft.com/pt-br/word-
help/salvar-um-arquivo-em-formato-pdf-HA010064992.aspx visitada em 07/12/2011 as 1:21  - o procedimento 
apresentado é verdadeiro. Mesmo em se tratando de um complemento – fornecido pela própria Microsoft – a 
questão alega que : “... é possível...” o que dá margem a entender que: QUANDO INSTALADO O 
COMPLEMENTO – EXISTE A POSSSIBILIDADE. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA  D. 

 

Questão 35 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Questionamento: Alega que o fato da alternativa A não apresentar a expressão impresso para o Manual de 
instruções de eletrodoméstico possibilitaria que o mesmo fosse construído em PowerPoint. 

Resposta:NEGADO- Segundo o site -
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=manual 
acessado em 07/12/2011 as 1:26  - o significado do substantivo masculino de manual é: 

manual 

ma.nu.al 

adj (lat manuale) 1 Que diz respeito à mão. 2 Feito a mão. 3 Que depende do exercício da mão. 4 Relativo ao 
trabalho de mãos. 5 De fácil manuseio ou de simples execução. 6 Que facilmente se pode trazer nas mãos ou 
mover-se à mão; leve, portátil. 7 Ornit Diz-se das rêmiges primárias. sm 1 Livro pequeno e portátil, contendo o 
resumo de alguma ciência ou arte; compêndio. 2 Livro dos ritos, pelo qual se devem administrar os 
sacramentos; ritual. 3 Mús Teclado do órgão tocado com as mãos. 

Mesmo considerando a crescente onde de informatização e tecnologia, o senso comum, além do dicionário, 
trata de “manual de instruções de um eletrodoméstico” como sendo o Livro pequeno e portátil. Além disso, a 
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questão trata claramente da expressão: Quais das aplicações abaixo seria melhor construída com tal 
ferramenta? Não indicando que em outro momento não pudesse. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA  C. 

 
QUESTÕES DE SUS NÍVEL MÉDIO 

CARGOS: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM, TÉCNICO EM ENFERMAGEM. 

Questão 37 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

A questão trata do Princípio de Regionalização e de acordo com esse princípio, defende a formação de 
consórcios entre municípios dando efetividade à regionalização de rede e do serviços prestados pelos SUS. 
Dessa maneira, o item “a” estaria errado, pois ele defende que cada município tenha hospitais de alta 
complexidade. Seguindo a orientação do item “a” cada município deveria montar um serviço de transplante 
cardíaco, o que levaria a um desperdício de recursos financeiros. Com o princípio da regionalização um 
município pode fazer consórcio com outro que já tenha o serviço disponível para realizar o procedimento. 

(FONTE: DUNCAN; MEDICINA AMBULATORIAL, 3 ED, CAP. 5, PAG. 72) 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA  A. 

 
QUESTÕES DE SUS NÍVEL SUPERIOR 

CARGOS: NUTRICIONISTA, ENFERMEIRO DO PSF, MÉDICO, MÉDICO PSF, FARMACÊUTICO, 
PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, DENTISTA PSF, FISIOTERAPEUTA. 

Questão 36 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

- RESPOSTA 1: O seu embasamento traz informações corretas e segundo sua fonte ele define prevenção 
primária como modificação dos fatores de risco em uma direção favorável. No item I da questão 36 não é 
verificado nenhum fator de risco. “quando um médico orienta a um jovem sem fator de risco para manter seu 
nível de atividade física, ele está realizando prevenção primária.” Essa ação na realidade trata-se de uma 
prevenção primordial. 

(FONTE: DUNCAN; MEDICINA AMBULATORIAL, 3 ED, CAP. 3 PAG. 54-55)  

- RESPOSTA 2: A prevenção primária tem como definição modificar os fatores de risco em uma direção 
favorável. No item I da questão 36 não é verificado nenhum fator de risco. “quando um médico orienta a um 
jovem sem fator de risco para manter seu nível de atividade física, ele está realizando prevenção primária.” 
Essa ação na realidade trata-se de uma prevenção primordial. 

(FONTE: DUNCAN; MEDICINA AMBULATORIAL, 3 ED, CAP. 3 PAG. 54-55) 

- RESPOSTA 3: A fonte que você indicou não traz essa definição colocada por você. A prevenção primária 
tem como definição modificar os fatores de risco em uma direção favorável (eliminar fatores de risco como 
sedentarismo, obesidade...). No item I da questão 36 não é verificado nenhum fator de risco. “quando um 
médico orienta a um jovem sem fator de risco para manter seu nível de atividade física, ele está realizando 
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prevenção primária.” Essa ação na realidade trata-se de uma prevenção primordial. 

(FONTE: DUNCAN; MEDICINA AMBULATORIAL, 3 ED, CAP. 3 PAG. 54-55)  

- RESPOSTA 4: Prevenção secundária busca a detecção e o manejo precoce da doença, então um paciente 
de 45 anos e obeso tem fatores de risco para o diabetes mellitus a solicitação de uma glicemia de jejum a 
esse paciente, visa detecção precoce de um possível caso de diabetes mellitus. Então o item II está correto. 

Prevenção terciária promove a reabilitação e a prevenção de complicações em indivíduo já doente. Então 
prescrever captopril a um paciente com diabetes mellitus tem como finalidade prevenir complicações renais. O 
item III está correto 

(FONTE: DUNCAN; MEDICINA AMBULATORIAL, 3 ED, CAP. 3 PAG. 54) 

- RESPOSTA 5: Tendo em vista que o conceito de Leavell e Clark possui enfoque centrado no indivíduo, com 
uma certa projeção para a família ou grupos, verificou-se sua inadequação para as doenças crônicas não 
transmissíveis, pois a prevenção de tais doenças envolve medidas não só voltadas para os indivíduos e 
famílias, como também para o ambiente e os estilos de vida (BUSS, 2003). 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA D. 

 

Questão 38 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

O controle dos fatores de risco pela intervenção individual muitas vezes é incluído, sutilmente, como uma 
medida de promoção da saúde no sentido de que há uma convergência entre comportamentos incluídos em 
“estilos de vida saudável” com os que controlam ou minimizam fatores de risco, os quais apenas previnem 
eventos ou doenças específicas na população. Não se deve confundir promoção da saúde com redução de 
fatores de risco, prevenção de doenças e detecção precoce em indivíduos, mesmo que de alto risco 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE; CADERNO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA: RASTREAMENTO; N29, PAG. 12, 
2010).De acordo com o PLANO NACIONAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE (2006) a alimentação saudável, 
controle do tabagismo, atividade física e estímulo a cultura de paz são ações de promoção da saúde. A 
vacinação vai prevenir o adoecimento de uma determinada doença, ou seja, é uma ação de prevenção. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA D . 

 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (PROVAS DE NÍVEL SUPERIOR): 

Questão 13 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

 O cálculo da taxa de urbanização é feito a partir da seguinte equação:           
              

               
 

 Assim, a resposta correta para a questão encontra-se no próprio enunciado. Para encontrar a população 
urbana do estado de Pernambuco basta subtrair da população total (8.796.448 habitantes) a população 
rural, também informada na questão (1.744.238 habitantes). Com isso, ficamos sabendo que a população 
urbana de Pernambuco é de 7.052.210 (8.796.448 - 1.744.238). 
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 Aplicando-se a equação acima temos que:                
               

         
 = 80,1711099752. 

 Ao promovermos o arredondamento do resultado da operação matemática para 2 (duas) casas decimais 
após a vírgula teremos como resposta final 80,17%. Portanto, opção a. 

 A informação apresentada pela candidata de que a taxa de urbanização de Pernambuco é de 80,2% não 
esta errada, se considerarmos o arredondamento para apenas uma casa decimal após a vírgula. Mas isso 
não anula a resposta confirmada pelo cálculo apresentado acima. 

 Por fim, vale informar que todos os dados relativos à população de Pernambuco, apresentados no 
enunciado da questão em análise, se referem ao Censo Demográfico de 2010 e estão disponíveis no site 
http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.php?sigla=pe&tema=sinopse_censodemog2010 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA A . 

 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES PARA OS CARGOS: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL E PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º AO 5º ANO (NÍVEL MÉDIO) 

Questão 14 

PARECER DA COMISSÃO: ALTERAR GABARITO PARCIAL 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Que o gabarito será alterado de alternativa “C” para alternativa “D”. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA D. 

 

Questão 15 

PARECER DA COMISSÃO: ALTERAR GABARITO PARCIAL 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Que o gabarito será alterado de alternativa “D” para alternativa “C”. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA C. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (NÍVEL MÉDIO) 

CARGOS: AGENTE ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFE, ARQUIVISTA, INSTRUTOR DE MÚSICA, 
RECEPCIONISTA, DESENHISTA, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, AUXILIAR DE BIBLIOTECA, 
TÉCNICO AGRÍCOLA E FISCAL DE TRIBUTOS. 

Questão 14 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Sobre os recursos apresentados, cumpre esclarecer que para a formulação da questão foram considerados 
os documentos oficiais do evento, disponíveis nos seguintes endereços: 

http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.php?sigla=pe&tema=sinopse_censodemog2010
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 Site do Ministério do Meio Ambiente | http://hotsite.mma.gov.br/rio20/a-conferencia/ 

 Site da Organização das Nações Unidas | http://www.onu.org.br/ 

 Site oficial da Rio+20 | http://www.rio20.info/2012/ 

Tanto que a fonte de pesquisa indicada para elaboração da questão é o próprio site da Organização das 
Nações Unidas - ONU (http://www.onu.org.br). 

Em todas essas fontes o evento vem sendo tratado pelo nome de Rio+20 como se confirma na própria 
logomarca oficial do mesmo, apresentada abaixo. 

 

 

CONCLUSÃO: 
RESPOSTA CORRETA LETRA C. 

 
CARGO: COZINHEIRO (FUNDAMENTAL COMPLETO) 

Questão 30 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Conservação de alimentos é o conjunto dos métodos que evitam a deterioração dos alimentos durante um 
período mais ou menos longo. A pergunta refere-se a alimentos de maneira geral, sem especificações. 

Discussão das alternativas de resposta: 

A) Congelar alimentos  é a única resposta correta já que este é um método que retarda crescimento de 
microrganismos capazes de deteriorar os alimentos, garantindo assim as características organolépticas do 
mesmo. 

A candidata contesta afirmando que arroz, feijão ( legumes) poderiam ser conservados em temperatura 
ambiente. Este argumento está errado pois estamos indagado sobre método de conservação, para tanto, os 
alimentos citados por ela, em temperatura ambiente proporcionarão meio adequado de multiplicação 
microbiana já que estarão encontrando no alimento condições ideais de nutrientes, umidade e temperatura, 
facilitando assim a deterioração do mesmo e não  a conservação.  

Esta pergunta foi pesquisada em cartilha expedita pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 
conforme site abaixo: 

http://www.anvisa.gov.br/divulga/public/alimentos/cartilha_gicra_final.pdf 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA A . 

 

Questão 32 

PARECER DA COMISSÃO: ALTERAR GABARITO PARCIAL 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Que o gabarito será alterado de alternativa “E” para alternativa “D”. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA  D. 

 

http://hotsite.mma.gov.br/rio20/a-conferencia/
http://www.onu.org.br/
http://www.rio20.info/2012/
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CARGO: VIGIA ( FUNDAMENTAL COMPLETO) 

Questão 36 

PARECER DA COMISSÃO: ALTERAR GABARITO PARCIAL 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Que o gabarito será alterado de alternativa “C” para alternativa “D”. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA  D. 

 
CARGO: MOTORISTA “CNH D” ( FUNDAMENTAL COMPLETO) 

Questão 26 

PARECER DA COMISSÃO: ALTERAR GABARITO PARCIAL 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Que o gabarito será alterado de alternativa “C” para alternativa “B”. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA  B. 

 

Questão 30 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Segundo informações sobre Primeiros Socorros – atualizado com a Res.285/08 – Primeiras Providencias “ um 
atendimento de emergência prestado de qualquer jeito, sem o uso de técnicas corretas e sem o conhecimento 
mínimo, ao invés de ajudar, pode prejudicar a vítima, agravando o seu estado, provocando danos irreversíveis 
ou até mesmo a morte”.  

Conclui-se que a letra “B”  não seria correta “como prestar socorro sem se preocupar-se com as 
conseqüências? 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA  A. 

 

Questão 39 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Na digitação do enunciado faltou a palavra EXCETO. 

CONCLUSÃO: ANULADA. 
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Questão 40 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

“Os motores movidos a óleo diesel emitem menos monóxido de carbono, mas bastante óxido de nitrogênio e 
enxofre, além da fuligem, que é  a  fumaça preta característica lançada pelos  ônibus e caminhões”. 

WWW.escolainterativa.com.br/quimica 

WWW.idec.org.br/consumidorSA 

WWW.agracadaquimica.com.br 

WWW.g1.golbo.com/notícias/carros 

WWW.ibama.gov.br/port.85-96 

Manuais CFC. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA D . 

 
CARGO: MERENDEIRA ( FUNDAMENTAL COMPLETO) 

Questão 40 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Há duas alternativas corretas. 

CONCLUSÃO:  ANULADA. 

 
CARGO: TRATORISTA (FUNDAMENTAL INCOMPLETO) 

Questão 33 

PARECER DA COMISSÃO: ALTERAR GABARITO PARCIAL 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Que o gabarito será alterado de alternativa “C” para alternativa “D”. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA  D. 
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MATEMÁTICA PARA OS CARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO: 

CARGOS: COPEIRO, COZINHEIRO, VIGIA, ELETRICISTA, MOTORISTA”CNH D”, MERENDEIRA, 
OPERADOR DE MÁQUINA PESADA. 

Questão 15 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

A duplicidade de alternativas, compromete a alternativa correta. 

CONCLUSÃO: ANULADA. 

 
MATEMÁTICA PARA OS CARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

CARGOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, GARI, COVEIRO, TRATORISTA. 

Questão 11 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece:  

Há apenas uma alternativa correta 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA E . 

 

PORTUGUÊS PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: 

CARGOS: COPEIRO, COZINHEIRO, VIGIA, ELETRICISTA, MOTORISTA”CNH D”, MERENDEIRA, 
OPERADOR DE MÁQUINA PESADA. 

Questão 02 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

As alternativas B e E estão ambas com a grafia das palavras corretas. 

CONCLUSÃO: ANULADA. 

 

Questão 08  

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO esclarece: 

As Alternativas C e E trazem palavras cujas regras de acentuação foram perfeitamente atendidas. 

CONCLUSÃO: ANULADA. 
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PORTUGUÊS PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO: 

CARGOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, GARI, COVEIRO, TRATORISTA. 

Questão 06 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

A flexão do verbo FAZER na 3º pessoa do Plural é FARÃO. 

A flexão do verbo VER no Futuro do Subjuntivo é;  QUANDO eu VIR, tu VIRES, ele ( ou você) VIR, nós 
VIRMOS, vós VIRDES, eles VIREM.  

Assim: Eles FARÃO o trabalho e quando você o VIR concluído, vai parabenizá-lo. 

A flexão da alternativa A traz o verbo VER no Infinitivo Pessoal, que não corresponde à afirmação do 
anunciado. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA  B. 

 

Questão 10 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Resposta Correta: Alternativas C e  E. 

Adjetivo posposto aos substantivos pode concordar com o mais próximo ou com a totalidade. 

Camisa e chapéu COLORIDO ou COLORIDOS. 

OBRIGADO ( agradecido) é Adjetivo e flexiona normalmente, concordando com o nome a que se refere. 

Ela nos disse OBRIGADA pelo favor que fizemos. 

EXTRA é adjetivo, equivale a extraordinário e flexiona normalmente, concordando com a palavra a que se 
refere. 

Trouxe notícias EXTRAS. 

CONCLUSÃO: ANULADA . 

 
PORTUGUÊS PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO: 

Questão 02 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

As orações adverbiais são reconhecidas pelo valor semântico. 

Indague-se: Somos guiados e influenciados pelas pessoas desde quando? 

Resposta: Desde que nascemos. 
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Orações subordinadas adverbiais temporais exprimem o “tempo” de ocorrência do que se enuncia na 
respectiva oração principal. 

Celso Pedro Luft in Moderna Gramática Brasileira, São Paulo, Editora Globo: 2002. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA C . 

 

Questão 03 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Após ler o texto e ativando nossa competência leitora de identificar elementos de coesão: 

Fragmento: 

“Desde que nascemos, somos guiados e influenciados pelas pessoas à nossa volta. 

Algumas pessoas, como nossos pais, se esforçam muito para nos passar o que aprenderam em suas vidas, 
na esperança que isso torne a nossa mais fácil. Depois de algum tempo, começamos a criar nossas próprias 
associações, valores e regras. E, com um pouco de sorte, conseguimos encontrar nossa verdadeira essência. 

No lado pessoal isso significa aprender coisas simples.”(...) 

Que isso torne nossa VIDA mais fácil. 

No lado pessoal, isso ( encontrar nossa verdadeira essência) significa aprender coisas simples. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA A . 

 

Questão 05 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Pagar é verbo transitivo direto e indireto. 

Transitivo direto em se tratando de COISA. ( o débito) 

Transitivo Indireto em se tratando de PESSOA ( LHE – a você, a ele...) 

O Verbo LEMBRAR é verbo transitivo indireto quando pronominal ( LEMBRAR-SE). Em não sendo 
pronominal, é verbo transitivo direto. 

Quem se lembra , se lembra de alguma coisa ( verbo pronominal) 

Quem lembra, lembra alguma coisa ( verbo não pronominal) 

Na alternativa C, portanto, deveria ser LEMBRE-SE DE MIM SEMPRE QUE PUDER. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA A . 
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Questão 06 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Com a expressão UM DOS QUE, o verbo pode concordar com UM ou concordar com OS...singular ou plural, 
pois. 

O Brasil foi um dos que PARTICIPOU da luta pela democracia. 

O Brasil foi um dos que PARTICIPARAM da luta pela democracia. 

A alternativa E não admite as duas flexões ( singular e plural), posto que embora o Coletivo Partitivo A MAIOR 
PARTE DE...seguido de ADJUNTO ADNOMINAL  permita a concordância verbal com o primeiro elemento ou 
com o segundo, na oração 

A MAIOR PARTE DA TURMA________MAIS CEDO, tanto o coletivo como o adjunto adnominal deste 
representam nomes que exigem verbo no singular. 

Assim, 

A MAIOR PARTE DA TURMA SAIU MAIS CEDO. 

A MAIOR PARTE DA TURMA SAIU MAIS CEDO. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA  C. 

 

Questão 08 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

ADJETIVO pode exercer duas funções sintáticas possíveis: ADJUNTO ADNOMINAL ou PREDICATIVO(do 
sujeito ou do objeto) 

Na oração ISSO TORNE A NOSSA (vida)  MAIS FÁCIL. 

Fácil é adjetivo, qualidade atribuída e não própria do ser ( observemos que o verbo tornar sugere atribuição). 
Fácil é qualidade atribuída à palavra NOSSA ( objeto direto da oração). Portanto, fácil exerce função de 
predicativo do objeto. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA  B. 

 

Questão 10 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Observemos a análise do período: 

ACEITE SUA ESSÊNCIA – Oração coordenada assindética (Coordenada, porque independente 
sintaticamente da oração seguinte, e Assindética porque desprovida de conectivo coordenativo) 

E VERÁ – Oração coordenada sindética aditiva ( Coordenada em relação à primeira, Sindética porque traz o 
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conectivo coordenativo “E” e Aditiva porque é essa a relação semântica que o conectivo estabelece com a 
oração anterior) 

É também oração principal da oração que o segue “ que a vida flui”. 

QUE A VIDA FLUI – Oração subordinada substantiva Objetiva Direta . ( Subordinada pela dependência 
sintática que há entre ela e a oração anterior, Substantiva porque exerce função sintática própria dos 
substantivos e Objetiva Direta porque completa o verbo VER da oração principal, que é verbo transitivo 
direto.) 

Entre as duas primeiras orações ocorre, pois, uma relação de coordenação e, entre as duas últimas ocorre 
uma relação de subordinação. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA C . 

 
PORTUGUÊS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: 

Questão 03 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

 “Mas logo se notou ISSO”. 

Tem-se uma  oração subordinada substantiva iniciada pela conjunção integrante “QUE”. 

O “se” é pronome apassivador. 

O verbo notar está na voz passiva sintética. 

Mas ISSO logo se notou. ( foi notado) 

A oração subordinada exerce, pois, função de SUJEITO da oração principal. 

Oração Subordinada Substantiva Subjetiva. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA  A. 

 

Questão 06 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Ambas as palavras passaram pelo processo de SUFIXAÇÃO. 

Na alternativa C, a palavra SIMPLESMENTE passou pelo processo de sufixação e AUTOMÓVEL pelo 
processo de Hibridismo. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA B . 
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Questão 07 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Observemos o enunciado que inicia com a palavra DEVE, ou seja, a alternativa em que o acento indicador de 
crase é obrigatório. 

Na alternativa A, diante de pronome possessivo feminino o acento indicador de crase é facultativo. 

Na alternativa B, com a palavra até, o acento indicador de crase é facultativo. 

Na alternativa C , só se emprega o acento indicador de crase diante da palavra casa se estiver especificada. 

Na alternativa D, a palavra distância admite o acento indicador de crase se estiver determinada. 

Na alternativa E, a palavra referência exige a preposição “a” e pronome demonstrativo “aquele” inicia pela 
letra “a”, ou seja, ocorre a fusão dos dois “AS”,o que torna o acento indicador de crase obrigatório. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA  E. 

 

Questão 09 

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Prezados  candidatos, em resposta aos recursos impetrados por esta questão a COMISSÃO 
esclarece: 

Quando o segundo termo da metáfora vem precedido de conjunção comparativa ou de qualquer outro 
elemento que a substitua, temos a Comparação ou Símile”. 

Nossa Gramática : teoria / Luiz Antonio Sacconi – 11. ed. Reformulada e revisada. São Paulo: Atual Editora, 
1990. 

Terra, Ernani. Gramática, literatura & redação para o ensino médio. Ernani e Nicola. São Paulo: Editora 
Scipione, 1997. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA LETRA C . 

 

 

 

 


