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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA/MG 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados para a 

Prefeitura Municipal de Formiga e para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, que insurgem contra a 

publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no EDITAL Nº 01, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019. 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 
 

Inscrição Nome Cargo 

968000029 Flávia Belo Gontijo Advogado Público 

968000045 Alisson Daniel Mendes Evangelista Advogado Público 

968000081 André Luís Mendes Evangelista Advogado Público 

968000104 Guilherme Gomes Oliveira Advogado Público 

968000150 Pablo Rocha Campos Advogado Público 

968000199 Vithor Henrique Figueiredo Costa Advogado Público 

968000358 Fabiana Magela Ramos Advogado Público 

968000384 Rodrigo Cesar Henriques Paiva Advogado Público 

968000816 Emerson Dorneles De Azevedo Advogado Público 

968000946 Stella Marina De Oliveira Advogado Público 

968001463 Paulo César Martins Ferreira Advogado Público 

968001530 Angélica Silva Couto Advogado Público 

968001691 Gustavo Henrique Maia Garcia Advogado Público 

968001970 Marcos Antonio Brandão Advogado Público 

968002175 Felipe Carrilho Silva Advogado Público 

968002262 Marbele Cassiany Pinto Advogado Público 

968002320 Nathalia Correa De Oliveira Advogado Público 

968002724 Naliana Da Costa Advogado Público 

968002905 Fernanda De Castro Silva Nogueira Advogado Público 

968002927 Maycon Túlio Vaz Advogado Público 

968003370 Victor De Oliveira Botelho Advogado Público 

968003952 Michelle Maria Oliveira Advogado Público 

968004171 Míriam Veloso De Faria Advogado Público 

968004382 Marielly Santos Faria Advogado Público 

968004851 Adriane Rezende Milagres Advogado Público 

968004893 Bianca Reis Freire Advogado Público 

968004934 Vinicius Andrade Pereira Costa Advogado Público 

968005293 Karen Dantas Araújo Advogado Público 
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968006313 Lígia Machado Terra Advogado Público 

968006895 Gabriela Chaves Ramalho Advogado Público 

968007524 Cleide Julia Da Cunha Advogado Público 

968008200 Pedro Rogério De Lima Andre Advogado Público 

968008349 Maria Clara Lopes Soares Advogado Público 

968008424 Danielly Kethyn Silva Advogado Público 

968008968 Ana Paula Lasmar Corrêa Advogado Público 

968009153 Ana Virgínia Gonçalves De Miranda Advogado Público 

968009709 Gabriela Almeida Khouri Arantes Advogado Público 

968009759 Felipe Jacober Werlang Advogado Público 

968009866 Paulo Vitor Valeriano Dos Santos Advogado Público 

968010124 Samuel Duarte Dos Santos Advogado Público 

968010163 Milene Neves Otoni Advogado Público 

968010320 Keile Cristina Alves Parreiras Rodrigues Advogado Público 

968010726 Isadora De Alencar Oliveira Advogado Público 

968011022 Rodrigo Henrique Lopes Souza Advogado Público 

968011130 Catherine Gibram Alvarenga Advogado Público 

968011679 Igor Queiroz De Oliveira Souza Advogado Público 

968012512 Daniel Batista Mariano Advogado Público 

968013540 Guilherme Ribeiro Valadares Do Amaral Advogado Público 

968014019 Reginaldo Cândido Couto Advogado Público 

968014742 Leandro Marreta Silva Macedo Advogado Público 

968015025 Monique Ferreira Da Silva Advogado Público 

968015051 Kelia Aparecida Aguiar Silva Advogado Público 

968015895 Wellison Bruno De Sousa Paula Advogado Público 

968016012 Bárbara Lima Franco Advogado Público 

968016428 Afranio Rodrigues De Amorim Abras Advogado Público 

968017716 Kaio Lázaro Silva De Araújo Advogado Público 

968017871 Edmar Da Silva Rocha Filho Advogado Público 

968000111 Guilherme Gomes Oliveira Advogado Social 

968001173 Mateus Paulo Da Silva Advogado Social 

968001365 Francisco Pinheiro Torres Filho Advogado Social 

968001390 Ariany Caroline Faria Silva Advogado Social 

968001652 Regys Damião Rezende Medeiros Advogado Social 

968001734 Ana Cláudia De Oliveira Advogado Social 

968001773 Fabiana Magela Ramos Advogado Social 

968003216 Carina Menezes De Moura Advogado Social 

968003387 Ana Flávia Ferreira De Senna Advogado Social 

968003954 Michelle Maria Oliveira Advogado Social 

968004386 Marielly Santos Faria Advogado Social 

968004937 Bruna Mendes Teodoro Advogado Social 

968005424 Alice Sa Da Silva Advogado Social 

968005501 Vinícius Rodarte Rezende Ferreira Advogado Social 

968006312 Lígia Machado Terra Advogado Social 

968008193 Marcelo Henrique Barbosa Da Silva Advogado Social 

968008350 Maria Clara Lopes Soares Advogado Social 

968008669 Igor Bruno Silva Advogado Social 

968009387 Ana Flávia Valladão Ferreira Advogado Social 

968009712 Gabriela Almeida Khouri Arantes Advogado Social 

968011133 Catherine Gibram Alvarenga Advogado Social 

968013292 Bárbara Cristina Alves Advogado Social 

968016073 Samuel Carlos Oliveira Furtado Advogado Social 

968017024 Renato Lacerda Do Couto Advogado Social 
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968017352 Maria Alice Oliveira De Freitas Mattos Advogado Social 

968005835 Renan Mello Magalhães Agente de Trânsito e Transporte 

968007150 Maurilio Reis Custodio Agente de Trânsito e Transporte 

968008201 Arlen Fernandes De Oliveira Agente de Trânsito e Transporte 

968012570 Ana Cláudia Da Silva Agente de Trânsito e Transporte 

968013681 Bruna Aparecida Costa Ribeiro Agente de Trânsito e Transporte 

968014478 Felipe Silva Da Mata Agente de Trânsito e Transporte 

968015984 Adair Adelio De Freitas Agente de Trânsito e Transporte 

968018200 Natália Gabriela Cunha Agente de Trânsito e Transporte 

968000927 Ana Flavia Santos Lopes Agente Social 

968001221 Leticia Pedrosa Agente Social 

968002059 Yuri Rassilan Agente Social 

968002332 Lucilene Rodrigues Agente Social 

968002450 Daiene Maria De Meneses Agente Social 

968002644 André Oscar De Carvalho Baêta Agente Social 

968002877 Gleisson Barude Bottrel Agente Social 

968003374 Iago Batista Gonçalves Agente Social 

968003858 Camila Maria Gonçalves De Castro Agente Social 

968004150 Renata Duque Januário Silva Agente Social 

968004714 Gabrieli Rita Alves Agente Social 

968004882 Rayan Henrique Moraes Agente Social 

968006756 Hugo Vital Campos Agente Social 

968007036 Thaís Mariane Cunha Agente Social 

968007842 Thaynara De Menezes Agente Social 

968007843 Thaís Mara De Menezes Agente Social 

968007975 Denise Costa Teixeira Agente Social 

968008142 Duane Dias Santos Agente Social 

968008531 Lenon Yuri Silva Agente Social 

968009744 Caroline Melo Agente Social 

968010039 Sheldony Terra Soares Agente Social 

968010532 Gustavo Marques Silva Agente Social 

968011325 Laila Luiza Ribeiro Sousa Agente Social 

968011335 Amanda Cristina Silva Agente Social 

968011349 Mayra Silva Ferreira Agente Social 

968011839 Lais Da Silva Rodrigues Agente Social 

968011917 Pollyana De Sa Alves Loureiro Sousa Agente Social 

968012819 Cleidiane Da Silva Agente Social 

968013019 Vânia Maria Vieira Souto Agente Social 

968013184 Daiane Ferreira Arantes Beraldo Agente Social 

968013912 Felipe Rodrigues Nunes Agente Social 

968013925 Roseli Ferreira Silva Agente Social 

968014092 Fernanda Belo Gontijo Agente Social 

968015728 Priscilla Nogueira Castro Agente Social 

968015741 Lucas Henrique Morais De Souza Agente Social 

968017070 Ludimila Parreira Silva Agente Social 

968000143 Geison Gomes Rosa Analista Fiscal Sanitário - Enfermeiro 

968000240 Isis Moreira De Souza Analista Fiscal Sanitário - Enfermeiro 

968005947 Polliana Lúcio Lacerda Pinheiro Analista Fiscal Sanitário - Enfermeiro 

968007596 Lilian Silva Castro Figueiredo Analista Fiscal Sanitário - Enfermeiro 

968008605 Ivo Da Fonseca Campos Analista Fiscal Sanitário - Enfermeiro 

968009341 Vinicius Eugenio Da Silva Analista Fiscal Sanitário - Enfermeiro 

968010218 Josiane Helena Vieira Teixeira Analista Fiscal Sanitário - Enfermeiro 

968011496 Manoela Sobreira Sodré Analista Fiscal Sanitário - Enfermeiro 
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968004779 Pedro Augusto De Oliveira Analista Fiscal Sanitário - Farmacêutico 

968005164 Carolina Mirtes Melo Analista Fiscal Sanitário - Farmacêutico 

968014951 Renata De Oliveira Arantes E Silva Analista Fiscal Sanitário - Farmacêutico 

968000084 Heitor Vieira Costa Arquiteto 

968000660 Isabela Campos Dos Santos Arquiteto 

968000981 Isaias Teodoro Felisbino Arquiteto 

968001412 Matheus Souza De Toledo Arquiteto 

968002966 Iago Dias Lopes Arquiteto 

968007427 Rodrigo Aguiar Pires Medeiros Arquiteto 

968010771 Izabela Cristina Faria Moreira Arquiteto 

968013067 Cícero Afonso Dias Júnior Arquiteto 

968000131 Cristhiane Belo De Souza Assistente de Educação Infantil 

968000165 Júlia De Faria Rangel Assistente de Educação Infantil 

968000823 Pollyanna Regina Campos Assistente de Educação Infantil 

968000921 Rayanna Pinheiro Cunha Assistente de Educação Infantil 

968001212 Luana Venância Vilela Resende Assistente de Educação Infantil 

968001475 Ozana Assis Rocha Dias Assistente de Educação Infantil 

968002831 Fabiano Gonçalves Da Rocha Assistente de Educação Infantil 

968004400 Tatiana Erica Silva Almeida Assistente de Educação Infantil 

968006859 Kenia Ramos Da Silva Souto Assistente de Educação Infantil 

968007411 Adelaine Alves De Castro Assistente de Educação Infantil 

968007765 Keiliene Nayara Dos Santos Assistente de Educação Infantil 

968007828 Thaís Mara De Menezes Assistente de Educação Infantil 

968007837 Thaynara De Menezes Assistente de Educação Infantil 

968008797 Luana Paola Melo Teixeira Assistente de Educação Infantil 

968010538 Suelen Couto Castro Assistente de Educação Infantil 

968011467 Maraíse Aparecida De Paulo Assistente de Educação Infantil 

968012292 Mikaela Moraes Assistente de Educação Infantil 

968012817 Floreci Da Costa Leal Assistente de Educação Infantil 

968013043 Paula Guimarães Rolindo Assistente de Educação Infantil 

968013662 Gigliolla Luzia Bernardes Assistente de Educação Infantil 

968015837 Danaisa Tainara Fonseca Silva Assistente de Educação Infantil 

968017431 Samuel Rocha Miranda Assistente de Educação Infantil 

968000197 Samuel José Martins Da Silva Assistente Social 

968000232 Anna Carolina Ramos Miranda Assistente Social 

968002115 Lorena Soares Terra Rosa Assistente Social 

968004828 Lenon Faria Cavalcante Assistente Social 

968006196 Douglas Daniel Borges Da Silva Antunes Assistente Social 

968007529 Nirlanda Gliceia Gomes De Souza Gaspar Assistente Social 

968000014 Pollyana Santos Ribeiro Assistente Social de Programas Sociais 

968000049 Mirielly Silva Costa Assistente Social de Programas Sociais 

968000194 Thalita Pedrosa Assistente Social de Programas Sociais 

968000204 Samuel José Martins Da Silva Assistente Social de Programas Sociais 

968000205 Anna Carolina Ramos Miranda Assistente Social de Programas Sociais 

968000513 Ana Flavia Costa Assistente Social de Programas Sociais 

968001178 Larissa Maria De Souza Assistente Social de Programas Sociais 

968002118 Lorena Soares Terra Rosa Assistente Social de Programas Sociais 

968004338 Clarissa Gonçalves Souza Silveira Assistente Social de Programas Sociais 

968004740 Victor Marques Paiva Alves Assistente Social de Programas Sociais 

968004823 Lenon Faria Cavalcante Assistente Social de Programas Sociais 

968006135 Ronilson Resende Da Silva Assistente Social de Programas Sociais 

968006195 Douglas Daniel Borges Da Silva Antunes Assistente Social de Programas Sociais 

968006285 Adriana Pereira De Lima Assistente Social de Programas Sociais 
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968006503 Greicielly Ribeiro Couto Assistente Social de Programas Sociais 

968006882 Marinna Cunha Câmara Quixaba Da Silva Assistente Social de Programas Sociais 

968007096 Jaqueline Aparecida Souza Aguirre Assistente Social de Programas Sociais 

968007530 Nirlanda Gliceia Gomes De Souza Gaspar Assistente Social de Programas Sociais 

968009210 Jéssica Morais Miranda Assistente Social de Programas Sociais 

968009398 Elaine Cristina Da Silveira Lopes Oliveira Assistente Social de Programas Sociais 

968010743 Joana Santos Costa Assistente Social de Programas Sociais 

968010993 Rejane Luiza Rodrigues Assistente Social de Programas Sociais 

968011333 Amanda Cristina Silva Assistente Social de Programas Sociais 

968011420 Taynara Rodrigues Nunes Assistente Social de Programas Sociais 

968011820 Luciane Ribeiro Melo Assistente Social de Programas Sociais 

968004759 Camila Fortunato Fontes Auditor de Controle Interno 

968007708 Manuella Alessandra Pinkovisk B. De Melo Valle Auditor de Controle Interno 

968012156 Victor Afonso Da Costa Auditor de Controle Interno 

968014600 Fabiula Fernandes Meneses Auditor de Controle Interno 

968018237 Marcelino Euclides Ferreira Auditor de Controle Interno 

968000138 Resiane Paula Da Silveira Auxiliar de Biblioteca 

968000742 Ana Cássia Leão Arantes Auxiliar de Biblioteca 

968000922 Rayanna Pinheiro Cunha Auxiliar de Biblioteca 

968002045 Kácia Tereza Silva Souza Auxiliar de Biblioteca 

968005549 Mariele Luiza Alves Auxiliar de Biblioteca 

968005726 Josiane Faria De Castro Gomes Auxiliar de Biblioteca 

968008366 Drielli Julia Leal Auxiliar de Biblioteca 

968010826 Carlos Henrique Gaudard Auxiliar de Biblioteca 

968010951 Selma Cristina Da Conceição De Matos Auxiliar de Biblioteca 

968017296 Geisa Márcia Da Silveira Auxiliar de Biblioteca 

968018113 Ermelinda Maria Eufrasia Auxiliar de Biblioteca 

968005747 Danilo Cesar Couto Auxiliar de Educação Especial 

968009845 Rúbia Alves Diniz Auxiliar de Educação Especial 

968001344 Gisele Maria Chaves Pereira Auxiliar de Educação Especial - Interprete de Libras 

968008712 Luisa Castro Azevedo Uemura Auxiliar de Educação Especial - Interprete de Libras 

968016839 Ana Carolina Borges Barbosa Auxiliar de Educação Especial - Interprete de Libras 

968003189 Tatielle Carla Flávio De Faria Nunes Cantineira 

968009299 Mariana Luisa De Faria Montarroios Porto Cantineira 

968012581 Rosalba Bernardes Dos Santos Cantineira 

968002056 Yuri Rassilan Cuidador Social 

968010232 Geni Eugenia Rodrigues Cuidador Social 

968001492 Sérgio Ferreira Eletricista 

968010351 Sávio Costa Eletricista 

968000133 Geison Gomes Rosa Enfermeiro 

968000246 Isis Moreira De Souza Enfermeiro 

968000327 Luciana Cristina Camargos Veloso Enfermeiro 

968000638 José Gonçalves Da Rocha Neto Enfermeiro 

968001084 Weslen Carlos Junior De Freitas Enfermeiro 

968002030 Poliane Da Silva Rosa Enfermeiro 

968003976 Ana Luisa Acerbi Enfermeiro 

968004511 Flávia Salviano Da Silva Arantes Enfermeiro 

968005087 Betania Rocha Serafim Braga Enfermeiro 

968005376 Edmar Oliveira Santos Enfermeiro 

968005684 José Maria De Camargos Enfermeiro 

968005944 Polliana Lúcio Lacerda Pinheiro Enfermeiro 

968006261 Vinicius Eugenio Da Silva Enfermeiro 

968006320 Juliana Colares Eugênio Enfermeiro 
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968006749 Laís Naira Rodrigues Enfermeiro 

968007107 Valéria Renata Araújo Enfermeiro 

968007595 Lilian Silva Castro Figueiredo Enfermeiro 

968008122 Marilene Elvira De Faria Oliveira Enfermeiro 

968008598 Ivo Da Fonseca Campos Enfermeiro 

968008751 Wânia Pereira Da Silva Enfermeiro 

968009865 Leonardo De Matos Casaes Enfermeiro 

968010085 Laura Lopes Araújo Enfermeiro 

968010880 Josiane Helena Vieira Teixeira Enfermeiro 

968011484 Manoela Sobreira Sodré Enfermeiro 

968012560 Ana Cláudia Da Silva Enfermeiro 

968012671 Gabriela Amanda De Oliveira Enfermeiro 

968012760 Dayane Alves Candida Enfermeiro 

968013032 Daniel Barbosa Santos Enfermeiro 

968016844 Priscila Nazare De Faria Enfermeiro 

968017557 Danilo Lúcio Rosa Barros Enfermeiro 

968017842 Bethania Cristina De Souza Okawa Enfermeiro 

968017942 Islaine Aparecida Dos Santos Enfermeiro 

968000174 Gustavo Pereira Viana Engenheiro Civil 

968000434 Thais De Oliveira Azevedo Engenheiro Civil 

968000958 Paulo Henrique De Faria Saldanha Engenheiro Civil 

968000965 Nathália Pereira De Jesus Engenheiro Civil 

968000995 Isabella Barros Teixeira Engenheiro Civil 

968001236 Vitor Monteiro Guimarães Engenheiro Civil 

968002494 Nathane Manuelle Silva Vilela Engenheiro Civil 

968003115 Roberto Scardua Couto Engenheiro Civil 

968003322 Brener Guimarães Alves Engenheiro Civil 

968006380 Lívea Carolina Alves Campos Engenheiro Civil 

968008260 Mary Karla Caetano Engenheiro Civil 

968008835 Mateus Rodrigues Arantes Engenheiro Civil 

968011830 Diego Tarcísio Nunes Vilela Engenheiro Civil 

968012604 Amanda Tavares Cardoso Dias Engenheiro Civil 

968000963 Saulo Henrique Macedo Rocha Engenheiro Eletricista 

968000254 Luisa Gomes De Castro Farmacêutico 

968002307 Priscilla Aparecida Pardinho Dos Santos Farmacêutico 

968005159 Carolina Mirtes Melo Farmacêutico 

968009804 Jaina Rocha De Oliveira Farmacêutico 

968000324 Richard Douglas Dantas Fiscal de Meio Ambiente 

968002187 Alexandre Henrique Frade Fiscal de Meio Ambiente 

968002970 Iago Dias Lopes Fiscal de Meio Ambiente 

968002991 Mainara Lacerda Dos Reis Fiscal de Meio Ambiente 

968003368 Iago Batista Gonçalves Fiscal de Meio Ambiente 

968005842 Claudia De Faria Leal Fiscal de Meio Ambiente 

968009016 Heber Santos Ferreira Fiscal de Meio Ambiente 

968009992 Luana Paola Melo Teixeira Fiscal de Meio Ambiente 

968010043 Saulo Antonio De Castro Fiscal de Meio Ambiente 

968010326 Ana Luiza Aparecida Duque Fiscal de Meio Ambiente 

968011615 Fabiano Nunes Braga Fiscal de Meio Ambiente 

968012180 Marieli Souza Castro Fiscal de Meio Ambiente 

968013539 Marllon Santos De Carvalho Fiscal de Meio Ambiente 

968014691 Lívea Carolina Alves Campos Fiscal de Meio Ambiente 

968016423 Luiz Fabio Miyamoto Fiscal de Meio Ambiente 

968006379 Lívea Carolina Alves Campos Fiscal de Obras e Postura 
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968007831 Genivaldo Dos Santos Pereira Fiscal de Obras e Postura 

968011596 Vanessa Cristina Elias Fiscal de Obras e Postura 

968017091 Ricardo Gomes De Oliveira Fiscal de Obras e Postura 

968017316 Carina Batista Leal Fiscal de Obras e Postura 

968006789 Elisa Resende Moraes Fonoaudiólogo 

968016584 Karina Renata Gomes de Moura Fonoaudiólogo 

968002489 Cláudia Martins Da Silva Gari 

968000152 Resiane Paula Da Silveira Inspetor de Alunos 

968000828 Pollyanna Regina Campos Inspetor de Alunos 

968007415 Adelaine Alves De Castro Inspetor de Alunos 

968010815 Elessandra Cristiana De Souza Frade Inspetor de Alunos 

968000291 Lourenço Florisbelo Alves Campos Médico da Família 

968000444 Mariana Lima Souto Médico da Família 

968000497 Fainer Jose De Almeida Vidal Médico da Família 

968000894 Vinícius Soares Costa Melo Médico da Família 

968002478 Tacyanna Frade D Carlos Médico da Família 

968002771 Melissa Pereira De Oliveira Médico da Família 

968002981 Natália Silveira Cruz Médico da Família 

968003641 Heliton Goulart Gonçalves Médico da Família 

968003838 João Marcos Lopes Silva Médico da Família 

968005500 Lucas Katsutoshi Sugano Médico da Família 

968006103 Diego Cristiano Da Silva Médico da Família 

968008926 Thiago Mendonça Buetto Médico da Família 

968009104 Luisa Gabriela De Melo Médico da Família 

968011326 Gleida Pego De Miranda Médico da Família 

968012731 Noele Leão Silva Rochefort Médico da Família 

968016891 Marcela Moura Pinto Médico da Família 

968011489 Carla Caroline Da Silva Médico Veterinário 

968011792 Letícia Da Mata Fernandes Pio Médico Veterinário 

968005995 Aurélio Rodrigues De Castro Motorista 

968013406 Antonio Ursino Dos Santos Motorista 

968000925 Rayanna Pinheiro Cunha Oficial Administrativo 

968001040 Suelem Alvarenga Rodrigues Silva Oficial Administrativo 

968001073 Priscilla Nogueira Castro Oficial Administrativo 

968002046 Kácia Tereza Silva Souza Oficial Administrativo 

968002643 André Oscar De Carvalho Baêta Oficial Administrativo 

968002909 Gleisson Barude Bottrel Oficial Administrativo 

968003252 Lorena Ribeiro Almeida Oficial Administrativo 

968003376 Iago Batista Gonçalves Oficial Administrativo 

968003578 Jusamara Aparecida Leal Oficial Administrativo 

968003700 Daniel Cordeiro Da Trindade Oficial Administrativo 

968004473 Naira De Almeida Alvarenga Oficial Administrativo 

968004633 Aline De Paula Fonseca Oficial Administrativo 

968004762 Camila Fortunato Fontes Oficial Administrativo 

968005844 Claudia De Faria Leal Oficial Administrativo 

968005979 Mariana Lourenço Ferreira Oficial Administrativo 

968006257 Rodrigo Geraldo De Oliveira Oficial Administrativo 

968006328 Gabriella Frade Murari Oficial Administrativo 

968006596 Michely Da Costa Silva Oficial Administrativo 

968007152 Maurilio Reis Custodio Oficial Administrativo 

968007832 Thaís Mara De Menezes Oficial Administrativo 

968008144 Duane Dias Santos Oficial Administrativo 

968008367 Drielli Julia Leal Oficial Administrativo 
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968009160 Igor Neves Nunes Oficial Administrativo 

968009905 Warlley Gabriel De Sousa Oficial Administrativo 

968009975 Márcia Gabrielly Martins Silva Oficial Administrativo 

968010053 Amanda Francez Silva Oficial Administrativo 

968010348 Natália Alves Silva Oficial Administrativo 

968010665 Edlayne Da Silva Cravo Oficial Administrativo 

968010866 Regiane Braz Ribeiro Oficial Administrativo 

968011423 Juliana Carolina De Oliveira Santos Oficial Administrativo 

968016545 Luiz Henrique Resende Oficial Administrativo 

968000825 Lorena Carvalho Leal Pedagogo 

968004592 Walquiria Gomes Miranda Pedagogo 

968005827 Davidson Maia Da Silva Pedagogo 

968009531 Lilian Náira Pires Nunes Pedagogo 

968010294 Gláucia Albertine Santos Gomes Pedagogo 

968011381 Adriana Mirtes De Oliveira Fernandes Pedagogo 

968011597 Bruna Karine Alves Pacheco Pedagogo 

968007585 Cleber Souza Pereira Professor de Música - Bateria, Percussão 

968009008 Heber Santos Ferreira Professor de Música - Cordas Eruditas 

968000072 Kelly Guimarães Clarete Sousa Professor PEB I 

968000136 Mariele Luiza Alves Professor PEB I 

968000314 Thayna Oliveira De Paula Professor PEB I 

968000339 Samara Cristina Da Silva Professor PEB I 

968000601 Drielli Paula Nascimento Professor PEB I 

968000733 Fabricia Ribeiro Gontijo Professor PEB I 

968000820 Lorena Carvalho Leal Professor PEB I 

968000930 Cíntia Sorage Arantes Professor PEB I 

968000948 Elizete Aparecida Silva Professor PEB I 

968000999 Michelle Rocha Rangel De Jesus Professor PEB I 

968001252 Karina Kely Fonseca Leal Professor PEB I 

968001269 Selma Santos Da Silva Oliveira Professor PEB I 

968001357 Lidiane Lamounier Dos Santos Professor PEB I 

968001754 Stéfani Rodrigues Pedrosa Professor PEB I 

968001994 Ana Kelly Fonseca Professor PEB I 

968001998 Elaine Ferraz Alves Professor PEB I 

968002089 Eliete Maria Borges Professor PEB I 

968002161 Natalia De Fátima Souza Professor PEB I 

968002165 Elizabeth Aparecida Goncalves Dantas Professor PEB I 

968002359 Mariana Bernardes Arantes Professor PEB I 

968002553 Edna Maria Marques Professor PEB I 

968002590 Isamara Rosa Alves Professor PEB I 

968002729 Dayane De Faria Couto Professor PEB I 

968002737 Elaine Aparecida Da Silva Professor PEB I 

968003735 Ana Lúcia De Castro Professor PEB I 

968004162 Leila Aparecida De Figueiredo Souza Professor PEB I 

968004260 Leidamar Pereira Duque Professor PEB I 

968004524 Sabrina Silva Ribeiro Professor PEB I 

968004589 Walquiria Gomes Miranda Professor PEB I 

968004626 Sirleia Helena Florentino Do Couto Professor PEB I 

968004776 Camila Ferreira Costa Professor PEB I 

968004951 Delma Maria Nazário Rodrigues Professor PEB I 

968004972 Rosilane Aparecida Senra Professor PEB I 

968005119 Nayara Gondim Da Cruz Rangel Professor PEB I 

968005134 Sõnia Gonçalves Da Fonseca Sousa Professor PEB I 
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968005377 Brenda Daniele Rodrigues De Melo Professor PEB I 

968005415 Fernanda Heloísa De Faria Silva Professor PEB I 

968005952 Aline Sales Wanderley De Souza Professor PEB I 

968006031 Ana Carolina Baldoni Martins Professor PEB I 

968006374 Polliane Rodrigues De Faria Terra Professor PEB I 

968006428 Daniane Aparecida Rolindo Professor PEB I 

968006609 Danusa Rabelo Ferreira Fontes Professor PEB I 

968006811 Ana Caroline Alves Professor PEB I 

968006836 Geisiane Geralda De Campos Professor PEB I 

968006923 Moniquy Cassia De Oliveira Professor PEB I 

968007355 Fernanda Mariza Bueno Professor PEB I 

968007366 Daniele Luana Silva Professor PEB I 

968007375 Jessica Fátima Fonseca Professor PEB I 

968007507 Claudenice Rosa Da Silva Souza Professor PEB I 

968007559 Karine De Souza Ferreira Ribeiro Professor PEB I 

968007657 Elem Priscilla Arantes Professor PEB I 

968007904 Lázara Madalena Da Cunha Professor PEB I 

968007951 Juliana Aparecida Da Silva Sousa Professor PEB I 

968008025 Janaíne Aparecida Dos Santos Neves Professor PEB I 

968008167 Marcelle Monteiro Silva Augusto Garcia Professor PEB I 

968008214 Lílian Mística De Souza Professor PEB I 

968008247 Camila Mara Pereira Professor PEB I 

968008413 Daniele Angélica Melo Professor PEB I 

968008524 Rayanda Heven De Faria Professor PEB I 

968008683 Ana Paula Pires Professor PEB I 

968008737 Kátia Aparecida De Oliveira Frazão Professor PEB I 

968008775 Flavia Torres Sergio Do Carmo Professor PEB I 

968009064 Luiza Aparecida Ferreira Dos Reis Professor PEB I 

968009200 Cristina Aparecida Pinto Rezende Professor PEB I 

968009366 Robelia Luciana De Azara Professor PEB I 

968009529 Lilian Náira Pires Nunes Professor PEB I 

968009542 Fernanda Kelly Silva Professor PEB I 

968009678 Nadia Rodrigues De Faria Professor PEB I 

968010245 Michelle Caranzano Braga Dos Santos Professor PEB I 

968010295 Gláucia Albertine Santos Gomes Professor PEB I 

968010390 Andrezza Alessandra De Almeida Alves Professor PEB I 

968010448 Eliane Maria Silveira Ferreira Professor PEB I 

968010468 Ana Lúcia De Souza Professor PEB I 

968010715 Fernanda Martins Giarola Barros Professor PEB I 

968011274 Megg Gabrielle Moreira Teixeira Professor PEB I 

968011362 Larissa Maria De Faria Santos Professor PEB I 

968011379 Adriana Mirtes De Oliveira Fernandes Professor PEB I 

968011538 Amanda Marla Da Silveira Professor PEB I 

968011580 Juliana Da Silveira Mariano Miranda Professor PEB I 

968011590 Bruna Karine Alves Pacheco Professor PEB I 

968011811 Adriana Mizerani Machado Professor PEB I 

968012072 Roseli Aparecida Maia Lamounier Professor PEB I 

968012317 Lorena Cristina Da Cunha Professor PEB I 

968013248 Jacqueline Andreia Da Silva Garcia Professor PEB I 

968013804 Flávia De Melo Cândido Professor PEB I 

968014371 Luciana Alves De Faria Professor PEB I 

968014808 Valeria Maria Alves Professor PEB I 

968015442 Rosalba Maria Da Silva Professor PEB I 
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968016865 Míriam Ribeiro Leal Professor PEB I 

968017155 Amanda Cristina Parreira Professor PEB I 

968006346 Rodrigo Everton Dos Santos Professor PEB II - Educação Física 

968009939 Wender Da Cunha Fernandes Professor PEB II - Educação Física 

968011051 Denner Mendes Zacarias Professor PEB II - Educação Física 

968006559 Reinaldo Ribeiro Rosa Professor PEB II - História 

968004501 Cristiano Mendes Rosa Professor PEB II - Matemática 

968013331 Mariane Nogueira Pinto Professor PEB II - Matemática 

968013821 Fernanda Teresa De Souza Silva Professor PEB II - Matemática 

968000516 Mauricio Jose Alves Professor PEB II - Português 

968000461 Mariana Silva Teixeira Psicólogo 

968000881 Kelly Duarte Costa E Silva Psicólogo 

968001497 Paula Ferreira De Santana Psicólogo 

968001564 Maisa Maira Leal Psicólogo 

968001916 Túlio Vinícius De Souza Psicólogo 

968003382 Mônica Da Silva Borges Psicólogo 

968003493 Marilene Arantes Teixeira De Sousa Psicólogo 

968003535 Fabiana Ferreira De Sá Psicólogo 

968004705 Lorena Do Vale Tavares Psicólogo 

968005893 Samia Mara Mendonça Psicólogo 

968006548 Luiz Felipe Lima Pereira Psicólogo 

968006806 Núbia Dias Lopes Psicólogo 

968007076 Mateus Lizandro Resende Cunha Psicólogo 

968007119 Paula Rodrigues Psicólogo 

968008764 Simone Alves Moreira Psicólogo 

968010905 Samara Soares Chagas Psicólogo 

968010942 Stela Luiza De Castro Psicólogo 

968011758 Vanessa Aparecida Silva Fernandes Psicólogo 

968014134 Isabel Aparecida Diniz Psicólogo 

968015767 Bruno Alvarenga Ribeiro Psicólogo 

968016493 Raquel Nogueira Diniz Psicólogo 

968017037 Camila Makálister Ribeiro Psicólogo 

968000148 Debora Santos Ferreira Psicólogo Social 

968000281 Samara Martins Sousa Psicólogo Social 

968000459 Mariana Silva Teixeira Psicólogo Social 

968000694 Isabel Aparecida Diniz Psicólogo Social 

968000874 Kelly Duarte Costa E Silva Psicólogo Social 

968001498 Paula Ferreira De Santana Psicólogo Social 

968001565 Maisa Maira Leal Psicólogo Social 

968002660 Pedro Luiz Silveira Pinto Psicólogo Social 

968002793 Karine Fernandes Correa Psicólogo Social 

968003496 Marilene Arantes Teixeira De Sousa Psicólogo Social 

968003909 Karen Lima De Oliveira Psicólogo Social 

968004704 Lorena Do Vale Tavares Psicólogo Social 

968005532 Jaqueline Ferreira Condé De Melo Andrade Psicólogo Social 

968005895 Samia Mara Mendonça Psicólogo Social 

968006450 Arinda Milo De Carvalho Psicólogo Social 

968006801 Núbia Dias Lopes Psicólogo Social 

968007075 Mateus Lizandro Resende Cunha Psicólogo Social 

968007542 Maria Caroline Marques Rabelo Psicólogo Social 

968010443 Benilson Fernandes De Jesus Psicólogo Social 

968010533 Lirlaine Cristina Vaz De Oliveira Psicólogo Social 

968010945 Stela Luiza De Castro Psicólogo Social 
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968011747 Vanessa Aparecida Silva Fernandes Psicólogo Social 

968014795 Nadia Da Silveira Vaz Orfus Psicólogo Social 

968014917 Iara Goncalves Borges Barbosa Psicólogo Social 

968015597 Jacqueline Danielle Pereira Psicólogo Social 

968016167 Mirele Natália Ferreira Miranda Psicólogo Social 

968016491 Raquel Nogueira Diniz Psicólogo Social 

968017038 Camila Makálister Ribeiro Psicólogo Social 

968000473 Gabriel De Oliveira Alves Recepcionista 

968001019 Mayra Lucy Silva Recepcionista 

968002183 Francileia Aparecida Dos Santos Ferreira Recepcionista 

968007920 Viviane Aparecida Matos Pereira Recepcionista 

968009990 Luana Paola Melo Teixeira Recepcionista 

968010350 Silvana Aparecida De Abreu Recepcionista 

968011089 Barbara Elaine Trindade Campos Aguiar Recepcionista 

968011861 Thais De Fatima Alves Souza Recepcionista 

968012302 Mikaela Moraes Recepcionista 

968013142 Eduardo Pedro Liazar Recepcionista 

968018070 Luana Mara De Oliveira Perdigão Recepcionista 

968018194 Cristiane Vanessa Meneses Recepcionista 

968007310 Raphael Silveira Lima Serralheiro 

968009889 Fabiano Gonçalves Barbosa Serralheiro 

968002499 Cinthia Faria Costa Servente de Limpeza 

968014937 Fabrício José Paim Neto Servente de Limpeza 

968001023 Mayra Lucy Silva Servente Escolar 

968001474 Ozana Assis Rocha Dias Servente Escolar 

968003194 Tatielle Carla Flávio De Faria Nunes Servente Escolar 

968003953 Elaine Ivone Da Rocha Palhares Silva Servente Escolar 

968004352 Sandra Mara Belo Da Rocha Servente Escolar 

968004886 Rayan Henrique Moraes Servente Escolar 

968006080 Milena Cristina Mendonça Silva Servente Escolar 

968007688 Lorena Mayra Faria Servente Escolar 

968007872 Rosalba Bernardes Dos Santos Servente Escolar 

968008429 Daniela Cristina Martins Servente Escolar 

968011063 Kelly Cristina Do Couto Servente Escolar 

968011509 Flaviana Aparecida De Castro Servente Escolar 

968011676 Tayna Sheron Silva Servente Escolar 

968011761 Ilma Maria Sousa Silva Servente Escolar 

968012573 Cristiane Vanessa Meneses Servente Escolar 

968012879 Bruno Antonio De Faria Servente Escolar 

968012921 Selma Aparecida De Meneses Servente Escolar 

968014526 Deiviane Maria De Faria Servente Escolar 

968016605 Zélia Aparecida Morais Servente Escolar 

968016841 Elisanja Aparecida Da Costa Servente Escolar 

968016938 Cristiely Silveira Alves Servente Escolar 

968001072 Juliana Gomes De Souza Técnico em Enfermagem 

968001907 Lidiane Aparecida De Faria Oliveira Técnico em Enfermagem 

968001910 Micheline Anisia De Souza Técnico em Enfermagem 

968002435 Rayane Mendonça Lino Siqueira Dos Santos Técnico em Enfermagem 

968004356 Juliana Teixeira Rocha Técnico em Enfermagem 

968006277 Flávia Leitão Pereira Técnico em Enfermagem 

968008482 Elaine Castro Meneses Técnico em Enfermagem 

968009507 Elza Aparecida Silva Técnico em Enfermagem 

968011840 Luciene Mendonça Técnico em Enfermagem 
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968012013 Drielly De Oliveira Técnico em Enfermagem 

968012557 Ana Cláudia Da Silva Técnico em Enfermagem 

968013397 Jorge Duarte Medeiros Sobrinho Técnico em Enfermagem 

968013643 Ana Paula De Souza Pimenta Técnico em Enfermagem 

968016764 Cleonice Helena Costa Liazar Técnico em Enfermagem 

968017879 Luciano Silva Técnico em Enfermagem 

968017917 Mayra Rios De Melo Silva Técnico em Enfermagem 

968000527 João Batista De Castro Zelador 

968003356 Ygor Martins Fonseca Zelador 

986000052 Deividy Leon Cunha Santos Auxiliar Administrativo - SAAE 

986000165 Rayanna Pinheiro Cunha Auxiliar Administrativo - SAAE 

986000175 Suelem Alvarenga Rodrigues Silva Auxiliar Administrativo - SAAE 

986000319 Maria Stella Palhares Ribeiro Auxiliar Administrativo - SAAE 

986000342 Kácia Tereza Silva Souza Auxiliar Administrativo - SAAE 

986000473 Nathalia Izabel Ferreira Costa Auxiliar Administrativo - SAAE 

986000483 Fabiano Gonçalves Da Rocha Auxiliar Administrativo - SAAE 

986000490 Sarah De Melo Vilela Auxiliar Administrativo - SAAE 

986000509 Mainara Lacerda Dos Reis Auxiliar Administrativo - SAAE 

986000547 Lorena Ribeiro Almeida Auxiliar Administrativo - SAAE 

986000773 Naira De Almeida Alvarenga Auxiliar Administrativo - SAAE 

986000999 Claudia De Faria Leal Auxiliar Administrativo - SAAE 

986001070 Rodrigo Geraldo De Oliveira Auxiliar Administrativo - SAAE 

986001142 Michely Da Costa Silva Auxiliar Administrativo - SAAE 

986001620 Rafael Tadeu Da Silva Auxiliar Administrativo - SAAE 

986001760 Warlley Gabriel De Sousa Auxiliar Administrativo - SAAE 

986001774 Márcia Gabrielly Martins Silva Auxiliar Administrativo - SAAE 

986001847 Natália Alves Silva Auxiliar Administrativo - SAAE 

986001924 Talita Neves Moras Auxiliar Administrativo - SAAE 

986001969 Marlon Da Silva Mota Auxiliar Administrativo - SAAE 

986001971 Patrícia Rodrigues Vieira Auxiliar Administrativo - SAAE 

986001974 Joao Pedro De Oliveira Auxiliar Administrativo - SAAE 

986002119 Samuel Alves Almeida Auxiliar Administrativo - SAAE 

986002148 Aline De Paula Fonseca Auxiliar Administrativo - SAAE 

986002771 Kloude Ismael De Oliveira Auxiliar Administrativo - SAAE 

986000720 Felipe Machado Bombeiro Hidráulico - SAAE 

986000310 Maria Helena Pereira Da Silva Guariteiro - SAAE 

986000985 Pablo Daniel Vargas Guariteiro - SAAE 

986000105 Mateus Carlos De Carvalho Mensageiro - SAAE 

986000360 Marcos Dallagnol Da Silva Mensageiro - SAAE 

986001018 Edson Candido Da Silva Mensageiro - SAAE 

986001383 Alessandro José De Faria Motorista - SAAE 

986002396 Renato Leitao Pereira Motorista - SAAE 

986003168 Alexandre César De Carvalho Rabelo Motorista - SAAE 

986000891 Tainara Silveira Leal Chicri Operador de Sistema de Água e Esgoto - SAAE 

986003005 Luiz Fabio Miyamoto Operador de Sistema de Água e Esgoto - SAAE 

986000017 Mirielly Silva Costa Operário de Serviços Gerais - SAAE 

986000106 Gustavo De Castro Bernardes Rosa Operário de Serviços Gerais - SAAE 

986000190 Juliana Gomes De Souza Operário de Serviços Gerais - SAAE 

986000445 Matheus Henrique Do Couto Operário de Serviços Gerais - SAAE 

986001113 Jailton De Almeida Operário de Serviços Gerais - SAAE 

986001125 Marcelo Da Silva Operário de Serviços Gerais - SAAE 

986001190 Kenia Ramos Da Silva Souto Operário de Serviços Gerais - SAAE 

986001424 Julio César Elzebio Operário de Serviços Gerais - SAAE 
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986001915 Élio Geraldo Lourenço Operário de Serviços Gerais - SAAE 

986002002 Tiago Teixeira De Carvalho Operário de Serviços Gerais - SAAE 

986002113 Tayna Sheron Silva Operário de Serviços Gerais - SAAE 

986002168 Lucas Vinicius Veloso Operário de Serviços Gerais - SAAE 

986002336 Luis Eduardo Sousa Reis Operário de Serviços Gerais - SAAE 

986002345 Marcelo William De Oliveira Operário de Serviços Gerais - SAAE 

986002989 Daniel Da Silva Operário de Serviços Gerais - SAAE 

986003066 Dener Augusto Euzébio Operário de Serviços Gerais - SAAE 

986003067 Fabrício José Paim Neto Operário de Serviços Gerais - SAAE 

986000089 Gabriel De Oliveira Alves Recepcionista - SAAE 

986000320 Maria Stella Palhares Ribeiro Recepcionista - SAAE 

986002576 Fernanda Belo Gontijo Recepcionista - SAAE 

986003182 Geisa Márcia Da Silveira Recepcionista - SAAE 

986000194 Josimar Alves Pereira Técnico em Informática - SAAE 

986001619 Rafael Tadeu Da Silva Técnico em Informática - SAAE 

986000270 Fabrine Lima Técnico em Segurança do Trabalho - SAAE 

986000489 Gleisson Barude Bottrel Técnico em Segurança do Trabalho - SAAE 

986002431 Karine De Oliveira Souza Técnico em Segurança do Trabalho - SAAE 

986000178 Mayra Lucy Silva Telefonista - SAAE 

986000258 Ozana Assis Rocha Dias Telefonista - SAAE 

986001970 Paula Moreira Mota Telefonista - SAAE 

986002410 Daiane Ferreira Arantes Beraldo Telefonista - SAAE 

986002826 Henrique Geraldo Ribeiro Zelador II - SAAE 

 

 
II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

Cargos para Prefeitura Municipal de Formiga 

 

 

Cargo: Advogado Público 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

01 10 05 09 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa C, sugerida como resposta para esta questão, afirma que no texto há APENAS um posicionamento 

subjetivo, o que está incorreto, já que o autor utiliza várias fontes citadas diretamente no texto, por exemplo, dados 

estatísticos, como estratégias para sustentar o seu posicionamento, o que caracteriza também a objetividade das 

informações. Ainda, é correto afirmar, de acordo com o texto em questão, que o autor antecipa a possibilidade de 

surgimento de um novo mercado, porque no final do texto ele deixa claro que “é uma questão de tempo”, conforme 

o que se afirma na alternativa D. Para chegar a essa compreensão, o autor apresenta uma análise objetiva de uma 

das plataformas da internet, baseada em dados estatísticos, com fonte citada no texto, para prever a mudança que 

está por vir nas ferramentas necessárias ao gerenciamento de conteúdos nessa plataforma. Sendo assim, a 

alternativa correta é a letra D, mantendo-se o gabarito. 
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Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991. 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

02 08 10 07 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O comando desta questão solicita a identificação de uma alternativa em que se afirma sobre ferramentas 

tecnológicas estejam de acordo com o texto. O que se afirma na alternativa C (“Deixaram de ser gratuitos tanto para 

pessoas físicas, quanto para pessoas jurídicas. ”) e na alternativa D (“Ficam indisponíveis por um tempo e depois 

aparecem novamente, mas em versões pagas.”) está de acordo com o texto, porque algumas ferramentas 

tecnológicas são cobradas de pessoas físicas e jurídicas (“Mas tudo bem, afinal, ninguém vai reclamar de pagar pelo 

que é indispensável ao funcionamento do site. Mas aí o pior: o plugin mira a Pessoa Jurídica. O preço flutua entre U$ 

159 e U$ 300 !!”) e algumas dessas ferramentas deixam de existir na versão gratuita, para reaparecerem em versões 

pagas (“Foi quando meu verdadeiro guru, o Anderson Clayton, me alertou: o plugin Toolset Types parou de ter 

atualizações, ou seja, ele não existe mais. Pior: esta crise shekespeareana é a coisa mais comum na plataforma de 

WP, hoje. Eles tem uma crise de identidade, somem e reaparecem com um aviso, convidando para ingressar na 

versão paga.”). Sendo assim, o recurso está procedente e a questão foi anulada por haver mais de uma resposta 

correta.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

03 07 04 06 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”. 

O comando desta questão solicita a identificação da alternativa que completa adequadamente as lacunas de uma 

afirmação sobre a tipologia e a finalidade do texto em questão. Para completar, correta e respectivamente, as 

lacunas do enunciado, deve-se ter uma compreensão global do texto e perceber que nele o autor narra o fato de 

não ter conseguido trabalhar no seu site (“Por isso, sem mais nem menos, não consegui, ontem, trabalhar o meu site 

mondolivro.com.br. ”), portanto se trata da tipologia narrativa. Além disso, o fato narrado foi vivenciado pelo 

próprio autor, sendo assim a finalidade principal do texto é contar esse acontecimento. O recurso interposto é 

procedente e o gabarito foi alterado para alternativa C.   

Fontes:  

 FERREIRA. M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011.  

 FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

04 06 03 02 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Para atender ao comando desta questão, deve-se analisar o trecho em questão do ponto de vista morfossintático. 

Essa análise revela que o verbo “ter” está grafado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Isso 

implica desvio de concordância verbal, já que o núcleo do sujeito desse verbo está no plural (“Eles tem uma crise de 

identidade”), logo o verbo também deveria estar flexionado no plural. Sendo assim, a forma desse verbo é marcada 

com acento (têm) para indicar a terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Portanto, mantém-se o 

gabarito. 

Fonte: FERREIRA. M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011.  
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

06 03 01 05 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O comando desta questão solicita a identificação da alternativa em que se reconhece corretamente das figuras de 

linguagem utilizadas na construção dos seguintes trechos do texto em questão: “[...] ele é uma espécie de caixa de 

marcha do seu site. ” e “[...] depois de três séculos de minuto pensando [...].”. Nota-se que há, no primeiro trecho, 

uma comparação, figura de linguagem marcada pela presença de um elemento comparativo, no caso, “espécie de”, 

ou seja, os plugns funcionam como uma caixa de marcha. Se não houvesse nenhum elemento linguístico para marcar 

essa comparação, ou seja, se a comparação estivesse implícita, tratar-se-ia de uma metáfora. No segundo trecho há 

a presença do exagero, o que marca a hipérbole. Cabe ressaltar ainda que o erro de digitação não interfere no 

raciocínio necessário para solucionar está questão. Sendo assim, o gabarito foi mantido. 

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

09 05 08 10 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Para atender ao comando desta questão, deve-se identificar em qual alternativa melhor se esclarece o uso da 

palavra “mito” no título do texto. Entretanto, a palavra “desenvolvimento”, utilizada na alternativa indicada como 

correta (B) pode induzir ao erro, já que a explicação sobre o “mito” só se realiza no último parágrafo do texto. Além 

disso, a palavra “relação”, utilizada na alternativa D, também pode gerar mais de uma interpretação. Essa alternativa 

estaria em desacordo com o texto se, ao invés da palavra “relação”, fosse utilizada a palavra alusão. Tendo em vista 

o uso de palavras que podem gerar mais de uma interpretação nas alternativas B e D sugeridas como resposta, a 

questão foi anulada.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

10 01 10 03 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Para atender ao comando desta questão, deve-se proceder a análise morfossintática do seguinte trecho do texto em 

questão “Do nada, a criação e edição do site parou de funcionar. ”. Essa análise revela como sujeito “a criação e 

edição do site” e como predicado “parou de funcionar do nada”. Nota-se ainda que se trata de um sujeito composto, 

tendo em vista a presença de dois núcleos, constituídos por substantivos (“criação” e “edição”) e de um predicado 

verbal, cujo núcleo é o verbo “parou”. De acordo com os gramáticos, de modo geral, quando o sujeito é composto 

por mais de um núcleo e anteposto ao verbo, o verbo deve ser flexionado no plural. Sendo assim, a alternativa A 

está incorreta, porque se trata de um sujeito composto, posicionado antes do verbo, logo o verbo deve ser 

flexionado no plural. A alternativa B está correta, tendo em vista que o verbo deveria estar flexionado no plural para 

atender à regra geral de concordância entre sujeito composto e verbo, na ordem em que foram dispostos (sujeito 

composto + verbo). A alternativa C está incorreta, porque pela posição dos termos, o verbo deve ser flexionado para 

concordar com o sujeito composto que o antecede. Por fim, o que se afirma na alternativa D não está de acordo com 

o princípio básico da concordância entre sujeito composto e verbo. Em outras palavras, o verbo, para concordar com 

o sujeito composto, é flexionado no plural, quando o sujeito o antecede. Sendo assim, mantém-se o gabarito. 

Fonte: FERREIRA. M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011, pp. 598-599. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

11 18 19 15 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “B”. 

Sustenta o recurso erro na divulgação do gabarito, sendo correta a alternativa que traz o nome Manguebeat. 

Confirma-se o erro pois realmente, tendo se iniciado em torno das bandas mundo livre s.a. e Chico Science & Nação 

Zumbi, a Cena ultrapassou o campo da música, incorporando outras áreas, como o cinema (com o chamado Árido 

Movie) e a moda (com coleções como a do estilista Eduardo Ferreira). Foi em 1992 que Fred Zero Quatro escreveu 

“Caranguejos com cérebro” que, originalmente, não era um manifesto. Era, sim, um release escrito para uma 

coletânea que mundo livre s.a. e Chico Science & Nação Zumbi pretendiam lançar conjuntamente. Recebido 

euforicamente pela mídia local, o release foi o estopim para a transmutação da Cena em Movimento. 

A imprensa divulgou o release como manifesto e passou a chamar a Cena de Movimento, acrescentando o adendo 

bit ao rótulo Mangue, devido à música Manguebit (mundo livre s.a.). Posteriormente, se confundiu a sonoridade de 

bit com beat, e chegou-se à forma como o Mangue ficou conhecido internacionalmente: Movimento Manguebeat.   

Sendo assim, altera-se para a opção “B”. 

Fonte: CALAZANS, Rejane. Do Mangue ao Manguebeat. Rio de Janeiro. 18 abr. 2007. 212. 4 Disponível em: 

<https://manguebeat.yolasite.com/> Acesso em: 07 fev. 2020.   

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 19 17 13 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustenta o recurso erro na divulgação do gabarito, pois considera que o item III comete claro equívoco ao afirmar 

que é um ODS da ONU “alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Porém, no site 

das Nações Unidas publicado em 25 de setembro de 2015 e atualizado em 12 de abril de 2017 com o título: 

“Conheça os novos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU”, traz como objetivo 5 a transcrição: 

“Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”.  

 No Sul da Ásia, apenas 74 meninas foram matriculadas na escola primária para cada 100 meninos, em 1990. 

Em 2012, as taxas de matrícula foram as mesmas para meninas e para meninos. 

 Na África Subsaariana, Oceania e Ásia Ocidental, meninas ainda enfrentam barreiras para entrar tanto na 

escola primária quanto na escola secundária. 

 Mulheres na África do Norte ocupam menos de um a cada cinco empregos pagos em setores que não sejam 

a agricultura. 

 Em 46 países, as mulheres agora ocupam mais de 30% das cadeiras no parlamento nacional em pelo menos 

uma câmara. 

 

Assim, mantem-se a alternativa do gabarito. 

Fonte: Conheça os novos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU: Os ODS devem ser implementados 

por todos os países do mundo durante os próximos 15 anos, até 2030. Nações Unidas, Brasil, 25 set. 2015. 

Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-

desenvolvimento-sustentavel-da-onu/>. Acesso em: 7 fev. 2020. 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

13 11 16 17 

Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alegação apresentada não guarda qualquer relação com a questão. Assim, resta prejudicada. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

15 20 11 12 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Sustenta o recurso ausência de conteúdo programático para a questão. No entanto, a questão trata de obras 

conhecidas e importantes da literatura brasileira, se adequando ao anexo I do edital no qual requer como 

conhecimentos gerais para cargos de Nível Superior Completo “Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais 

como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento 

sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas, a nível nacional e internacional”.   

Consta no manual do candidato a indicação de leitura de sites de notícias, entre os quais a Folha de São Paulo que 

em novembro de 2019 traz a manchete: No STF, Caetano e outros artistas dizem que governo criou nova forma de 

censura, com subtítulo: Guimarães Rosa não poderia desenvolver a maior obra-prima brasileira se dependesse do 

governo de hoje, disse Caio Blat. Ainda, na matéria:  

“Caio Blat, que esteve no elenco da peça “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa, 

emocionou parte da plateia ao recitar trecho do livro no qual o cangaceiro Riobaldo fala 

de seu amor por outro cangaceiro, Diadorim – que, no final, revela-se uma mulher 

travestida de homem. ” 

Cabe ressaltar que o trecho citado na questão traz o momento de extrema importância e emoção da obra mais 

conhecida de Guimarães, em que Riobaldo tardiamente, descobre no cadáver de Diadorim o sexo feminino. Foi 

colocado na questão trecho em que aparecia o nome Diadorim, personagem-chave do romance, alvo de amor 

platônico, impossível, da personagem principal Riobaldo, facilitando a identificação da obra.  

O segundo trecho, “O sertanejo é, antes de tudo, um forte...” se trata de um dos trechos mais famoso de Euclides da 

Cunha em sua obra Os Sertões. O Autor foi homenageado da Flip 2019, segundo reportagem do Estado de São Paulo, 

indicado como referência no manual do candidato, Euclides da Cunha é autor de uma das obras fundamentais sobre 

o Brasil – Os sertões. 

Publicado em 1902, Os sertões tem origem no trabalho de cobertura jornalística da revolta de Canudos (1896-97), 

ocorrida no interior da Bahia, que opôs o exército e o governo brasileiro ao movimento de cunho social, político e 

religioso liderado por Antônio Conselheiro. O conflito resultou no massacre dos seguidores de Conselheiro e em uma 

vergonhosa vitória do exército. Correspondente do jornal O Estado de S. Paulo, Euclides da Cunha iniciou a tarefa de 

reportagem com convicções morais e políticas que foram desafiadas ao longo da experiência. Isso se refletiu 

profundamente na obra. Dividido em três partes – “A terra”, “O homem” e “Aluta” –, Os sertões explora a influência 

do meio sobre o homem na procura de uma identidade nacional. Observador agudo tanto do ambiente quanto da 

alma humana, Euclides atravessa a história do Brasil desde a chegada dos portugueses, passando pela exploração 

dos bandeirantes, até a instituição da república, nessa obra monumental. 

“A obra do Euclides da Cunha é pioneira na criação a partir da leitura e da interpretação do território, questão que 

nortearia os modernistas ao longo do século 20 e está presente na Flip desde sua concepção”, afirma Munhoz. 

Na Folha de São Paulo, sobre a Flip 2019, traz a reportagem: Racismo de Euclides da Cunha ganha holofotes durante 

a Flip: Autor que denunciou genocídio em “Os Sertões” seguia intelectuais da época que viam mestiços como 

degenerado. Tal afirmação na reportagem se baseia, em parte, no trecho colocado na questão.  

Diante do exposto, o problema da questão não se relaciona com o conteúdo programático, mas como bem 

sustentado por recurso, o fato de não apresentar corretamente o nome da obra de Euclides da Cunha, no título, o 

artigo no plural OS, fazendo com que, na questão, em vez de Os Sertões, o título da obra apresentasse como: 

Sertões. Tal equívoco impediu uma opção certa a ser marcada, obrigando, assim, a anulação da questão. 

Fontes:  

 CUNHA, Euclides da. Os Sertões. São Paulo: Editora Brasiliense S.A., 1985. 
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 Euclides da Cunha é o Autor Homenageado da Flip 2019. Flip - Festa literária Internacional de Paraty, [S. l.], 2 

maio 2019. Disponível em: <https://www.flip.org.br/noticia/euclides-da-cunha-e-o-autor-homenageado-da-

flip-2019/>. Acesso em: 10 fev. 2020. 

 Racismo de Euclides da Cunha ganha holofotes durante a Flip: Autor que denunciou genocídio em ‘Os 

Sertões‘ seguia intelectuais da época que viam mestiços como degenerados. Folha de São Paulo, [S. l.], 12 

jul. 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/07/racismo-de-euclides-da-cunha-

ganha-holofotes-durante-a-flip.shtml>. Acesso em: 10 fev. 2020. 
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disse Caio Blat. Folha de São Paulo, Brasília, p. 1, 4 nov. 2019. Disponível em: 
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criou-nova-forma-de-censura.shtml>. Acesso em: 9 fev. 2020. 

 CUNHA, Euclides da. Os Sertões. São Paulo: Editora Brasiliense S.A., 1985. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

17 16 14 11 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustenta o recurso que há erro na divulgação do gabarito, por ter surgido outras instituições de ensino superior no 

Brasil antes da Universidade do Rio de Janeiro, porém Fávero (2006) em dossiê explicita:  

“A história da criação de universidade no Brasil revela, inicialmente, considerável resistência, seja de 

Portugal, como reflexo de sua política de colonização, seja da parte de brasileiros, que não viam 

justificativa para a criação de uma instituição desse gênero na Colônia, considerando mais adequado 

que as elites da época procurassem a Europa para realizar seus estudos superiores (MOACYR, 1937, p. 

580-581). Desde logo, negou-a a Coroa portuguesa aos jesuítas que, ainda no século XVI, tentaram 

criá-la na Colônia. Em decorrência, os alunos graduados nos colégios jesuítas iam para a Universidade 

de Coimbra ou para outras universidades europeias, a fim de completar seus estudos. 

Entre as tentativas de criação de universidade no Brasil, ao longo dos anos, registra-se, no nível das 

intenções, a que constava da agenda da Inconfidência Mineira. Tentativas, sem êxito, continuam por 

mais de um século. Uma delas coincide com a transferência da sede da Monarquia para o Brasil. 

Portanto, não seria exagero inferir que Portugal exerceu, até o final do Primeiro Reinado, grande 

influência na formação de nossas elites. Todos os esforços de criação de universidades, nos períodos 

colonial e monárquico, foram malogrados, o que denota uma política de controle por parte da 

Metrópole de qualquer iniciativa que vislumbrasse sinais de independência cultural e política da 

Colônia (FÁVERO, 2000, p. 18-19). Importa lembrar ainda que, mesmo como sede da Monarquia, o 

Brasil consegue apenas o funcionamento de algumas escolas superiores de caráter profissionalizante. 

Ou seja, "o novo ensino superior nasceu sob o signo do Estado Nacional" (CUNHA, 1980, p. 62). A 

partir de 1808, são criados cursos e academias destinados a formar, sobretudo, profissionais para o 

Estado, assim como especialistas na produção de bens simbólicos, e num plano, talvez, secundário, 

profissionais de nível médio (CUNHA, 1980). 

Nesse contexto, no ano da transmigração da Família Real para o Brasil é criado, por Decreto de 18 de 

fevereiro de 1808, o Curso Médico de Cirurgia na Bahia e, em 5 de novembro do mesmo ano, é 

instituída, no Hospital Militar do Rio de Janeiro, uma Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica. Outros 

atos são sancionados e contribuem para a instalação, no Rio de Janeiro e na Bahia, de dois centros 

médico-cirúrgicos, matrizes das atuais Faculdades de Medicina da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) e da Universidade Federal da Bahia (UFBA) (VILLANOVA, 1948, p. 8). Em 1810, por meio 

da Carta Régia de 4 de dezembro, é instituída a Academia Real Militar, inaugurada em abril do ano 
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seguinte. Foi nessa Academia que se implantou o núcleo inicial da atual Escola de Engenharia da UFRJ 

(VILLANOVA, 1948). Algumas modificações mais significativas parecem ocorrer com a criação dos 

cursos jurídicos, em 1827, instalados no ano seguinte: um em 1º de março de 1828, no Convento de 

São Francisco, em São Paulo, e outro no Mosteiro de São Bento, em Olinda, em 15 de maio daquele 

ano. Segundo João Roberto Moreira, esses dois cursos passam a ter grande influência na formação de 

elites e na mentalidade política do Império. Constituem, sem dúvida, centros de irradiação de novas 

ideias filosóficas, de movimentos literários, de debates e discussões culturais que interessavam à 

mentalidade da época. E mais, tornam-se provedores de quadros para as assembleias, para o governo 

das províncias e também para o governo central (MOREIRA, 1960, p.53). 

No Império, outras tentativas de criação de universidades se fizeram sem êxito; uma delas foi 

apresentada pelo próprio Imperador, em sua última Fala do Trono (1889), propondo a criação de duas 

universidades, uma no Norte e outra no Sul do país, que poderiam constituir-se centros de alta 

organização científica e literária. 

Proclamada a República, outras tentativas são feitas. Cabe lembrar que, na Constituição de 1891, o 

ensino superior é mantido como atribuição do Poder Central, mas não exclusivamente. De 1889 até a 

Revolução de 1930, o ensino superior no país sofreu várias alterações em decorrência da promulgação 

de diferentes dispositivos legais. "Seu início coincide com a influência positivista na política 

educacional, marcada pela atuação de Benjamin Constant, de 1890-1891" (CUNHA, 1980, p. 132). Tal 

orientação é ainda mais acentuada com a Reforma Rivadávia Corrêa, em 1911, que institui também o 

ensino livre. Embora o surgimento da universidade, apoiado em ato do Governo Federal, continuasse 

sendo postergado, o regime de "desoficialização" do ensino acabou por gerar condições para o 

surgimento de universidades, tendendo o movimento a deslocar-se provisoriamente da órbita do 

Governo Federal para a dos Estados. Nesse contexto surge, em 1909, a Universidade de Manaus; em 

1911 é instituída a de São Paulo e, em 1912, a do Paraná (MICHELOTTO, 2006) como instituições livres. 

Será oportuno observar, no entanto, que somente em 1915 a Reforma Carlos Maximiliano, por meio 

do Decreto nº 11.530, dispõe a respeito da instituição de uma universidade, determinando em seu art. 

6º: "O Governo Federal, quando achar oportuno, reunirá em universidade as Escolas Politécnica e de 

Medicina do Rio de Janeiro, incorporando a elas uma das Faculdades Livres de Direito, dispensando-a 

da taxa de fiscalização e dando-lhe gratuitamente edifício para funcionar". 

Em decorrência, a 7 de setembro de 1920, por meio do Decreto nº 14.343, o Presidente Epitácio 

Pessoa institui a Universidade do Rio de Janeiro (URJ), considerando oportuno dar execução ao 

disposto no decreto de 1915. Reunidas aquelas três unidades de caráter profissional, foi-lhes 

assegurada autonomia didática e administrativa. Desse modo, a primeira universidade oficial é criada, 

resultando da justaposição de três escolas tradicionais, sem maior integração entre elas e cada uma 

conservando suas características. E mais, comparando a Exposição de Motivos do Ministro da Justiça e 

Negócios Interiores, Alfredo Pinto Vieira de Mello, com a forma simplificada e modesta, em termos de 

estrutura acadêmico-administrativa da primeira universidade oficial no país, resultaram desse cotejo 

sérias críticas. Entre outras, os comentários do educador José Augusto, em matéria publicada 

no Jornal do Brasil, de 24 de outubro do mesmo ano, sob o título "Regime Universitário III – O estado 

atual da questão no Brasil", na qual assinala: "O Decreto de 7 de setembro findo, com o qual o 

governo da República instituiu a Universidade do Rio de Janeiro, por julgar oportuno dar execução ao 

disposto no art. 6º do Decreto nº 11.530, de 18 de março de 1915, contém poucos artigos e trata a 

matéria da forma mais geral e vaga, de modo a não deixar no espírito de quem lê a noção exata e 

segura da verdadeira orientação a ser seguida pelo nosso Instituto Universitário". 

Todavia, apesar das restrições feitas à criação dessa Universidade, cabe assinalar que, na história da 

educação superior brasileira, a Universidade do Rio de Janeiro é a primeira instituição universitária 

criada legalmente pelo Governo Federal. Não obstante todos os problemas e incongruências 

existentes em torno de sua criação, um aspecto não poderá ser subestimado: sua instituição teve o 
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mérito de reavivar e intensificar o debate em torno do problema universitário no país. Esse debate, 

nos anos 20 do século passado, adquire expressão graças, sobretudo, à atuação da Associação 

Brasileira de Educação (ABE) e da Academia Brasileira de Ciências (ABC). Entre as questões recorrentes 

destacam-se: concepção de universidade; funções que deverão caber às universidades brasileiras; 

autonomia universitária e modelo de universidade a ser adotado no Brasil. 

No que diz respeito às funções e ao papel da universidade, há duas posições: os que defendem como 

suas funções básicas a de desenvolver a pesquisa científica, além de formar profissionais, e os que 

consideram ser prioridade a formação profissional. Há, ainda, uma posição que poderia talvez vir a 

constituir-se em desdobramento da primeira. De acordo com essa visão, a universidade, para ser digna 

dessa denominação, deveria tornar-se um foco de cultura, de disseminação de ciência adquirida e de 

criação da ciência nova (ABE, 1929). Tais questões são também objeto de discussão na 1ª Conferência 

Nacional de Educação, realizada em Curitiba, em 1927, a partir da tese As Universidades e a Pesquisa 

Científica, apresentada por Amoroso Costa. A propósito, pode-se observar que, embora existissem 

posições divergentes, a tese defendida por Amoroso Costa, juntamente com o movimento liderado 

pela ABE, ainda que não houvesse dentro da Associação um conceito unívoco de ciência, era introduzir 

a pesquisa como núcleo da instituição universitária (PAIM, 1982, p. 18). 

No entanto, essa visão de universidade não chega a ser concretizada nos anos de 1920, nem na esfera 

federal, com a Universidade do Rio de Janeiro, nem na estadual, com a criação, em 1927, da 

Universidade de Minas Gerais, instituída, também, segundo o modelo da primeira. ” 

 

Embora tenha ocorrido a tentativa de criação de universidades antes de 1920, com o dossiê de Fávero 

fundamentado por fontes científicas, percebe-se que tais tentativas não teriam respaldo legal, o que se obteve, 

apenas, com a criação da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1920, tornando esta, oficialmente, a primeira 

universidade Brasileira. Assim, mantem-se a alternativa do gabarito. 

Fonte:  FAVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque. A universidade no Brasil: das origens à Reforma Universitária de 

1968. Educ. rev. [online]. 2006, n.28 [citado  2020-02-07], pp.17-36. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40602006000200003&ln g=pt&nrm=iso>. Acesso 

em: 08 fev. 2020. ISSN 0104-4060.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-40602006000200003. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

20 17 15 18 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustenta o recurso que falta uma resposta correta, pois tanto a alternativa I com a III estariam corretas.  Porém, a 

alternativa I afirma ser a notícia verdadeira e a alternativa III Fake News.  

A alternativa I foi baseada em terremoto acontecido em janeiro de 2019, como noticiado pelo portal G1: Terremoto 

de 6,8 é sentido em cidade no interior do Acre.   

De acordo com notícia do site Gazeta do povo, os serviços de sismologia registraram um tremor de terra de 6.8 de 

magnitude no Acre na tarde no dia 05 de janeiro de 2019. O epicentro do terremoto foi a cerca de 87 quilômetros da 

cidade de Tarauacá, a uma profundidade de 575 quilômetros. 

Por conta dessa profundidade, e pelo fato do epicentro ter acontecido em meio a uma reserva florestal, a população 

de Tarauacá mal sentiu o tremor, segundo apuração da RecordTV. Não há informação sobre danos ou feridos. 

Ainda, segundo o Site A Gazeta do Acre.com ao noticiar outro terremoto de janeiro de 2010 justifica: o Acre é a 

região do Brasil que registra o maior número de abalos sísmicos. A razão se dá pelo fato de o Estado estar localizado 

na borda da Placa de Naz-ca, que passa embaixo da Placa Sul-americana, formando as Cordilheiras dos Andes. A 

constante movimentação das placas tectônicas gera os tremores de terra de grande magnitude. O que livra a 

população acreana de ser afetada pelos abalos é que os mesmos acontecem, em sua grande maioria, a mais de 100 

quilômetros de profundidade. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-40602006000200003
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Registros do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília apontam o mapa do Acre como o Estado brasileiro 

onde mais se concentra os terremotos. O Vale do Juruá é a região mais afetada. Nesta semana, notícia de janeiro de 

2010 quando também aconteceu um terremoto, foi registrado um tremor de 5,8 graus na escala Richter a 150 

quilômetros de profundidade. O epicentro foi na cidade peruana de Pucallpa. 

Assim como o Acre, o Peru é outra parte do continente vulnerável aos terremotos. O litoral do país recentemente foi 

devastado por um sismo de oito graus, matando mais de 500 pessoas e criando uma rede mundial de solidariedade. 

“A América do Sul está indo de encontro ao fundo do Oceano Pacífico, que é a Placa de Nazca. Ao se chocarem cria-

se as cordilheiras e provoca os terremotos. No fundo do Acre a Placa de Nazca está sendo consumida”, explica o 

paleontólogo Alceu Ranzi, da Universidade Federal do Acre. 

Se a alternativa I afirma ser verdadeira a notícia, o que se confirma com notícias divulgadas, as demais alternativas 

estão, obviamente, incorretas, pois afirmam que a notícia é falsa. Assim, mantem-se o gabarito.  

Fontes:  

 PONTES, Fábio. Acre tem a maior incidência de terremotos do Brasil. Gazeta do Acre, Acre. 8 jan. 2010. 

Disponível em: <https://agazetadoacre.com/acre-tem-a-maior-incidencia-de-terremotos-do-brasil/>. Acesso 

em: 8 fev. 2020. 
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acre-cjqjx9gd20plp01rxzayijt1g.html>. Acesso em: 8 fev. 2020. 
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em-cidade-no-interior-do-acre.ghtml>. Acesso em: 8 fev. 2020. 

Terremoto de 6.8 graus de magnitude é registrado no Acre: Tremor aconteceu a 87 quilômetros da cidade 

de Tarauacá, a uma profundidade de 575 quilômetros. Correio do Povo, Porto Alegre, 5 jan. 2019. R7. 

Disponível em: <https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/terremoto-de-6-8-graus-de-

magnitude-%C3%A9-registrado-no-acre-1.276718>. Acesso em: 8 fev. 2020. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

21 21 22 22 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão não avalia o conhecimento sobre a letra da lei. Ora, se o Presidente, ouvindo os conselhos respectivos, 

pode decretar estado de defesa, não comporta interpretar o termo “audiência” como diverso do que deve ser a 

providência prévia a ser tomada, a de ouvir. 

Fonte: Art. 136 da Constituição 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

22 22 21 21 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A afirmação não é incompleta, até porque não pretendeu avaliar a letra da Constituição. A preocupação com os 

direitos humanos fica nítida, não pelos termos literais da lei, mas pela compreensão que se deve ter dos comandos 

por ela emanados. O sentido social da vigente Constituição fica nítido logo na escolha dos princípios fundamentais 

do Estado, quais sejam: a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho postos 

juntamente com a livre iniciativa. 

Fonte: https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/direito/principios-e-objetivos-fundamentais-da-

republica-federativa-do-brasil/61375 

https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/direito/principios-e-objetivos-fundamentais-da-republica-federativa-do-brasil/61375
https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/direito/principios-e-objetivos-fundamentais-da-republica-federativa-do-brasil/61375
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

25 23 26 24 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A razão recursal alega que a acumulação de cargos prevista na assertiva C não tem previsão constitucional, no que se 

equivoca, pois, a Constituição Federal, nos termos do art. 37, inciso XVI, alínea b, permite a acumulação de um cargo 

de professor com um cargo científico. Cargo científico é aquele que exige formação de nível superior, como o de 

Dentista, por exemplo. A questão traz o Direito Administrativo aplicado ao caso concreto, exigindo raciocínio jurídico 

do candidato. Diante do exposto, mantém-se o gabarito. 

Fonte: Constituição Federal. Raciocínio Jurídico. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

26 24 27 25 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A razão recursal confunde o termo “fundamento” do ato, sinônimo de “motivo” do ato, com outro termo que é a 

“motivação” do ato. O motivo ou fundamento correspondem às razões de fato e de direito que autorizam a prática 

do ato administrativo. Já o termo motivação corresponde à “fundamentação” do ato, isto é, à justificativa expressa 

do ato. O motivo, o fundamento é a causa do ato, enquanto motivação é uma exigência da forma do ato 

administrativo. Diante do exposto, mantém-se o gabarito. 

Fonte: Atos administrativos. Conhecimentos doutrinários (Hely Lopes Meirelles e Celso Antônio Bandeira de Mello). 

 
BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

27 27 23 26 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A razão recursal dispõe que o gabarito aponta como resposta a assertiva “Eficiência”, no que se equivoca, pois 

gabarito aponta com resposta a “razoabilidade”, princípio expresso na lei de processo administrativo e implícito na 

Constituição Federal. Diante do exposto, mantém-se o gabarito. 

Fonte: Constituição Federal. Lei n. 9.784/99 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

32 29 28 34 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O conteúdo da questão foi inserido no Código Civil pela Lei n.º 13.874, de 20 de setembro de 2019. De outro lado o 

edital, publicado em 11 de setembro de 2019 rezava no item “13.16 Legislações com entrada em vigor após a data 

de publicação deste Edital, bem como alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão 

objeto de avaliação nas provas do Concurso. ” Pelo exposto, a questão foi anulada. 

Fonte: Edital do concurso 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

33 30 29 28 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A resposta encontra-se na literalidade do artigo 231 do Código de Processo Civil: “Salvo disposição em sentido 

diverso, considera-se dia do começo do prazo: I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a 

citação ou a intimação for pelo correio; II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a 

intimação for por oficial de justiça; III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do 

escrivão ou do chefe de secretaria; IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a 
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intimação for por edital; V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo 

para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; VI - a data de juntada do comunicado de 

que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, 

quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta; VII - a data de publicação, quando a intimação 

se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da 

retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria. Logo, a única alternativa incorreta é a alternativa D. 

Fonte: Art. 231 do Código de Processo Civil 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

37 38 35 40 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “B”. 

O enunciado da questão informa que houve a transmissão de um apartamento de forma gratuita. O fato gerador 

descrito é o previsto no art. 155, I da Constituição Federal. Logo não há incidência de ITBI, cuja competência para 

instituir e cobrar é dos municípios, mas sim ITCMD, de competência dos Estados e Distrito Federal. Verifica-se, 

portanto, que a única alternativa que atende ao comando da questão é a alternativa “B”. 

Fonte: Código Tributário Nacional. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

39 40 40 38 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A razão recursal sustenta não haver resposta à questão, tendo em vista a existência de parcela de recursos oriundos 

do imposto sobre produtos industrializados que não é objeto de repasse ao Município, contudo, é necessário notar 

que a questão delimita o repasse aos recursos que devem ser repartidos e que compõem o Fundo de Participação do 

Município. Assim, observado este contexto, o percentual do repasse corresponde a 25% do valor que o Estado 

recebe para a redistribuição. Assim, a questão não abrange os recursos que compõem o FPE e nem aqueles que são 

repartidos diretamente pela União. 

Fonte: Constituição Federal.  

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

41 42 43 45 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A razão recursal dispõe que o tema da questão não está amparado no Edital, porém, é expresso no conteúdo 

programático em “Trabalho Estrangeiro”. Ademais, a assertiva encontra-se prevista expressamente no art. 353 da 

Consolidação das Leis do Trabalho. O estrangeiro não se confunde com o brasileiro naturalizado, sendo 

improcedente a argumentação, para o caso, no sentido de que não há distinção entre brasileiros natos e 

naturalizados.  

Fonte: Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

42 44 41 43 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A razão recursal dispõe que salário in natura “não pactuado” também ofende o art. 462 da CLT, porém a assertiva 

não restringiu o termo, sendo certo que o salário in natura não encontra vedação genérica em face do dispositivo 

legal apresentado. Diante do exposto, mantém-se o gabarito. 

Fonte: Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art232
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

46 49 50 50 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O benefício assistencial pode ser pago a mais de um membro da família desde que comprovadas todas as condições 

exigidas. 

Os requisitos definidos na Lei Orgânica da Assistência Social e no seu decreto regulamentador são os seguintes: 

• Pessoa idosa deverá comprovar, de forma cumulativa: 

a) possuir 65 anos de idade ou mais; 

b) a condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade; e 

c) não possuir outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, 

salvo o de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória. 

• Pessoa com deficiência (PcD) deverá comprovar, de forma cumulativa: 

a) a existência de impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em 

interação com diversas barreiras, obstruam sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas; 

b) a condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade; e 

c) não possuir outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, 

salvo o de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória. 

Cabe ainda destacar que por força do Acordo de Seguridade Social que vigora entre o Brasil e Portugal, o Decreto nº 

8.805, de 07.07.2016, estendeu o BPC às pessoas de nacionalidade portuguesa, desde que comprovem residência no 

Brasil e atendam a todos os demais critérios estabelecidos no Regulamento (Decreto nº 6.214/2007). 

Logo, somente a alternativa “B” responde corretamente o enunciado da questão. 

Fonte: Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – LOAS ao idoso e à pessoa com deficiência 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

47 50 46 49 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão foi formulada dentro do conteúdo programático do cargo, onde prevê expressamente Lei Complementar 

nº 44 de 24/02/2011. Quanto à questão, não se vislumbra nenhuma inconformidade, uma vez que a questão exige o 

teor do art. 211 da referida norma, vejamos: CAPÍTULO III DO AFASTAMENTO PREVENTIVO Art. 211. Como medida 

cautelar e para evitar que o servidor possa influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do 

processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) 

dias, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o 

qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Portanto, ratifica-se o gabarito original. 

Fonte: Lei Complementar nº 44 de 24/02/2011. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

48 47 48 46 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De fato a questão apresenta duas alternativas iguais, C e D. Todavia, isto não interfere na resolução da questão, uma 

vez que o conteúdo das alternativas não atende ao comanda do enunciado, que exige que o candidato assinale a 

opção onde aponte somente afirmativas verdadeiras. O erro material apontado não é capaz de induzir os candidatos 

em erro, portanto, tal vício não se mostra capaz de gerar anulação da questão. Por fim, destaca-se que apenas as 

afirmas I e II estão corretas, logo a alternativa que responde corretamente à questão é a opção A.  

Fonte: Regimes de Previdência Social 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

49 46 47 48 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Nos termos da Lei Complementar 41 e considerando as afirmativas, somente a alternativa D responde corretamente 

o comando da questão, vejamos:  

a) Art. 131. Perderá o direito às férias o servidor que, no período aquisitivo, houver gozado das licenças a que se 

referem os incisos I (quando for sem remuneração), III, IV e VII (quando for sem remuneração) do artigo 132. 

(Redação dada pela LC nº 82/2012, em seu Art. 1º). 

Art. 132. Conceder-se-á ao servidor licença: (...) VII - para capacitação;  

b) Art. 125. O servidor terá direito a 25 (vinte e cinco) dias úteis de férias por ano, que podem ser concedidas no 

prazo máximo de 01 (um) ano e 11 (onze) meses, conforme necessidade do serviço. (Redação dada pela LC nº 

171/2017, em seu Art. 5º). 

c) Art. 125 (...) § 3º As férias regulamentares poderão ser gozadas em dois períodos, não podendo nenhum deles ter 

duração inferior a dez dias úteis, de acordo com o interesse do serviço. (Redação dada pela LC nº 171/2017, em seu 

Art. 6º). 

d) Art. 126. (...) § 1° Se o servidor comete excesso de faltas injustificadas, a Administração deverá reduzir o período 

de férias regulamentares, conforme definido na tabela abaixo: 

 
(Redação dada pela LC nº 171/2017, em seu Art. 7º). 

Vide, portanto, que somente a alternativa D está correta. 

Fonte: LEI COMPLEMENTAR Nº 41 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

50 48 49 47 

Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alegação apresentada não guarda qualquer relação com a questão. Assim, resta prejudicada. 

 

 

Cargo: Advogado Social 

 

Questão: 07 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Conforme o texto, “No momento em que o planeta vive o colapso climático, a floresta amazônica é efetivamente o 

centro do mundo. Ou, pelo menos, é um dos principais centros do mundo. Se não compreendermos isso, não há 

como enfrentar o desafio do clima”. Assim, está correta a alternativa D, que expõe: “não compreender que a floresta 

amazônica constitui um dos principais centros do mundo implica não conseguir encarar os sérios problemas 

climáticos”. Ou seja, ela parafraseia a mensagem original, sem, portanto, criar distorções em seu conteúdo. 

Conforme o texto, “A Amazônia é o epicentro dos conflitos, mas, para fiscalizar o Estado e defender os direitos dos 

mais desamparados, as instituições mandam os sem nenhuma experiência”. Logo, está incorreta a alternativa A, que 

distorce o sentido original da mensagem ao enunciar que “os sem nenhuma experiência mandam na fiscalização do 

Estado”. Conforme o texto, “Mas teriam que se esforçar muito para superar a sua ignorância, como eu me esforço 
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todos os dias para superar a minha”. A autora do texto, nesse excerto, está se referindo aos procuradores e 

defensores públicos recém instalados para exercer suas funções em cidades do interior amazônico, e não aos povos 

da floresta. Assim, está incorreta a alternativa B. De acordo com o texto, “O fato de a Amazônia ainda ser vista como 

um longe e também — ou principalmente — como uma periferia dá a dimensão da estupidez da cultura ocidental 

branca, de matriz primeiro europeia e depois norte-americana”. Assim, está incorreta a alternativa C, que distorce o 

sentido original da mensagem ao enunciar que “ver a Amazônia como periferia tem origem na estupenda concepção 

da cultura oriental branca, de matriz primeiro europeia e depois norte-americana”.  

Fonte: PLATÃO, F; FIORIN, J. L. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2007, p. 35-37. 

 

Questão: 09 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Conforme Cegalla (2010, p. 459), “a concordância do verbo precedido do pronome relativo ‘que’ far-se-á 

obrigatoriamente com o sujeito do verbo “ser” da oração principal. Assim, nos períodos “Somos nós que precisamos 

da ajuda dos povos da floresta. É deles o conhecimento sobre como viver apesar das ruínas” (7º§), se a palavra “nós” 

fosse substituída pelo pronome “eu”, eles ficariam assim: “Sou eu que preciso da ajuda dos povos da floresta. É deles 

o conhecimento sobre como viver apesar das ruínas” (7º§). Desse modo, três palavras ao todo (incluindo na 

contagem o termo a ser flexionado por determinação do enunciado) precisariam ter a grafia modificada para 

garantir a correta concordância verbo-nominal, estando correta a alternativa B.  

Fonte: CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 2010, p. 459. 

 

Questão: 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustenta o recurso que a alternativa que apresenta a afirmativa: “Mesmo dominando os processos, o trabalhador é 

obrigado a vender sua força de trabalho, e o mercado determina seu preço,”  também, seria uma opção a ser 

marcada por discordância, porém a afirmação da alternativa é fundamentada no trabalho de Jacob Carlos Lima e 

Maria Aparecida Bridi, ambos dos departamentos de Sociologia  da Universidaddes federais de São Carlos e do 

Paraná, no Dossiê TRABALHO DIGITAL E EMPREGO: a reforma trabalhista e o aprofundamento da precariedade. No 

qual afirmam na conclusão: “Ao analisar o futuro do trabalho na sociedade resultante da quarta revolução industrial 

da internet das coisas, que Rifkin (2016) vai chamar de “sociedade com custo marginal zero”, ele é contido e mesmo 

pessimista. A tendência, segundo ele, é a eliminação crescente de postos de trabalho em categorias até agora pouco 

ameaçadas, como caminhoneiros e trabalhadores de confecções. A automação e a robótica eliminariam diversos 

cargos na prestação de serviços, e mesmo os trabalhadores do conhecimento poderão ser dispensados pela 

utilização da mesma tecnologia que desenvolve TI. Megadados e algoritmos reduziriam o custo marginal da mão de 

obra, e haveria uma desvinculação entre produtividade e emprego. E, sem empregos, quem compraria as 

mercadorias? Velha questão, já situada e sempre retomada no debate sobre as crises cíclicas do capitalismo. 

Mas, enquanto o apocalipse não chega, assistimos ao surgimento de novas ocupações vinculadas a novas 

tecnologias, exigindo, de um lado, profissionais altamente qualificados e, de outro, trabalhadores especializados. 

Como trabalho criativo, os trabalhadores de software utilizam seu conhecimento para produzir programas, 

aplicativos e jogos, os quais, por sua vez, lhes criam problemas, no sentido de ser um trabalho sem fim, no qual 

jornadas se borram, e a vida pessoal é colonizada pelo trabalho: trabalha-se o tempo todo, mesmo quando se acha 

que se trata de uma diversão, ao jogar ou experimentar apps, softwares novos etc. Mesmo dominando os processos, 

o trabalhador é obrigado a vender sua força de trabalho, e o mercado determina seu preço. Há maior autonomia em 

algumas das atividades, sem dúvida, mas o trabalhador continua subordinado. A precariedade se encontra nos 

processos de trabalho, no tempo necessário para sua produção e nas modalidades de contratação. No trabalho 

em hardware e em call center, a padronização é quase total, com trabalho altamente taylorizado. Nesses, como nos 

de software, a precariedade encontra-se menos nas relações de trabalho e mais nas condições de trabalho 

extenuantes, nervosas, emocionais. Ou seja, o trabalho formalizado atenua, mas não elimina a precariedade. ” 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-49792019000200325&lng=en&nrm=iso#B38
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Fonte: LIMA, Jacob Carlos; BRIDI, Maria Aparecida. TRABALHO DIGITAL E EMPREGO: reforma trabalhista e 

aprofundamento da precariedade. Cafajeste. CRH , Salvador, v. 32, n. 86, p. 325-342, agosto de 2019. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-49792019000200325&lng=en&nrm=iso>. Acesso 

em 04 jan. 2020. Epub 10 out 2019. http://dx.doi.org/10.9771/ccrh.v32i86.30561. 

 

Questão: 17  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustenta o recurso que a opção correta a ser marcada seria a que traz como texto: “RACISMO COMO 

NORMALIDADE, FUNCIONANDO TANTO COMO UMA IDEOLOGIA QUANTO COMO UMA PRÁTICA DE NATURALIZAÇÃO 

DA DESIGUALDADE”, pois seria a que melhor define o Racismo Estrutural, no entanto o comando da questão pede 

que o candidato marque a alternativa que evidencia a manifestação do racismo institucional e não o Estrutural como 

tenta indicar o recurso. Assim a opção correta que melhor evidencia o Racismo institucional continua sendo: 

Concepção pela qual se conferem privilégios e desvantagens a determinados grupos em razão da raça, normalizando 

estes atos, por meio do poder e da dominação. 

 Fontes: 

 BATISTA, Waleska Miguel. A inferiorização dos negros a partir do racismo estrutural. Rev. Direito Práx. , Rio 

de Janeiro, v. 9, n. 4, p. 2581-2589, outubro de 2018. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2179-

89662018000402581&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 08 de janeiro de 2020. http://dx.doi.org/10.1590/2179-

8966/2018/36867. 

 LOPEZ, Laura Cecilia. O conceito de racismo institucional: aplicações no campo da saúde. Interface 

(Botucatu) [online]. 2012, vol.16, n.40, pp.121-134.  Epub Mar 20, 2012. ISSN 1414-3283. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/S1414-32832012005000004>. Acesso em 08 jan. 2020. 

 

Questão: 18  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustenta o recurso que o Expressionismo teve início no século XIX e se consolidado no século XX. Porém, o comando 

da questão indica para o candidato marcar a opção em que apresenta um movimento Artísitico que não pertença ao 

século XX, entre as opções, apenas, o Impressionismo é exclusivo do século XIX não pertencendo ao século XX.  Em 

abril de 1874 acontece a primeira "Exposição dos Impressionistas", que iniciou oficialmente o movimento artístico 

que viria a ser considerado como o de maior influência sobre a arte moderna. No grupo original estavam Monet, 

Manet, Renoir, Sisley, Degas e Pissarro, que figuram entre os principais nomes do movimento. 

Fonte:  ZANCHETTA, Luciene. Impressionismo: 230 anos de luz. Cienc. Culto. São Paulo, v. 56, n. 3, p. 58-59, 

setembro de 2004. Disponível em <http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-

67252004000300027&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 31 jan. 2020. 

 

Questão: 19  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustenta o recurso que a Assertiva III estaria errada por afirmar que eventos importantes ocorreram na época do 

nascimento da geração X, porém observa-se no texto da assertiva que A Geração X teve a necessidade de enfrentar 

as incertezas do mundo e toda a sua hostilidade e a falta de identidade que os jovens da geração X tiveram na sua 

juventude e início de carreira, influenciaram no seu desenvolvimento. Eventos importantes ocorreram nesta época, 

tais como a queda do muro de Berlim, a Guerra Fria, a epidemia de AIDS, a indústria do entretenimento e suas 

inovações tecnológicas; fatores que marcaram muito esta geração. Uma das expressões dessas mudanças foram os 

movimentos sociais, defendendo direitos iguais para todos. Assim, tais fatos correram durante o desenvolvimento e 

formação da geração X que na tabela indica em 2011 estarem com a idade entre 34 e 45 anos, não se tratando, 

portanto, de fatos ocorridos, somente, durante a data de nascimento indicada na tabela, mas as influências durante 

a formação desta geração até 2011.  
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Fontes:  

 CRUZ, Bruna; RODRIGUES, Émerson; FREITAS, Hannah; RIOS, Riverson. “Não me ligue, mande mensagem”: 

Os novos hábitos da Geração Z ao telefone. Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação XX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – Juazeiro - BA – 05 a 

07/07/2018. Disponível em: <http://portalintercom.org.br/anais/nordeste2018/resumos/R62-1025-1.pdf> 

Acesso em: 03 jan. 2020. 

 NOVAES, Tiago; BERTOLAZZI, Marco Aurélio; Zanandrea, Gabriela; CAMARGO, Maria Emilia. Geração Z: Uma 

Análise sobre o Relacionamento com o Trabalho. XVI Mostra de Iniciação Científica, Pós-graduação, Pesquisa 

e Extensão. Disponível em: <http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/mostraucsppga/xvimostr 

appga/paper/viewFile/4869/1569> Acesso em: 04 jan. 2020.  

 

Questão: 20  

Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alegação apresentada não guarda qualquer relação com a questão. Assim, resta prejudicada. 

 

Questão: 22  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Consoante os termos propostos pelo próprio Tesouro Nacional, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 

nº 101, de 04/05/2000) estabelece, em regime nacional, parâmetros a serem seguidos relativos ao gasto público de 

cada ente federativo (estados e municípios) brasileiro. As restrições orçamentárias visam preservar a situação fiscal 

dos entes federativos, de acordo com seus balanços anuais, com o objetivo de garantir a saúde financeira de estados 

e municípios, a aplicação de recursos nas esferas adequadas e uma boa herança administrativa para os futuros 

gestores. Entre seus itens está previsto que cada aumento de gasto precisa vir de uma fonte de financiamento 

correlata e os gestores precisam respeitar questões relativas ao fim de cada mandato, não excedendo o limite 

permitido e entregando contas saudáveis para seus sucessores. Um dos mais fortes instrumentos de transparência 

em relação aos gastos públicos, indicando os parâmetros para uma administração eficiente, a LRF brasileira se 

inspirou em outros exemplos bem sucedidos ao redor do mundo, como Estados Unidos e Nova Zelândia. Diante do 

exposto, mantém-se o gabarito. 

Fonte: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/lei-de-responsabilidade-fiscal 

 

Questão: 24  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O termo Estado de Sítio remete à figura das cidades sitiadas, método comum nas guerras antigas. O Estado de Sítio 

somente é passível de ser decretado em caso de guerra, seja ela estrangeira ou interna. Em situações dessa 

natureza, não somente o funcionamento das instituições democráticas está ameaçado, mas também a própria 

existência do Estado. Estado de Sítio é a situação de comoção interna ou externa sofrida pelo Estado, que enseja a 

suspensão temporária de garantias individuais, a fim de preservar a ordem constituída. O professor José Afonso da 

Silva assim define o estado de sítio: Instauração de uma legalidade extraordinária, por determinado tempo e em 

certa área (que poderá ser o território nacional inteiro), objetivando preservar ou restaurar a normalidade 

constitucional, perturbada por motivo de comoção grave de repercussão nacional ou por situação de beligerância 

com Estado estrangeiro (Curso de Direito Constitucional Positivo, São Paulo, Revista dos Tribunais, 5ª ed., 1989, p. 

640). 

Fontes: 

 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 5ª ed. Forense, 2003. 

 CAETANO, Marcelo. Direito Constitucional. vol. II/183,  Forense, 1978. 

 CANOTILHO, J. J. Gomes. DIREITO CONSTITUCIONAL E TEORIA DA CONSTITUIÇÃO. 4ª ed. Livraria Almedina. 

Coimbra (Portugal), 1997. 
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 COMPARATO, Fábio Konder . O Ministério Público na Defesa dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, 2002. 

 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2003. 

 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Estado de Defesa e a Constituição. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito. Ed. Martins Fontes. São Paulo, 1998. 

 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.  4 ª ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

 In. AFIRMAÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS HUMANOS. 2ª ed. Editora Saraiva. São Paulo, 2001 

 SCALQUETTE, Ana Cláudia Silva. CONFLITOS NO ESTADO CONSTITUCIONAL DE DIREITO – POR UMA 

COMPREENSÃO JURÍDICA DA DESOBEDIÊNCIA CIVIL. Mandamentos Editora. Belo Horizonte, 2004. 

 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003 

 TAVARES,André Ramos. Curso de Direito Constitucional.3ª ed. Ver e atual. São Paulo, Saraiva. 

 https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-constitucional/defesa-do-estado-e-das-instituicoes-

democraticas/ 

 

Questão: 25  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A matéria aventada faz parte do conteúdo programático apresentado para a elaboração da prova, a saber: 

DIREITO ADMINISTRATIVO: organização da Administração Pública: Administração Direta e Indireta. Centralização e 

descentralização administrativa. Descentralização e desconcentração; Entidades da Administração Indireta: 

Autarquias; Empresas públicas; Sociedades de economia mista; Fundações públicas. Entidades do Terceiro Setor. 

Agências Reguladoras. Entidades e Órgãos Públicos. Regime Jurídico Administrativo: Conceito e noção de interesse 

público. Interesse público primário e secundário. Prerrogativas da Administração Pública. Poder de Polícia. Poder 

Hierárquico. Poder Disciplinar. Poder Regulamentar. Uso e abuso do Poder. Princípios constitucionais da 

Administração Pública. Atos Administrativos: Fatos e atos da Administração Pública. Ato administrativo. Conceito e 

requisitos. Atributos. Perfeição, validade, eficácia. Classificação dos atos administrativos. Vinculação e 

discricionariedade. O mérito do ato administrativo. Extinção dos atos administrativos. Modalidades. Revogação e 

Anulação. Vícios do ato administrativo: ato nulo e anulável. Convalidação. Teoria dos motivos determinantes. 

Agentes Públicos: Agentes públicos e sua classificação. Cargo, emprego e função. Regime Jurídico Constitucional dos 

Servidores Públicos. Regime Jurídico do Servidor Público. Abrangência das Normas Constitucionais. Acessibilidade 

aos cargos públicos. Investidura em cargos e empregos públicos. Investidura originária. Investidura derivada. 

Nomeação. Posse. Regime Jurídico Único. Evolução Funcional. Remuneração. Acumulação. Estabilidade. 

Disponibilidade. Aposentadoria. Responsabilidade do Servidor. Sindicalização e Greve. Processo e Procedimento 

Administrativo: Processo e procedimento administrativo: distinção. Modalidades. Processo administrativo 

disciplinar. Princípios constitucionais do processo administrativo. Princípios da Lei Federal n. 9.784/99. Instauração. 

Instrução. Decisão. Invalidades. Recursos administrativos. Serviços Públicos: Serviço público: conceito, caracteres, 

classificações e garantias. Regime jurídico e princípios aplicáveis. Concessões e permissões de serviço público. 

Natureza jurídica. Extinção da concessão e da permissão de serviço público. Responsabilidade Civil do Estado. 

Licitações. Pregão Eletrônico. (Destacado) 

Ademais, todas as assertivas lançadas na questão estão corretas, embasadas na doutrina publicada. A doutrina 

brasileira estabeleceu uma classificação analisando a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, que 

inicialmente, sob a influência da doutrina norte americana foram categorizadas em normas auto aplicáveis e normas 

não auto aplicáveis, sendo as primeiras aquelas capazes de produzir efeitos desde a entrada em vigor, 

diferentemente das não auto aplicáveis, que para produzirem efeitos precisam da atividade legiferante posterior. 

Diante do exposto, mantém-se o gabarito. 

Fonte: https://jus.com.br/artigos/33391/a-eficacia-e-aplicabilidade-das-normas-constitucionais/2 
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Questão: 26  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A resposta correta da questão é a contida na letra A, cuja assertiva é incorreta. 

Consoante art. 37, III da Constituição da República, o prazo de validade do concurso público será de ATÉ DOIS ANOS, 

PRORROGÁVEL UMA VEZ, POR IGUAL PERÍODO, diferente do que assevera a alternativa. 

 

Questão: 27  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A designação dos servidores que irão compor a equipe de execução do pregão eletrônico, deve ser feita mediante a 

ato administrativo específico, exarado pela autoridade competente. Segundo Jorge Ulisses Jacoby Fernandes 

(JACOBY FERNADES,Jorge Ulysses. Op. cit., p.549-550). Os servidores deverão ser do próprio órgão, com vínculo 

empregatício com o mesmo, uma vez que, a capacitação dos mesmos redunda em custos para o órgão da 

administração e funcionários sem vínculo empregatício, podem por sua vez, desvincular-se causando prejuízo para o 

erário público. [31] Diógenes Gasparini chama atenção ao que dispõe o art. 10, § 4º do Decreto 5.450/05: A função do 

pregoeiro somente poderá ser exercida por servidor ou militar, conforme § 2º do mesmo artigo, que reúnam 

qualificações profissional e perfil adequados e aferidos pela autoridade competente, na falta de funcionários 

capacitados a designação deve recair em agentes integrantes órgão ou entidade integrante do Sistema de Serviços 

Gerais – SISG[32]. Sob esta ótica registra-se que a qualificação do servidor designado como pregoeiro e sua equipe de 

apoio é de estrema importância sob pena de comprometer o pregão. Recomenda-se que os atores do certame 

devam ter conhecimento prévio de todo arsenal jurídico normativo, acerca do pregão eletrônico isso irá evitar 

problemas que podem acarretar em nulidades insanáveis, pela absoluta falta de conhecimento jurídico. E não 

somente isso, deve ele também reunir qualidades de liderança e conciliação para o bom prosseguimento do 

procedimento. 

 

Questão: 35  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A razão recursal alega que o art. 825 do CPC apresenta uma ordem de preferência completa para a penhora de bens 

em caso de cobrança judicial de Dívida Ativa. Ocorre que a questão não é uma cópia da letra fria da lei e sim uma 

análise de aplicação a casos concretos.  Pergunta-se se foi “preservada a ordem” dentre as condições hipotéticas 

apresentadas. Diante do exposto, mantém-se o gabarito. 

Fonte: Código de Processo Civil  

 

Questão: 39  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A razão recursal alega que a questão não informa a data do fato gerador, porém trata-se de mera interpretação 

textual. Na assertiva B, se o fato gerador fosse após a edição da lei, evidentemente que a lei não seria chamada de 

“nova” e sim de “vigente”. As alternativas estão estruturadas sobre a interpretação do enunciado em face da 

redação do art. 144 do Código Tributário Nacional, sendo aplicável sempre a lei vigente na data do fato gerador e 

não aplicável a norma modificada. Diante do exposto, mantém-se o gabarito. 

Fonte: Código Tributário Nacional 

 

Questão: 41  

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

As alternativas “A” e “B” atendem ao comando do enunciado, havendo duas respostas corretas para a questão. Em 

ambas as alternativas informam sobre a possibilidade do funcionário ser dispensando em caso de falta grave. 

 

 

 

https://jus.com.br/tudo/conciliacao
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Questão: 43  

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Comando da questão encontra-se equivocado, pois deveria solicitar que os candidatos assinalassem a opção 

INCORRETA. Diante disto, a questão foi anulada por possuir mais de uma resposta correta. 

 

Questão: 44  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Em regra, as férias individuais devem ser concedidas em somente um período de 30 dias, sendo excepcionalíssimos 

os casos em que o período de descanso poderia ser dividido em dois períodos que não poderiam ser inferiores a 10 

dias (art. 134, § 1º, da CLT). Portanto, a alternativa “B” é a única incorreta. 

Fonte: CLT 

 

Questão: 49  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A razão recursal alega que o conteúdo da questão não está amparado pelo edital, no que se equivoca, pois a matéria 

refere-se a “DIREITO PREVIDENCIÁRIO – CRIMES PREVIDENCIÁRIOS”, conforme página 41 do Edital. Quanto à 

assertiva “a”, o crime é tipificado pelo não “repasse” e não pela ausência de “recolhimento”. Dessa forma, mantém-

se o gabarito divulgado. 

Fonte: Edital do Certame 

 

 

Cargo: Agente de Trânsito e Transporte 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa “A”. 

Na oração “Ademais, é importante destacar que nós, (...)” (6º§), a palavra “ademais”, utilizada para introduzir a 

oração, pode ser substituída, sem alteração de sentido, por “Além disso”. Segundo o Dicionário Escolar da Língua 

Portuguesa/Academia Brasileira de Letras (2008, p. 101), a palavra “ademais” é um advérbio que significa “além do 

mais”, “além disso”. 

Fonte: DICIONÁRIO ESCOLAR DA LÍNGUA PORTUGUESA/ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. 2. ed., São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 2008. 

 

Questão: 03 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa “C”.  

No trecho “O Canadá, a Indonésia e a União Europeia, por exemplo, já definiram uma data para a proibição; o Brasil, 

sendo o quarto país que mais gera resíduos plásticos no mundo, precisa acompanhar esse movimento.” (3º§), pode-

se afirmar que o ponto e vírgula foi usado para separar partes de um período no qual já havia vírgulas, tanto antes 

quanto depois do ponto e vírgula, conforme o trecho apresentado.  

Segundo Cunha e Cintra (2016, p. 666-668) e Terra e Nicola (2008, p. 364), o ponto e vírgula é um sinal de pontuação 

que serve de intermediário entre o ponto e a vírgula, podendo aproximar-se ora mais daquele, ora mais desta, 

conforme os valores pausais e melódicos que representa no texto. No primeiro caso, equivale a uma espécie de 

ponto reduzido; no segundo, assemelha-se a uma vírgula alongada. Por causa desta imprecisão, o seu emprego 

depende substancialmente do contexto. Portanto, ele não é usado para separar um ponto reduzido e uma vírgula 

alongada. Não se pode afirmar que esse sinal de pontuação foi usado para separar itens enumerativos (como leis, 

regulamentos, etc.), pois eles não aparecem no trecho apresentado; nem o sujeito da oração ou um advérbio de 

afirmação porque isso não ocorre. 

Fontes: 
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 CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed., 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2016. 

 TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Gramática de hoje. São Paulo: Scipione, 2008. 

 

Questão: 08 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sobre a oração “Anualmente, são geradas cerca de 300 milhões de toneladas de lixo plástico no mundo, (...)” (2º§), é 

INCORRETO afirmar que o verbo está na voz passiva sintética. Segundo Terra e Nicola (2008, p. 325), ocorre voz 

passiva sintética quando o verbo estiver acompanhado pelo pronome apassivador “se”. Neste caso, ele apresenta 

sujeito e concorda normalmente com o sujeito expresso na oração, de acordo com Cunha e Cintra (2016). 

Fontes: 

 CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed., 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2016. 

 TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Gramática de hoje. São Paulo: Scipione, 2008. 

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “D”. 

A expressão “cerca de” (2º§) é classificada, morfologicamente, como locução prepositiva. De acordo com Terra e 

Nicola (2008), Cunha e Cintra (2016), a locução prepositiva corresponde ao conjunto de duas ou mais palavras que 

exerce o papel de preposição. A locução “cerca de” significa “perto de” ou “a aproximadamente”. 

Fontes: 

 CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed., 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2016. 

 TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Gramática de hoje. São Paulo: Scipione, 2008. 

 

Questão: 10 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Nas orações “Algumas pessoas têm a falsa impressão de que todos os resíduos plásticos são recicláveis, (...)” (2º§) e 

“Vários países já estão adotando medidas que proíbem a utilização de produtos plásticos descartáveis.” (3º§), as 

palavras destacadas são pronomes indefinidos. A única oração em que a palavra destacada NÃO se trata de pronome 

indefinido é “As pessoas certas sempre têm razão”. Neste caso, a palavra “certas” é um adjetivo que caracteriza o 

substantivo “pessoas”. Segundo Terra e Nicola (2008, p. 177), os pronomes indefinidos referem-se à terceira pessoa 

do discurso, quando ela tem sentido vago ou indefinido. Sendo assim, as palavras “algo” (invariável), “qualquer” 

(variável) e “cada” (invariável) são classificadas como pronomes indefinidos, conforme Cunha e Cintra (2016). 

Fontes: 

 CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed., 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2016. 

 TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Gramática de hoje. São Paulo: Scipione, 2008. 

 

Questão: 16 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”. 

O Reino Unido é um dos países mais densamente povoados do mundo. Nos séculos XVII e XVIII, a população 

britânica experimentou um crescimento contínuo, por se atenuarem as epidemias, por manter-se alta a taxa de 

natalidade da sociedade tradicional e ainda por cair a taxa de mortalidade após a adoção de modernas técnicas de 

higiene. A revolução industrial -- e agrícola -- do século XVIII permitiu a alimentação adequada da crescente 

população, de modo que se deu no país, pela primeira vez, o fenômeno da explosão demográfica que caracterizou a 

transição de algumas sociedades para a modernidade. Dessa forma, é possível concluir que, o fato das epidemias se 
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atenuarem, ou seja, “reduzirem”, “diminuírem”, “moderarem”, confirma-se que o Reino Unido é um dos países mais 

densamente povoados do mundo. No entanto, a criação do grupo G-7se deu em 1975, quando o então presidente 

da França, Giscard d’Estaing, convidou os chefes de Estados dos países mais desenvolvidos do planeta para uma 

reunião. Essa primeira reunião contou com governantes de seis países: Alemanha, Estados Unidos, França, 

Inglaterra, Itália e Japão. Na ocasião a pauta principal foi a crise do petróleo no mundo e seus impactos que 

assolavam a economia mundial. Em 1976, uma nova reunião deste grupo foi realizada, contando agora com a 

participação do Canadá, dando origem a denominação de G-7. A partir daí, ficou definido que as reuniões ocorreriam 

anualmente. A composição do G-7 com esses países durou até 1998, quando a Rússia passou a ser membro do 

grupo. Assim, o  “Grupo dos 8”, ou popularmente falando, o “G-8”, é um fórum que reúne oito países (Estados 

Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Japão e Rússia) e tem como objetivo debater assuntos 

relevantes relacionados à estabilidade econômica global. Juntos, esses países reúnem quase 70% da riqueza 

mundial, e são os principais acionistas dos grandes organismos financeiros do planeta. Dessa forma, a resposta para 

a questão é a alternativa C (I e III, apenas). 

Fontes:   

 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG EDITAL Nº 01, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019 

 UNESCO. Atualidades. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. São Paulo, 23 

de setembro de 2019. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/>. 

 

Questão: 17 

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi ANULADA por não tem como opção de resposta correta, a saber:   

 I -  É a prática na qual uma empresa ou instituição pública é vendida ao setor privado.  Afirmativa Correta. 

II - É a transferência momentânea ou definitiva das empresas públicas à iniciativa privada, tirando do Estado a 

função de gerir ou controlá-las. (Torna-se a alternativa Incorreta pois a transferência momentânea é considerada 

CONCESSÃO que é a transferência temporária da gestão das atividades empresariais do Estado à iniciativa privada, 

mas a titularidade dessas empresas permanece do Estado.) 

III - A privatização proporciona a desburocratização, pois empresas privadas não necessitam abrir editais para 

contratação de funcionários ou serviços, que demandam tempo e custam dinheiro. Afirmativa está CORRETA 

IV - As privatizações fazem, em sua maioria, parte do plano de governos de direita, pois defendem o livre comércio. 

Em grande parte dos casos, a privatização é uma ação realizada quando uma determinada empresa não está 

alcançando os lucros que precisa esteja passando por dificuldades financeiras.  Afirmativa está CORRETA 

Portanto a alternativa correta seria : I, III e IV, como nas opções não apresenta tal opção considera-se esta questão 

anulada. 

Fontes: 

 MUNDO EDUCAÇÃO. Notícias. Atualidades política e economia. São Paulo, 23 de setembro de 2019. 

Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/>.CARGO: Auxiliar Administrativo – SAAE 

 JORNAL. Notícias, Imagens, tecnologia, politica, relações públicas e Entrevistas. Jornal folha de São Paulo. 

São 

 Paulo, 23 de setembro de 2019. Disponível em: <https://www.folha.uol.com.br/>. 

 

Questão: 22 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Analisadas as razões recursais, verificou-se que estas merecem acolhimento. Isso porque, de acordo com a Lei 

Complementar n°41, de 24 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público de Formiga, 

atualizado pela Lei Complementar n° 195, de 2019, o servidor será submetido a 5 (cinco) avaliações de desempenho, 

e em todas as avaliações serão avaliados os seguintes critérios: assiduidade; disciplina; pontualidade; capacidade  de  

iniciativa; produtividade; respeito às normas e  regulamentos;  responsabilidade; capacidade  de  aprendizado e  de  

desenvolvimento profissional; cooperação  e  solidariedade; interesse; adaptação; economicidade; flexibilidade; 
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respeito. Desta forma, verifica-se que não há alternativa correta passível de marcação, devendo ser anulada a 

questão.  

Fonte: Artigo 24 da Lei Complementar n°41, de 24 de fevereiro de 2011. Disponível em: 

http://www.formiga.mg.gov.br/arquivos/recursos_humanos/leicomplementar41estatutogeralatualizado.pdf 

 

Questão: 27 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A razão recursal questiona que a assertiva “C” também esteja correta, porém, o verbo “deve” a torna falsa, visto que 

o at. 144 e seu parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro permitem para a situação as categorias B, C, D e E.  

Fonte: Código de Trânsito Brasileiro 

 

Questão: 38 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A razão recursal questiona que o art. 89 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece uma ordem de prevalência entre 

comandos do agente e sinais, porém, ambas as hipóteses são “sinalização de trânsito”, conforme estabelece o caput 

do referido artigo. Assim, o art. 254 estabelece, sem ressalvas, a obrigatoriedade de obedecer à “sinalização de 

trânsito.  

Fonte: Código de Trânsito Brasileiro 

 

 

Cargo: Agente Social 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa “A”. 

Na oração “Ademais, é importante destacar que nós, (...)” (6º§), a palavra “ademais”, utilizada para introduzir a 

oração, pode ser substituída, sem alteração de sentido, por “Além disso”. Segundo o Dicionário Escolar da Língua 

Portuguesa/Academia Brasileira de Letras (2008, p. 101), a palavra “ademais” é um advérbio que significa “além do 

mais”, “além disso”. 

Fonte: DICIONÁRIO ESCOLAR DA LÍNGUA PORTUGUESA/ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. 2. ed., São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 2008. 

 

Questão: 03 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa “C”.  

No trecho “O Canadá, a Indonésia e a União Europeia, por exemplo, já definiram uma data para a proibição; o Brasil, 

sendo o quarto país que mais gera resíduos plásticos no mundo, precisa acompanhar esse movimento.” (3º§), pode-

se afirmar que o ponto e vírgula foi usado para separar partes de um período no qual já havia vírgulas, tanto antes 

quanto depois do ponto e vírgula, conforme o trecho apresentado.  

Segundo Cunha e Cintra (2016, p. 666-668) e Terra e Nicola (2008, p. 364), o ponto e vírgula é um sinal de pontuação 

que serve de intermediário entre o ponto e a vírgula, podendo aproximar-se ora mais daquele, ora mais desta, 

conforme os valores pausais e melódicos que representa no texto. No primeiro caso, equivale a uma espécie de 

ponto reduzido; no segundo, assemelha-se a uma vírgula alongada. Por causa desta imprecisão, o seu emprego 

depende substancialmente do contexto. Portanto, ele não é usado para separar um ponto reduzido e uma vírgula 

alongada. Não se pode afirmar que esse sinal de pontuação foi usado para separar itens enumerativos (como leis, 

regulamentos, etc.), pois eles não aparecem no trecho apresentado; nem o sujeito da oração ou um advérbio de 

afirmação porque isso não ocorre. 

Fontes: 

 CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed., 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2016. 
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 TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Gramática de hoje. São Paulo: Scipione, 2008. 

 

Questão: 04 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O trecho destacado em “Desta forma, fica clara a necessidade de reduzir a geração desse resíduo por meio da 

redução do consumo de materiais plásticos.” (3º§) corresponde ao sujeito. Cabe destacar que a oração está na 

ordem inversa. Se fosse colocada na ordem direta seria: “Desta forma, a necessidade de reduzir a geração desse 

resíduo fica clara por meio da redução do consumo de materiais plásticos”. Logo, percebe-se o sujeito expresso na 

forma de uma oração, conforme Cunha e Cintra (2016), Terra e Nicola (2008). As demais informações não se aplicam 

a esse contexto. 

Fontes: 

 CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed., 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2016. 

 TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Gramática de hoje. São Paulo: Scipione, 2008. 

 

Questão: 07 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Em relação ao trecho destacado na oração “O consumidor final é o agente de transformação com maior poder nesta 

cadeia” (6º§), a única afirmativa verdadeira é: “Corresponde ao predicativo do sujeito”, pois a oração apresenta um 

verbo de ligação “é (= ser)” + um substantivo “o agente de transformação” que tem a função de atribuir uma 

característica ao sujeito “o consumidor final”, conforme Cunha e Cintra (2016), Terra e Nicola (2008). O trecho 

destacado não apresenta verbo. Logo, não há um verbo no subjuntivo e nem uma locução verbal. Sendo assim, não 

há uma oração subordinada substantiva. 

Fontes: 

 CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed., 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2016. 

 TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Gramática de hoje. São Paulo: Scipione, 2008. 

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “D”. 

A expressão “cerca de” (2º§) é classificada, morfologicamente, como locução prepositiva. De acordo com Terra e 

Nicola (2008), Cunha e Cintra (2016), a locução prepositiva corresponde ao conjunto de duas ou mais palavras que 

exerce o papel de preposição. A locução “cerca de” significa “perto de” ou “a aproximadamente”. 

Fontes: 

 CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed., 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2016. 

 TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Gramática de hoje. São Paulo: Scipione, 2008. 

 

Questão: 10 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Nas orações “Algumas pessoas têm a falsa impressão de que todos os resíduos plásticos são recicláveis, (...)” (2º§) e 

“Vários países já estão adotando medidas que proíbem a utilização de produtos plásticos descartáveis.” (3º§), as 

palavras destacadas são pronomes indefinidos. A única oração em que a palavra destacada NÃO se trata de pronome 

indefinido é “As pessoas certas sempre têm razão”. Neste caso, a palavra “certas” é um adjetivo que caracteriza o 

substantivo “pessoas”. Segundo Terra e Nicola (2008, p. 177), os pronomes indefinidos referem-se à terceira pessoa 

do discurso, quando ela tem sentido vago ou indefinido. Sendo assim, as palavras “algo” (invariável), “qualquer” 

(variável) e “cada” (invariável) são classificadas como pronomes indefinidos, conforme Cunha e Cintra (2016). 
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Fontes: 

 CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed., 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2016. 

 TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Gramática de hoje. São Paulo: Scipione, 2008. 

 

Questão: 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A área de Notificação componente localizado na extremidade direita da Barra de Tarefas, dá acesso às funções de 

sistema frequentemente utilizadas, aos programas instalados e aos dispositivos que exibem ícones nessa área. Dessa 

forma, mantém-se o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: PREPPERNAU, J.; COX, J.; ONLINE SOLUTIONS, INC. – Windows 7: passo a passo. – Porto Alegre: Bookman, 

2010. – Pág.: 383. 

 

Questão: 16 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”. 

O Reino Unido é um dos países mais densamente povoados do mundo. Nos séculos XVII e XVIII, a população 

britânica experimentou um crescimento contínuo, por se atenuarem as epidemias, por manter-se alta a taxa de 

natalidade da sociedade tradicional e ainda por cair a taxa de mortalidade após a adoção de modernas técnicas de 

higiene. A revolução industrial -- e agrícola -- do século XVIII permitiu a alimentação adequada da crescente 

população, de modo que se deu no país, pela primeira vez, o fenômeno da explosão demográfica que caracterizou a 

transição de algumas sociedades para a modernidade. Dessa forma, é possível concluir que, o fato das epidemias se 

atenuarem, ou seja, “reduzirem”, “diminuírem”, “moderarem”, confirma-se que o Reino Unido é um dos países mais 

densamente povoados do mundo. No entanto, a criação do grupo G-7se deu em 1975, quando o então presidente 

da França, Giscard d’Estaing, convidou os chefes de Estados dos países mais desenvolvidos do planeta para uma 

reunião. Essa primeira reunião contou com governantes de seis países: Alemanha, Estados Unidos, França, 

Inglaterra, Itália e Japão. Na ocasião a pauta principal foi a crise do petróleo no mundo e seus impactos que 

assolavam a economia mundial. Em 1976, uma nova reunião deste grupo foi realizada, contando agora com a 

participação do Canadá, dando origem a denominação de G-7. A partir daí, ficou definido que as reuniões ocorreriam 

anualmente. A composição do G-7 com esses países durou até 1998, quando a Rússia passou a ser membro do 

grupo. Assim, o  “Grupo dos 8”, ou popularmente falando, o “G-8”, é um fórum que reúne oito países (Estados 

Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Japão e Rússia) e tem como objetivo debater assuntos 

relevantes relacionados à estabilidade econômica global. Juntos, esses países reúnem quase 70% da riqueza 

mundial, e são os principais acionistas dos grandes organismos financeiros do planeta. Dessa forma, a resposta para 

a questão é a alternativa C (I e III, apenas). 

Fontes:   

 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG EDITAL Nº 01, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019 

 UNESCO. Atualidades. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. São Paulo, 23 

de setembro de 2019. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/>. 

 

Questão: 17 

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi ANULADA por não tem como opção de resposta correta, a saber:   

 I -  É a prática na qual uma empresa ou instituição pública é vendida ao setor privado.  Afirmativa Correta. 

II - É a transferência momentânea ou definitiva das empresas públicas à iniciativa privada, tirando do Estado a 

função de gerir ou controlá-las. (Torna-se a alternativa Incorreta pois a transferência momentânea é considerada 

CONCESSÃO que é a transferência temporária da gestão das atividades empresariais do Estado à iniciativa privada, 

mas a titularidade dessas empresas permanece do Estado.) 
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III - A privatização proporciona a desburocratização, pois empresas privadas não necessitam abrir editais para 

contratação de funcionários ou serviços, que demandam tempo e custam dinheiro. Afirmativa está CORRETA 

IV - As privatizações fazem, em sua maioria, parte do plano de governos de direita, pois defendem o livre comércio. 

Em grande parte dos casos, a privatização é uma ação realizada quando uma determinada empresa não está 

alcançando os lucros que precisa esteja passando por dificuldades financeiras.  Afirmativa está CORRETA 

Portanto a alternativa correta seria : I, III e IV, como nas opções não apresenta tal opção considera-se esta questão 

anulada. 

Fontes: 

 MUNDO EDUCAÇÃO. Notícias. Atualidades política e economia. São Paulo, 23 de setembro de 2019. 

Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/>.CARGO: Auxiliar Administrativo – SAAE 

 JORNAL. Notícias, Imagens, tecnologia, politica, relações públicas e Entrevistas. Jornal folha de São Paulo. 

São 

 Paulo, 23 de setembro de 2019. Disponível em: <https://www.folha.uol.com.br/>. 

 

Questão: 20 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os primórdios de sua colonização datam da era quaternária ou término da era terciária, sendo possível que o 

homem tenha suas origens nesse continente.  O norte da África é a região mais antiga do mundo ocupada por seres 

humanos. Os fósseis de hominídeos encontrados ali, na Tanzânia e no Quênia, têm cerca de cinco milhões de anos. O 

norte da África é a região mais antiga do mundo ocupada por seres humanos. Os fósseis de hominídeos encontrados 

ali, na Tanzânia e no Quênia, têm cerca de cinco milhões de anos. Os dados se referem ao continente Africano. 

Fontes:  

 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG EDITAL Nº 01, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019 

 TERRA. Notícias do mundo: política, conflitos, crimes, curiosidade e mais. São Paulo, 23 de setembro de 

2019. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/mundo/>. 

 

Questão: 22 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Analisadas as razões recursais, verificou-se que estas merecem acolhimento. Isso porque, de acordo com a Lei 

Complementar n°41, de 24 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público de Formiga, 

atualizado pela Lei Complementar n° 195, de 2019, o servidor será submetido a 5 (cinco) avaliações de desempenho, 

e em todas as avaliações serão avaliados os seguintes critérios: assiduidade; disciplina; pontualidade; capacidade  de  

iniciativa; produtividade; respeito às normas e  regulamentos;  responsabilidade; capacidade  de  aprendizado e  de  

desenvolvimento profissional; cooperação  e  solidariedade; interesse; adaptação; economicidade; flexibilidade; 

respeito. Desta forma, verifica-se que não há alternativa correta passível de marcação, devendo ser anulada a 

questão.  

Fonte: Artigo 24 da Lei Complementar n°41, de 24 de fevereiro de 2011. Disponível em: 

http://www.formiga.mg.gov.br/arquivos/recursos_humanos/leicomplementar41estatutogeralatualizado.pdf 

 

Questão: 23 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Analisadas as razões recursais, verificou-se que estas não merecem prosperar. 

A questão guerreada traz, em seu enunciado, todas as informações necessárias à sua resolução. Vejamos: 

ˋˋDe acordo com a Lei Complementar nº 41/2011, Júlia, servidora pública empossada no município de Formiga/MG, 

no ano de 2015, além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, terá direito aos seguintes adicionais, 

EXCETO``.  No caso em tela, conforme EXPRESSAS informações, Júlia foi empossada em 2015, ou seja, após a entrada 

em vigor da Lei Complementar n° 41, de 2011 – Estatuto dos Servidores Públicos. A questão exige dos candidatos a 

análise das alternativas e a consequente indicação daquela que não incorporará a esfera de direitos da servidora 
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Júlia. A resolução da questão ultrapassa a mera memorização da Legislação envolvida, demandando a aplicação 

desta ao caso concreto. Desta forma, a alternativa corretamente apresentada pelo gabarito preliminar é a indicativa 

de que Júlia não terá direito ao adicional por tempo de serviço – alternativa C, por ter sido empossada após a 

entrada em vigor da Lei Complementar n°41, de 2011, que diz:   

``Art.  100.  Além do  vencimento  e  das  vantagens  previstas  nesta  Lei,  os servidores terão direito aos seguintes  

adicionais:  

I  -  adicional  por  tempo  de  serviço,  para  aqueles  que  ingressaram  no  serviço público antes da  vigência  desta  

lei;  

II  -  adicional  pelo  exercício  de  atividades  insalubres  ou  perigosas;  (Redação dada pela LC  nº 82/2012, em  seu 

Art. 1º).  

III  -  adicional pela  prestação de  serviço extraordinário;  

IV  -  adicional noturno;  

V  -  adicional de  férias;  

VI  -  adicional de titulação.`` 

 

Não há de se falar, ainda, em direito de adicional por tempo de serviço à servidora Júlia por inteligência do artigo 

101 da Lei Complementar nº 41, de 2011, sob pena de se exigir conhecimento baseado em informações não contidas 

no enunciado da questão. 

Desta forma, julga-se improcedentes os recursos, mantendo-se o gabarito preliminar publicado. 

Fonte: Artigo 100 da Lei Complementar n°41, de 24 de fevereiro de 2011. Disponível em: 

http://www.formiga.mg.gov.br/arquivos/recursos_humanos/leicomplementar41estatutogeralatualizado.pdf 

 

Questão: 24 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Analisadas as razões recursais, verificou-se que estas não merecem prosperar. 

O enunciado da questão requer a indicação da correta situação em que o vereador poderá licenciar-se, de acordo 

com os preceitos previstos na Lei Orgânica do Município de Formiga. O artigo 34 da Lei Orgânica assim dispõe: 

Art. 34 – O Vereador poderá licenciar-se:  

I – por motivo de doença, fica assegurada a remuneração integral;     

II – para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 (cento e 

vinte dias) por sessão legislativa; 

III – para desempenhar missões temporárias, de caráter cultural ou de interesse do Município, fica assegurada a 

remuneração integral; 

§1° Não perderá o mandato, considerando-se automaticamente licenciado, o Vereador investido no cargo de 

Secretário Municipal ou Diretor equivalente, conforme previsto no artigo 32, II, `a`, desta Lei Orgânica. 

A alternativa correta indicada pelo gabarito preliminar diz que o vereador poderá licenciar-se para desempenhar o 

cargo de Secretário Municipal. As demais alternativas indicam situações equivocadas sobre as licenças.  

Não se pode falar, ainda, que a alternativa B está correta, baseando-se no §2°, do artigo 34, da Lei Orgânica, visto 

que mesmo com o desconto a ser realizado pela Câmara, o vereador receberá integralmente sua remuneração. 

Desta forma, julga-se improcedente os recursos, mantendo-se o gabarito preliminar publicado 

Fonte: Artigo 34 da Lei Orgânica do Município de Formiga. Disponível em: 

https://www.camaraformiga.mg.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/LEI-ORG%C3%82NICA-

Atualiza%C3%A7%C3%A3o-Emenda-25.2019.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.formiga.mg.gov.br/arquivos/recursos_humanos/leicomplementar41estatutogeralatualizado.pdf
https://www.camaraformiga.mg.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/LEI-ORG%C3%82NICA-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-Emenda-25.2019.pdf
https://www.camaraformiga.mg.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/LEI-ORG%C3%82NICA-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-Emenda-25.2019.pdf
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Questão: 32 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O questionamento das razões recursais procede, uma vez que as opções de respostas dão margem para duas 
respostas corretas. Sendo assim, por conter duas alternativas que atendem ao enunciado, a questão foi anulada. 

Fonte: MAZZA, Alexandre. Manual de direito administrativo. 3ª ed. São Paulo – Saraiva: 2013 
 

Questão: 33 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O art. 1º, parágrafo único, da Lei 10836/2004 afirma que: “ O Programa de que trata o caput tem por finalidade a 

unificação dos procedimentos de gestão e execução das ações de transferência de renda do Governo Federal, 

especialmente as do Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Educação - Bolsa Escola, instituído pela Lei nº 

10.219, de 11 de abril de 2001, do Programa Nacional de Acesso à Alimentação - PNAA, criado pela Lei nº 10.689, de 

13 de junho de 2003, do Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Saúde - Bolsa Alimentação, instituído pela 

Medida Provisória nº 2.206-1, de 6 de setembro de 2001, do Programa Auxílio-Gás, instituído pelo Decreto nº 4.102, 

de 24 de janeiro de 2002, e do Cadastramento Único do Governo Federal, instituído pelo Decreto nº 3.877, de 24 de 

julho de 2001.” 

Fonte: Lei 10.836 de 9 de janeiro de 2004. Cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências. 

 

Questão: 35 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Devido ao erro material que compromete o entendimento da questão, qual seja, a troca da ordem das alternativas C 

e D, a questão foi anulada.  

 

Questão: 36 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993, em seu artigo art. 1º, apresenta que: “A assistência social, direito do 

cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 

através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às 

necessidades básicas.” 

Fonte: BRASIL, LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993. Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá 

outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm.  

 

Questão: 38 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “D”. 

As alternativas I, II e II, conforme os autores, estão corretas, portanto a opção correta é a letra D. Ressalta-se que 

tanto na edição de 1999, quanto na de 2009, não houve alteração nos conceitos apresentados pelos autores. 

Fonte: WAGNER, Jonh A. & Hollenbeck, John R. Comportamento Organizacional : criabdo vantagem competitiva. 1ª e 

2ª edição. 

 

Questão: 39 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão trata dos autores WAGNER, Jonh A. & Hollenbeck e não da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. 

Tanto na edição de 1999, quanto na de 2006, não houve alteração nos conceitos apresentados pelos autores. 

Fonte: WAGNER, Jonh A. & Hollenbeck, John R. Comportamento Organizacional : criabdo vantagem competitiva.  

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.742-1993?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm
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Cargo: Analista Fiscal Sanitário – Enfermeiro 

 

Questão: 01 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sobre as afirmações relacionadas ao uso do acento indicativo de crase existente no excerto “Essa geração deu 

esperança à geração de seus pais” (4º§), é incorreto afirmar que o verbo “dar” é transitivo direto, não requisitando o 

uso de preposição, pois ele é transitivo direto e indireto, sendo “esperança” o seu objeto direto e “à geração de seus 

pais” o seu objeto indireto. Como ele também é transitivo indireto, requisita o uso da preposição “a” junto ao artigo 

“a”, formando “à” antes de “geração de seus pais”. Por outro lado, caso a palavra “geração” aparecesse flexionada 

no plural, não haveria uso do acento indicativo de crase se o termo “à”, que o antecede, permanecesse no singular. 

Por fim, se o trecho “essa geração deu esperança” fosse flexionado no plural, ou seja, “essas gerações deram 

esperança”, o acento indicativo de crase não deveria ser abolido na sequência da oração porque o verbo “dar” é 

transitivo direto e indireto, requisitando o uso da preposição “a” junto ao artigo “a”, formando “à” antes de 

“geração de seus pais”. Assim, somente a segunda afirmação é verdadeira, estando correta a alternativa C. 

Fonte: 

 LUFT, C. P. Dicionário prático de regência verbal. São Paulo: Ática, 2010, p. 161.  

 CEGALLA, D.P. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 2010, p. 277. 

 

Questão: 12 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A resposta é “todos os países são subdesenvolvidos”, e não “alguns países são subdesenvolvidos”. Por não haver 

alternativa que atenda ao enunciado, a questão foi anulada. 

Fonte: Marina, L. T. Fronteiras da Globalização. O espaço geográfico globalizado. Editora Ática. São Paulo. 2017 p.63 

 

Questão: 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O surto se deu devido aos produtos (alimentos secos) ficarem espalhados com pouca higiene.  

Fonte: https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2020/01/22/coronavirus-na-china-perguntas-e-respostas-

sobre-a-doenca-que-matou-6.htm 

 

Questão: 24 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A iniciativa irá permitir que a população tenha maior acesso aos serviços da Atenção Primária, como consultas 

médicas e odontológicas, coleta de exames laboratoriais, testes de rastreamento para Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (ISTs), triagem neonatal, aplicação de vacinas, acompanhamento pré-natal, entre outros 

procedimentos. Atualmente, a maior parte das 42 mil USF em todo o país funcionam 40 h semanais. De acordo com 

a Portaria 634, de 27 de maio de 2019, em seu Art. 3º: Os estabelecimentos de saúde que aderirem ao programa 

passam a ter flexibilização nas regras das equipes 01 - Estratégia de Saúde da Família (ESF), 02 - Estratégia de Saúde 

da Família com Saúde Bucal Modalidade I (ESFSB MI) e 03 - Estratégia de Saúde da Família com Saúde Bucal 

Modalidade II (ESFSB MII), definidas pela Portaria nº 750/SAS/MS, de 10 de outubro de 2006. 

§1º Os profissionais médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas poderão flexibilizar suas cargas horárias semanais 

(CHS) de atuação nas equipes ESF cadastradas nos estabelecimentos de saúde com adesão ao Programa Saúde na 

Hora, em observância à regra de carga horária mínima de 20 (vinte) horas semanais. 

§2º O somatório das cargas horárias individuais mínimas de que trata o § 1º deste art. deverá corresponder a uma 

carga horária por categoria profissional de, pelo menos, 40 (quarenta) horas semanais por equipe de Saúde da 

Família e equipes de Saúde Bucal. 

Fontes: 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2020/01/22/coronavirus-na-china-perguntas-e-respostas-sobre-a-doenca-que-matou-6.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2020/01/22/coronavirus-na-china-perguntas-e-respostas-sobre-a-doenca-que-matou-6.htm
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 BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Secretárias Municipais de Saúde. O SUS de A a Z: 

garantindo saúde nos municípios. 3ª ed. 2. reimp. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. (Série F. Comunicação 

e Educação em Saúde). Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_ 

 p1.pdf>    

 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2019/prt0634_30_05_2019.html 

 

Questão: 38 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão se inicia com o seguinte enunciado: “Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas”, a 

Resolução Cofen nº 421 está fundamentada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973”, portanto, é improcedente. 

Fonte: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-05092016-2_39205.html 

 

Questão: 39 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

São antidepressivos atípicos os que não se caracterizam como Tricíclicos (ADT), como Inibidores Seletivos da 

Recaptação da Serotonina (ISRS) e nem como Inibidores da MonoAminaOxidase (IMAOs), portanto a terceira 

afirmativa está correta. 

Fonte: http://www.psiqweb.med.br/site/?area=NO/LerNoticia&idNoticia=210 

 

Questão: 41 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Houve uma mudança no calendário, que alterou o esquema vacinal da VOP. Por esse motivo, a questão foi anulada. 

Fonte: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/21518-ministerio-da-saude-realiza-mudancas-no-

calendario-de-vacinacao  

 

Questão: 42 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

1) Recém-nascidos prematuros, independente da idade gestacional e do peso de nascimento, podem receber as 

vacinas no mesmo esquema e doses utilizados para crianças de termo, exceto para vacina contra hepatite B1. A 

aplicação dessa vacina ao nascimento, em recém-nascidos prematuros com peso inferior a 2.000 g, pode determinar 

baixas taxas de soroconversão; esquema vacinal iniciado com 30 dias de vida ou mais determina resposta similar 

àquela obtida em recém-nascidos de termo e com peso superior a 2.000 g1,2. Recém-nascidos pré-termo, nascidos 

de mães HbsAg positivas ou com situação sorológica para hepatite B desconhecida, devem receber vacina contra 

hepatite B e imunoglobulina específica contra hepatite B nas primeiras 12 horas após o nascimento; se o peso de 

nascimento for inferior a 2.000 g, outras três doses da vacina devem ser administradas, a primeira delas com idade 

cronológica de 1 mês. 

2) A vacinação a partir de 1 mês de idade já apresenta resposta adequada, independendo do peso de nascimento, o 

que autoriza o início da vacinação aos 2 meses de idade, com qualquer peso, e a partir de 1 mês de idade em 

prematuros clinicamente estáveis na alta hospitalar 

3) Não há a opção de BCG entre as alternativas. 

Fontes:  

 http://www.jped.com.br/conteudo/06-82-S91/port.asp 

 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0021-75572005000200011 

 

 

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2019/prt0634_30_05_2019.html
http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-05092016-2_39205.html
http://www.psiqweb.med.br/site/?area=NO/LerNoticia&idNoticia=210
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/21518-ministerio-da-saude-realiza-mudancas-no-calendario-de-vacinacao
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/21518-ministerio-da-saude-realiza-mudancas-no-calendario-de-vacinacao
http://www.jped.com.br/conteudo/06-82-S91/port.asp
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0021-75572005000200011
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Questão: 45 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”. 

O Melhor em Casa é um serviço indicado para pessoas que apresentam dificuldades temporárias ou definitivas de 

sair do espaço da casa para chegar até uma unidade de saúde, ou ainda para pessoas que estejam em situações nas 

quais a atenção domiciliar é a mais indicada para o seu tratamento. A atenção domiciliar visa a proporcionar ao 

paciente um cuidado mais próximo da rotina da família, evitando hospitalizações desnecessárias e diminuindo o 

risco de infecções, além de estar no aconchego do lar. O Serviço de Atendimento Domiciliar, por meio do programa 

Melhor em Casa, é composto por diversos profissionais da saúde, que realizam atendimento no domicílio das 

pessoas que necessitam de cuidados de saúde mais intensivos. O acesso ao SAD é geralmente feito no hospital em 

que o usuário estiver internado ou ainda por solicitação da equipe de Saúde da Família/Atenção Básica ou da 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Diante do exposto, o gabarito foi alterado para a letra “C”. 

Fonte: Ministério da Saúde. Serviço de Atenção Domiciliar. Melhor em Casa. 

Disponível em: 

http://www.saude.gov.br/acoes-e-programas/melhor-em-casa-servico-de-atencao-domiciliar/melhor-em-casa 

 

 

Cargo: Analista Fiscal Sanitário – Farmacêutico 

 

Questão: 12 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A resposta é “todos os países são subdesenvolvidos”, e não “alguns países são subdesenvolvidos”. Por não haver 

alternativa que atenda ao enunciado, a questão foi anulada. 

Fonte: Marina, L. T. Fronteiras da Globalização. O espaço geográfico globalizado. Editora Ática. São Paulo. 2017 p.63 

 

Questão: 35 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Analisadas as razões recursais, verificou-se que estas não merecem prosperar. 

O enunciado da questão solicita a indicação da alternativa que, segundo a legislação municipal – Lei Orgânica do 

Município, NÃO constitui elemento essencial para a investidura no cargo de Secretário ou Diretor equivalente.   

Para responder ao questionado, deve-se socorrer-se à literalidade do texto legislativo, municipal que assim dispõe:  

Art. 71 – São condições essenciais para a investidura no cargo de Secretário ou Diretor equivalente:  

I – ser brasileiro; 

II – estar no exercício dos direitos políticos; 

III- ser maior de 21 (vinte e um) anos. 

Mister se faz ressaltar que os cargos de Secretário e Diretor previstos no artigo 69 da Lei Orgânica do Município de 

Formiga são cargos em comissão, de livre nomeação e demissão do Prefeito e não deve ser confundido com os 

cargos de provimento efetivo.  

Destarte, os elementos essenciais à investidura do cargo de Secretário ou Diretor equivalente são os previstos no 

artigo 71 da Lei Orgânica do Município de Formiga.  

Por fim, deve-se esclarecer que a palavra grafada equivocadamente na alternativa C, qual seja ``diretos`` políticos, 

em nada prejudica o bom e correto entendimento da expressão. 

Desta forma, julga-se improcedentes os recursos, mantendo-se o gabarito preliminar publicado. 

Fonte: Artigos 69 e 71 da Lei Orgânica do Município de Formiga. Disponível em: 

https://www.camaraformiga.mg.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/LEI-ORG%C3%82NICA-

Atualiza%C3%A7%C3%A3o-Emenda-25.2019.pdf 

 

 

 

https://www.camaraformiga.mg.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/LEI-ORG%C3%82NICA-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-Emenda-25.2019.pdf
https://www.camaraformiga.mg.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/LEI-ORG%C3%82NICA-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-Emenda-25.2019.pdf
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Questão: 41 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”. 

A resposta correta para esta questão é Captopril. Esse fármaco, captopril, foi o primeiro inibidor da ECA oralmente 

ativo. Possui meia vida de aproximadamente 2 horas e devido essa característica sua posologia é para ser 

administrado até 3 vezes ao dia. Assim, condiz com a informação apresentada na questão. Dessa forma a alternativa 

correta é a letra "C" Captopril    

 Fonte: KATZUNG, Bertram G. Farmacologia: básica & clínica. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

 

Questão: 43 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A razão recursal é procedente, uma vez que existem duas alternativas iguais, e de acordo com o edital, cada questão 

deverá ter 4 alternativas.  

Fonte: edital do concurso. 

 

 

Cargo: Arquiteto 

 

Questão: 01 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A alternativa “B) A partir de elementos metalinguísticos, o enunciador expressa sua posição em relação ao assunto 

abordado.” atende ao enunciado proposto pois não há indícios de elementos metalinguísticos em “Isso importa 

extraordinariamente nesse caso como o seu, por causa justamente das possibilidades fartas.” (1º§). Para 

reconhecermos tal afirmativa é necessário considerarmos o contexto, o discurso destacado anteriormente não diz 

respeito à escrita em s, mas à informação que o autor deveria apresentar em seu texto: a sua própria idade.   “Antes 

de mais nada: eu achava que os estreantes deviam pôr nos seus livros a idade que têm. Que idade tem você? Isso 

importa extraordinariamente nesse caso como o seu, por causa justamente das possibilidades fartas. 

Fontes:  

 O próprio texto.  

 Savioli, Francisco Platão. Para Entender o Texto - Leitura e Redação. Ed. Ática. 

 PINHEIRO, Najara Ferrari. A noção de gênero para análise de textos midiáticos. In.MEURER, José Luiz e 

DÉRIRÉE, Motta Roth (Orgs.) Gêneros textuais e práticas discursivas. Bauru/SP: EDUSC, 2002. 

 

Questão: 03 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A alternativa “D) Há uma certa incoerência proposital ao introduzir a citação destacada no texto em análise com o 

objetivo de provocar o leitor em relação ao assunto tratado.” não pode ser considerada correta. Um texto pode ser 

incoerente em ou para determinada situação se seu autor não consegue inferir um sentido ou uma ideia através da 

articulação de suas frases e parágrafos e por meio de recursos linguísticos (pontuação, vocabulário, etc.), não é o 

que ocorre no texto em análise. Na refutação de ideias, as razões são indicadas para mostrar que os contra-

argumentos são inconsistentes para negarem as teses/teorias, é o que ocorre no trecho em análise. A alternativa “B) 

Em oposição à informação anterior, o autor do texto esclarece – a partir da citação destacada – seu real pensamento 

acerca da juventude.” não pode ser considerada correta, pois, antecedendo o trecho destacado no enunciado temos 

a real opinião do autor sobre a citação “um tanto derrotista”. A alternativa “C) Indistintamente, as ideias de 

destruição, amor e afastamento da família são mencionadas para sustentar as possibilidades de aprendizado da 

juventude.” não pode ser considerada correta. De acordo com o enunciado da questão “Considerando-se o contexto 

em que está inserida, identifique a afirmativa correta sobre a citação: “Não me venham dizer que é a mais bela idade 

da vida. Tudo ameaça um jovem de destruição: o amor, as ideias, o afastamento da família, o ingresso no meio dos 
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adultos. Custa-lhe aprender o seu lugar no mundo” (1º§), os itens mencionados tem uma distinção entre si, além 

disso, são “ameaças de destruição” segundo o texto e não sustentação do aprendizado. 

Fontes: 

 FONTES, Carlos. Argumentação, tipos de argumentos. Disponível em: 

<http://afilosofia.no.sapo.pt/10DiscursoFilo.htm>. Acesso em: 21 jan. 2007. 

 O próprio texto.  

 Savioli, Francisco Platão. Para Entender o Texto - Leitura e Redação. Ed. Ática. 

 PINHEIRO, Najara Ferrari. A noção de gênero para análise de textos midiáticos. In.MEURER, José Luiz e 

DÉRIRÉE, Motta Roth (Orgs.) Gêneros textuais e práticas discursivas. Bauru/SP: EDUSC, 2002. 

 

Questão: 04 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A alternativa “D) Dúvidas acerca da profissão escolhida por Sabino, visto que é Andrade o tem como imaturo 

enquanto escritor.” não foi indicada como correta, portanto, quaisquer incorreções quanto a esta questão apenas 

reforçam a exclusão de tal alternativa como correta.  

Fonte: Questão em análise.  

 

Questão: 18 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Os países latino-americanos possuem em comum algumas características socioeconômicas que precisam ser 

superadas para melhorar o nível de desenvolvimento da população. São considerados problemas socioeconômicos 

enfrentados de forma geral pelos países da América Latina: I. Os países que integram a América Latina possuem 

semelhanças quanto à condição de subdesenvolvimento, tais como economia fragilizada e atrasada, problemas 

sociais e políticos. II. São identificadas duas formas de produção: uma destinada ao mercado interno (monocultura) e 

outra direcionada ao abastecimento externo (policultura).(É o inverso). III. Os países latinos são grandes 

importadores de produtos primários. Além disso, tiveram uma industrialização pioneira em relação às nações 

desenvolvidas, motivo que fez com que a América Latina se tornasse independente. (Industrialização Tardia).  IV.A 

pecuária nos países da América Latina apresenta lugar de destaque, sendo uma atividade praticada de forma semi- -

intensiva. Apenas as alternativas I e IV estão corretas.  

Fonte: Marina, L. T. Fronteiras da Globalização. O mundo natural e o espaço humanizado. Editora Ática. São Paulo. 

2017 p.92 

 

Questão: 21 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal questiona que a redação anterior do Estatuto dos Servidores municipais daria azo a outra resposta, 

porém, a norma legal só existe no seu texto vigente, o texto anterior às alterações legislativas encontra-se revogado 

e não tem validade normativa. A previsão de cômputo, para fins de estágio probatório, dos referidos períodos de 

afastamento, encontra-se no art. 25, com redação vigente nos termos da alteração trazida pela Lei Complementar n. 

195/2019. 

Fonte: Estatuto dos Servidores do Município de Formiga - redação vigente. 

 

Questão: 25 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal argumenta que a questão não oferece resposta, porém, nota-se que apresenta justificativa pautada 

na antiga redação do Estatuto dos servidores municipais. Nos termos do art. 126, com redação vigente, nos termos 

da alteração trazida pela Lei Complementar n. 171/2017, o período de férias na hipótese é de 20 dias úteis. Quanto 

ao argumento de que o enunciado não informou se o agente opera raio X, caso fosse a intenção da banca, para a 
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inserção de tal hipótese de exceção, seria obrigatório mencionar a informação no enunciado. Logo, não havendo 

expressa menção, o caso narrado refere-se aos servidores de modo geral. 

Fonte: Estatuto dos Servidores do Município de Formiga - redação vigente. 

 

Questão: 26 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal argumenta que Maria não pode ainda usufruir da licença para tratar de interesses particulares, 

contudo, a questão não se refere a um direito subjetivo ao gozo da licença e sim ao implemento da condição 

temporal para requerer a licença. 

Fonte: Estatuto dos Servidores do Município de Formiga - redação vigente. 

 

Questão: 27 

Recurso Procedente. Gabarito aletrado para a letra “A”.  

A razão recursal alega que a resposta correta, nos termos do art. 13 da Lei Orgânica de Formiga é “Plano Diretor”, 

visto que, nos demais casos, a sessão legislativa não será interrompida antes do término da votação, no que lhe 

assiste plena razão. Dessa forma, o gabarito foi alterado para a letra “A”. 

Fonte: Lei Orgânica do Município - redação vigente. 

 

Questão: 38 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O gabarito apresenta resposta da questão como letra “A”, que corresponde a alternativa correta, mantendo-se o 

gabarito. De acordo com o Anexo l do edital, há exigência para o conhecimento sobre percepção do ambiente e da 

paisagem natural e edificada; visão crítica do espaço arquitetônico; concepção do espaço e do objeto arquitetônico; 

planejamento habitacional; visão crítica dos processos evolutivos urbanos; planejamento urbano e meio ambiente; 

planejamento de cidades: planos, programas e projetos; planejamento de áreas verdes; Arquitetura, cidade, arte. De 

acordo com Jane Jacobs, o principal atributo de um centro urbano próspero acontece quando as pessoas se sentem 

protegidas e seguras em meio urbano, mesmo rodeadas por desconhecidos. Para Jacobs, os olhos da rua são as 

pessoas, devido à vigilância que exercem quando utilizam do espaço público, a partir de condições oferecidas pela 

cidade. Jane Jacobs é uma referência no modo de pensar, planejar e recuperar cidades. De acordo com o site 

Archdaily: “...genial urbanista e ativista social, conhecida por seu livro “Morte e vida das grandes cidades” (1961), 

que mudou definitivamente a forma de observar e analisar os fenômenos urbanos.” Por fim, o tema tratado na 

questão cita uma autora de grande relevância e referência para o estudo urbano. 

Fonte: JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2000.  

MARCOS Martíin. Jane Jacobs e a humanização da cidade. Archdaily, 04 de maio de 2016. Disponível em: < 

https://www.archdaily.com.br/br/786817/jane-jacobs-e-a-humanizacao-da-cidade>. Acesso em: 16 de fev. de 2020. 

SPECK, Jeff. Cidade caminhável. São Paulo: Perspectiva, 2017. 

 

Questão: 41 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O gabarito apresenta resposta da questão como letra “C”, que corresponde a alternativa correta, mantendo-se o 

gabarito. De acordo com o Anexo l do edital, há exigência para o conhecimento sobre as principais teorias da arte e 

da arquitetura. A teoria sólido-vazio, demonstra que os espaços vazios que circundam as edificações também são de 

responsabilidade do arquiteto, exaltando a importância da interação entre o construído e seu entorno.  

“A teoria sólido-vazio trabalha com a noção de que o arquiteto também é responsável pelos espaços (vazios) que 

cercam e envolvem um edifício, e não apenas pela massa (sólida).” (DENISON, 2016, p 80). 

Por fim, o tema tratado na questão baseada na fonte indicada possui inspiração nos elementos de psicologia dos 

estudos da Gestalt, o que, todavia, não demanda conhecimentos próprios da psicologia. 
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Fonte: DENISON, Edward. 50 conceitos e estilos fundamentais explicados de forma clara e rápida. São Paulo: 

Publifolha, 2016. 

 

Questão: 42 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O gabarito apresenta resposta da questão como letra “D”, que corresponde a alternativa correta, mantendo-se o 

gabarito. De acordo com o Anexo l do edital, há exigência para o conhecimento sobre patrimônio cultural, ambiental 

e arquitetônico: planejamento, preservação e conservação de edificações, conjuntos urbanos, sítios naturais e da 

paisagem. De acordo com o Art. 1º, da Lei Federal Nº25, de 30 de novembro de 1937, que organiza a proteção do 

patrimônio histórico e artístico nacional : “ Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens 

móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos 

memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 

artístico.” A legislação federal é regra geral para o estabelecimento de regras estaduais e locais de modo que o 

conhecimento da legislação federal é pré-requisito para a compreensão das questões visto sua exigibilidade. 

Fonte: BRASIL. Decreto-Lei nº25, de 30 de nov. de 1937. Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 

nacional, Rio de Janeiro, RJ. 

 

Questão: 48 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O gabarito apresenta resposta da questão como letra “C”, que corresponde a alternativa correta, mantendo-se o 

gabarito. De acordo com o Anexo l do edital, há exigência para o conhecimento sobre materiais e técnicas de 

construção. As características das estruturas l e ll foram invertidas na questão. Alvenaria convencional corresponde 

ao sistema pilar-viga-laje; Alvenaria estrutural é caracterizada quando a própria alvenaria é a estrutura; Steel frame é 

uma estrutura formada por aço galvanizado e seu fechamento é feito por drywall, madeira ou  placa cimentícia; 

Wood frame corresponde a estrutura formada por perfis de madeira e seu fechamento é feito a partir de chapas de 

OBS. Deste modo, os quatro tipos de estrutura mencionados correspondem a tipos de sistemas construtivos, 

inferindo coerência às exigências do Anexo l do edital.  

Fonte: PEREIRA Caio. Principais tipos de sistemas construtivos utilizados na construção civil. Escola Engenharia, 2018. 

Disponível em: < https://www.escolaengenharia.com.br/tipos-de-sistemas-construtivos/>. Acesso em: 10 de dez. de 

2019 

 

 

Cargo: Assistente de Educação Infantil 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão apresenta quatro afirmativas para serem analisadas. A afirmativa I) “As crianças de 2 a 4 anos não devem 

extrapolar o tempo de uma hora por dia na frente da TV” está correta porque esta informação consta no terceiro 

parágrafo do texto: “E, para as crianças de 2 a 4 anos, o tempo de tela — seja na frente da TV, do computador, do 

tablet ou do celular — deve ser de uma hora por dia, no máximo”. Embora constem outros aparelhos eletrônicos 

(como computador, tablet, celular), há que se destacar o uso da conjunção “ou” que é “alternativa” (isto ou aquilo) e 

não “e” que é “aditiva” (isto e aquilo). Por isso, tomou-se a palavra “TV” de maneira isolada. Além disso, a expressão 

“na frente da TV” está presente no texto. A afirmativa II) “A interação dos pais com os bebês é importante, pois 

ajuda na formação das conexões neurais” está correta porque no sexto parágrafo do texto consta que “E os limites 

também se aplicam aos pais, especialmente aqueles cujos bebês ainda são pequenos. [...] Os bebês respondem ao 

que chamamos de interações ‘saque e devolução’, afirmou Oliveira. Gestos, olhares, sorrisos e abraços ajudam a 
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formar as conexões neurais que sustentarão sua comunicação verbal e suas habilidades sociais. [...]”. A afirmativa III) 

“Sobre a educação dos filhos na era digital, os especialistas enfatizam a importância dos exemplos dados pelos pais” 

também está correta pois o autor finaliza o texto argumentando que “Os especialistas recomendam paciência e 

perseverança e enfatizam a importância dos exemplos dos pais”.  Por fim, a afirmativa IV) “Os pais são considerados 

cobaias, pois cabe a eles criar a primeira geração global que cresce imersa no mundo digital” está correta pois, no 

segundo parágrafo, pode-se ler que: “Não existem certezas sobre o que é uso saudável da tecnologia, e a realidade é 

que todos os pais são cobaias de um grande experimento da humanidade: criar a primeira geração global que cresce 

imersa no mundo digital”. Portanto, conforme as justificativas apresentadas, todas as quatro afirmativas estão 

corretas. 

Fonte: JUNIOR, Sérgio Teixeira. O que dizem as últimas pesquisas sobre como educar os filhos na era digital. Texto 

adaptado. Disponível em: https://epoca.globo.com/sociedade/o-que-dizem-as-ultimas-pesquisas-sobre-como-

educar-os-filhos-na-era-digital-24024838. Acesso em 28/11/2019 
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05 02 08 01 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão apresenta o pronome “cujos” presente em “E os limites também se aplicam aos pais, especialmente 

aqueles cujos bebês ainda são pequenos. ” (6º§), que é classificado como relativo. Em seguida, apresenta quatro 

orações que devem ser analisadas. Todas elas contêm uma palavra destacada/sublinhada: “que”, “onde”, “quanto” e 

“quem”. Depois de analisadas essas orações, pergunta-se: “quantas orações apresentam pronome relativo? ”. A 

resposta correta é 4, pois em todas elas a palavra destacada corresponde a um pronome relativo, conforme Cunha e 

Cintra (2016, p. 356-357) e Terra e Nicola (2008, p. 176). A questão não faz nenhuma referência ao fato de eles 

serem variáveis ou invariáveis. 

Fontes: 

 CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed., 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2016. 

 TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Gramática de hoje. São Paulo: Scipione, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A resposta CORRETA é a letra A. Em 24 de abril de 1990, há exatos 30 anos, o Telescópio Espacial HUBBLE foi lançado 

no espaço. Ele comprovadamente não é um laboratório, não é o maior aparelho espacial do mundo e o único que 

consegue imagens e informações das galáxias e outros corpos celestes além de nosso sistema solar e nem é um 

ônibus espacial, com tripulantes itinerantes, que nos ajuda a aprender mais sobre o Sistema Solar e sobre o 

universo. E a única, entre as alternativas que o define como Telescópio, independente de estar acoplado a um 

satélite ou não. As imagens espetaculares — do ponto de vista científico e estético — que ele captou revolucionaram 

a forma como os astrônomos e o público em geral vêem o Universo. O telescópio viajou a bordo do ônibus espacial 

Discovery, e estacionou a 600 kms da superfície da Terra —Até o lançamento do Hubble, primeiro telescópio a 

captar imagens diretamente de fora do nosso planeta, o último instrumento astronômico que produziu o mesmo 

impacto foi a luneta de Galileu Galilei. Gerando cerca de 10 terabytes de dados por ano, o objetivo do telescópio é 

captar as mais diferentes imagens para que os cientistas consigam investigar características físicas e dinâmicas dos 

corpos celestes, observar a estrutura das estrelas e galáxias e estudar a história da evolução do universo. Graças ao 

Hubble, a ciência conseguiu imagens detalhadas de nebulosas, de planetas fora do Sistema Solar, de mais de 1500 

galáxias, e chegou até a ter a visão em tempo real da colisão de um cometa com o planeta Júpiter. De acordo com a 

NASA, mais de 15 mil artigos científicos já foram publicados usando dados do Hubble, que completa mais de 1 

https://epoca.globo.com/sociedade/o-que-dizem-as-ultimas-pesquisas-sobre-como-educar-os-filhos-na-era-digital-24024838
https://epoca.globo.com/sociedade/o-que-dizem-as-ultimas-pesquisas-sobre-como-educar-os-filhos-na-era-digital-24024838
https://www.youtube.com/watch?v=fBAQG0Pimlc
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milhão de observações desde a primeira. O telescópio do tamanho de um ônibus escolar pesa o equivalente a dois 

elefantes africanos e está na órbita da Terra a uma velocidade média de 28 mil quilômetros por hora, e de lá tira 

fotos impressionantes e sem precedentes do nosso universo com uma precisão de 0,007 segundos de arco — o que 

equivale a projetar um feixe de laser na cabeça de uma pessoa a uma distância de 320 quilômetros. Por estar em 

uma região da órbita da Terra fora da distorção da atmosfera, o Hubble, equipado com instrumentos para 

observação visível, ultravioleta e infravermelho, consegue observar o espaço com imagens em alta resolução e 

fidelidade sem precedentes, de maneira que não seria possível de se fazer com telescópios em Terra. Ele registrou 

algumas das imagens de luz visível mais detalhadas da história da exploração espacial, e muitas de suas observações 

resultaram em descobertas científicas históricas, como foi o caso da determinação da taxa de expansão do universo.  

O Telescópio Hubble foi lançado em 1990 e equipado com lentes que podem detectar tanto a luz visível quanto a luz 

infravermelha. Ele é do tipo Refletor Ritchey-Chretien, ou seja, seu principal elemento óptico é um espelho. No início 

de sua jornada, orbitando o planeta terra a uma altura de cerca de 600 km da superfície, o Hubble apresentou um 

defeito em seu espelho principal que estava com uma deformação equivalente a 1/50 de um fio de cabelo, o 

suficiente para prejudicar as imagens. Para consertá-lo foi elaborada então uma missão especial, que ocorreu em 

1993, exclusivamente para instalar lentes corretivas no Hubble. O Hubble não é o maior telescópio do mundo (os 

telescópios de Mauna Kea no Havaí, que são os maiores, têm 10 metros de diâmetro cada), mas mesmo assim, é o 

que consegue as melhores imagens e informações das galáxias e outros corpos celestes, principalmente os que estão 

distantes, além de nosso sistema solar. 

Fontes: 

 

 https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2019/11/12/voce-sabe-exatamente-o-que-faz-a-nasa-nos-

explicamos.htm 

 https://super.abril.com.br/ciencia/telescopio-hubble-completa-30-anos-e-revela-imagem-inedita-da-

nebulosa-caranguejo-do-sul/ 

 https://canaltech.com.br/espaco/hubble-29-anos-historia-curiosidades-e-descobertas-do-telescopio-

espacial-137831/ 

 https://www.infoescola.com/telescopios/telescopio-hubble/ 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A resposta CORRETA é a letra B. Estudos mostram que a pecuária bovina é responsável pela emissão de pelo menos 

50% dos gases-estufa, principalmente do gás carbônico (CO2) e do metano (CH4), que são comprovadamente a 

maior causa do aquecimento global. São fatores implícitos. O aumento da concentração desses e de outros gases na 

atmosfera é o que intensifica o efeito estufa, pois eles absorvem uma parcela da radiação infravermelha, 

aumentando a temperatura do planeta e causando o chamado aquecimento global. Mas, como é possível que o 

gado contribua mais do que as indústrias e os veículos automotivos para agravar o aquecimento global? O 

Desmatamento: As florestas são derrubadas a fim de abrir pastagens para os rebanhos. Para limpar os terrenos, são 

realizadas queimadas, o que emite os gases-estufa e representa o maior fator de emissão desses gases no Brasil. Em 

terras brasileiras, isso ocorre na Amazônia e no Cerrado, sendo que 75% do desmate na Amazônia e 56% do desmate 

no Cerrado estão associados à pecuária. Além de gerar esses gases, o desmatamento destrói habitats naturais, 

provoca a extinção de espécies, causa a degradação ou erosão dos solos, desencadeia inundações, diminui os 

recursos hídricos (porque possuirá menos tamponamento florestal), diminui a ocorrência de chuvas, entre outros 

problemas. O desmatamento é o maior fator de emissão de gases-estufa no Brasil. As Queimadas: As queimadas 

também são realizadas periodicamente para renovar a vegetação das pastagens, emitindo mais gases-estufa. A 

Digestão dos animais: A fermentação entérica, isto é, a formação de gases no sistema digestivo do boi, emite 

https://super.abril.com.br/ciencia/telescopio-hubble-completa-30-anos-e-revela-imagem-inedita-da-nebulosa-caranguejo-do-sul/
https://super.abril.com.br/ciencia/telescopio-hubble-completa-30-anos-e-revela-imagem-inedita-da-nebulosa-caranguejo-do-sul/
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metano para a atmosfera, por via oral e fecal. Existem ainda outros fatores que são mais difíceis de serem 

mensurados, mas que também contribuem em muito para o aquecimento global, tais como o transporte da carne, 

do gado, de rações para os rebanhos, emissões dos solos de pastagens degradadas ou mal manejadas, emissões 

vindas da produção da ração, emissões do processamento industrial primário da carne que será consumida e assim 

por diante. A criação de bovinos leva ao aumento dos gases-estufa na atmosfera, agravando o problema do 

aquecimento global. 

Fontes: 

 https://www.svb.org.br/home/205-vegetarianismo/saude/artigos/198-consumir-produtos-de-origem-

animal-contribui-para-o-aquecimento-global 

 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/2019/08/08/mudanca-climatica-ameaca-

producao-de-alimentos-alerta-onu.htm 

 https://www.greenpeace.org/brasil/blog/vamos-falar-sobre-aquecimento-global/?g 

 https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/consumo-carne-aquecimento-global.htm 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com o Edital Nº 01, DE 11 de Setembro de 2019 e atualizado conforme a retificação do edital, no 

Conteúdo Programático exigido para o cargo supracitado, verifica-se que consta:   “. [... ] LDB Lei Federal nº 9394/96 

e alterações posteriores ... Principais aspectos históricos da Educação Brasileira. Legislação atual: as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e suas implicações na prática pedagógica. Parâmetros Curriculares Nacionais: Função 

histórica e social da escola [...]” Portanto, a alegação não procede. 

 

Sabe-se que a educação é um fenômeno cultural. Acontece em todos os lugares e de diferentes maneiras. Muitas 

vezes pode estar a serviço das classes dominantes, mas também é considerada a mola propulsora para o 

crescimento, integração efetiva na sociedade e emancipação da pessoa. O lugar por excelência da educação é a 

escola. Foi criada histórica e socialmente para a transmissão e conhecimentos, valores e princípios, objetivando o 

desenvolvimento de habilidades necessárias ao processo de integração social e cultural. No cenário educacional 

brasileiro, constitucionalmente, existe a possibilidade de atuarem diferentes concepções pedagógicas. 

Pode-se observar que a LDB, em seu TÍTULO II, Dos Princípios e Fins da Educação Nacional, em seu inciso   VIII, trata 

da gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino.  

 

Ainda na Diretrizes Curriculares da Educação Básica, em vários trechos, trata das concepções de gestão na escola 

pública, “ [...] norteiam a organização do trabalho pedagógico tendo como foco os fundamentos da gestão 

democrática, compartilhada e participativa (órgãos colegiados, de representação estudantil e dos pais). “P 49  

E  

 [...] Pensar a organização do trabalho pedagógico e a gestão da escola, na perspectiva exposta e tendo como 

fundamento o que dispõem os artigos 12 e 13 da LDB, pressupõe conceber a organização e gestão das pessoas, do 

espaço, dos processos, procedimentos que viabilizam o trabalho de todos aqueles que se inscrevem no currículo em 

movimento expresso no projeto político-pedagógico e nos planos da escola, em que se conformam as condições de 

trabalho definidas pelos órgãos gestores em nível macro  [...] Pensar, portanto, a organização, a gestão da escola é 

entender que esta, enquanto instituição dotada de função social, é palco de interações em que os seus atores 

colocam o projeto político-pedagógico em ação compartilhada. Nesse palco está a fonte de diferentes ideias, 

formuladas pelos vários sujeitos que dão vida aos programas educacionais. [ ...] Como tal, a gestão democrática é 

entendida como princípio que orienta os processos e procedimentos administrativos e pedagógicos, no âmbito da 

escola e nas suas relações com os demais órgãos do sistema educativo de que faz parte. Assim referenciada, a gestão 

https://www.svb.org.br/home/205-vegetarianismo/saude/artigos/198-consumir-produtos-de-origem-animal-contribui-para-o-aquecimento-global
https://www.svb.org.br/home/205-vegetarianismo/saude/artigos/198-consumir-produtos-de-origem-animal-contribui-para-o-aquecimento-global
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/2019/08/08/mudanca-climatica-ameaca-producao-de-alimentos-alerta-onu.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/2019/08/08/mudanca-climatica-ameaca-producao-de-alimentos-alerta-onu.htm
https://www.greenpeace.org/brasil/blog/vamos-falar-sobre-aquecimento-global/?g
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democrática constitui-se em instrumento de luta em defesa da horizontalização das relações, de vivência e 

convivência colegiada, superando o autoritarismo no planejamento e na organização curricular. Pela gestão 

democrática, educa-se para a conquista da cidadania plena, mediante a compreensão do significado social das 

relações de poder que se reproduzem no cotidiano da escola, nas relações entre os profissionais da educação, o 

conhecimento, as famílias e os estudantes, bem assim, entre estes e o projeto político-pedagógico, na sua concepção 

coletiva que dignifica as pessoas, por meio da utilização de um método de trabalho centrado nos estudos, nas 

discussões, no diálogo que não apenas problematiza, mas, também, propõe, fortalecendo a ação conjunta que busca, 

nos movimentos sociais, elementos para criar e recriar o trabalho da e na escola [...] ”  P, 54, 55 e  56. Portanto, 

infere-se que em todos os documentos solicitados para estudo constam o tema exigido na questão supracitada. 

 

Quanto ao argumento recursal, acerca de duas repostas corretas, não procede, pois, segundo Libâneo (op.cit. p. 

327), concepção técnico-científica, com “poder centralizado no diretor, destacando-se as relações de subordinação, 

em que uns têm mais autoridade do que outros”. A gestão autogestionária caracteriza-se pelo poder coletivo na 

escola. As decisões são deliberadas a partir de assembleias e reuniões, eliminando-se todas as formas de autoridade 

e de poder individualizado. No dizer de Libâneo (op.cit. p. 237), a gestão autogestionária prima pela “auto-

organização do grupo de pessoas da instituição, por meio de eleições e de alternância no exercício de funções. 

Recusa a normas e a sistemas de controle, acentuando a responsabilidade coletiva (...), com ênfase nas inter-

relações, mais do que nas tarefas”. Libâneo (op. cit. p. 237) diz que a gestão interpretativa “considera como 

elemento prioritário na análise dos processos de organização e gestão os significados subjetivos, as intenções e a 

interação das pessoas”., a gestão interpretativa contrapõe-se radicalmente à gestão técnico-científica. A gestão 

democrático-participativa se propõe a articular, pelo diretor, a proatividade e a participação dos agentes 

educacionais que se relacionam com ele. Nosso autor diz que a gestão democrático-participativa “busca objetividade 

no trato das questões da organização e da gestão, mediante coleta de informações reais” (op.cit. p. 237), de acordo 

com os objetivos sociopolíticos e pedagógicos da instituição. 

Fontes: 

 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional 

da Educação. Câmara Nacional de Educação Básica. 2013 

 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG EDITAL Nº 01, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96.  

 LIBÂNEO, José Carlos et. al. Educação Escolar: políticas, estrutura e organização. Coleção Docência em 

Formação. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

 LIBÂNEO, José Carlos.  Democratização da Escola Pública.  São Paulo: Loyola, 1990. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O argumento recursal não procede, pois o enunciado traz um questionamento claro à cerca do tema avaliação, ou 

seja, verificar se tudo aquilo que foi proposto em relação aos conteúdos estão sendo atingidos, durante todo o 

processo de ensino aprendizagem. Objetivo este, da avaliação formativa. Já a avaliação diagnóstica auxilia o 

professor a detectar ou fazer uma sondagem naquilo que se aprendeu ou não, e assim retomar os conteúdos que o 

aluno não conseguiu aprender, replanejando suas ações suprindo as necessidades e atingindo os objetivos 

propostos. Para Luckesi (2002, p.81) a avaliação: [...] deverá ser assumida como um instrumento de compreensão do 

estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias para 

que possa avançar no seu processo de aprendizagem. A avaliação formativa está bastante relacionada à avaliação 

diagnóstica, pois propõe o uso do feedback que o diagnóstico pode dar, mas ao mesmo tempo contempla o uso de 



 

51 

 

recursos para que os déficits identificados sejam superados e a aprendizagem seja efetivada.  Entretanto, não serve 

para detectar (diagnosticar) as falhas do processo de aprendizagem. Não se trata de aumentar a nota dos 

educandos, mas de ampliar sua aprendizagem. É, de fato, o tipo de avaliação que visa transformar a prática 

pedagógica. “Uma avaliação formativa (...) dá informações, identifica erros, sugere interpretações quanto às 

estratégias e atitudes dos alunos e, portanto, alimenta diretamente a ação pedagógica” (PERRENOUD, 2008, p. 68). 

Quanto o argumento recursal, que se refere a ausência de conteúdo programático, vale ressaltar que de acordo com 

o Edital Nº 01, DE 11 de Setembro de 2019 e atualizado conforme as retificação do edital, pagina 39 no Conteúdo 

Programático exigido para o cargo supracitado, verifica-se que consta:   “  [...]  Estatuto da Criança e do Adolescente. 

LDB Lei Federal nº 9394/96 e alterações posteriores. Fundamentos da Educação: conceitos e concepções 

pedagógicas. Educação: principais definições e conceitos, seus fins e papel na sociedade ocidental contemporânea. a 

atuação do aluno como sujeito na construção do conhecimento. Avaliação como processo contínuo, investigativo e 

inclusivo [...]” 

Fontes: 

 LUCKESI, C.C. Avaliação da aprendizagem escolar. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

 PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens - entre duas lógicas. Porto 

Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 

 Edital Nº 01, DE 11 de Setembro de 2019, PM Formiga 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com o Edital Nº 01, DE 11 de Setembro de 2019 e atualizado conforme a retificação do edital, no 

Conteúdo Programático exigido para o cargo supracitado, verifica-se que consta:   “CONHECIMENTOS DIDÁTICO-

PEDAGÓGICOS (apenas para os cargos do Quadro VII, do item 5.1.1, deste Edital) P. 16 Estatuto da Criança e do 

Adolescente. LDB Lei Federal nº 9394/96 e alterações posteriores. Fundamentos da Educação: conceitos e 

concepções pedagógicas. [ ... ]Legislação atual: as diretrizes Curriculares Nacionais e suas implicações na prática 

pedagógica. Parâmetros Curriculares Nacionais  [.....]” 

A razão recursal não procede, tendo em vista que a questão supracitada apresenta apenas uma alternativa incorreta, 

A, pois segundo os PCNs, pagina 45, os Temas Transversais não constituem novas áreas, mas um conjunto de temas 

que aparecem transversalizados.  

“ [...]adotando essa perspectiva, as problemáticas sociais são integradas na proposta educacional dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais como Temas Transversais não constituem novas áreas, mas antes um conjunto de temas que 

aparecem transversalizados nas áreas definidas, isto é, permeando a concepção, os objetivos, os conteúdos e as 

orientações didáticas de cada área, no decorrer de toda a escolaridade obrigatória.  

A transversalidade pressupõe um tratamento integrado das áreas e um compromisso das relações interpessoais e 

sociais escolares com as questões que estão envolvidas nos temas, a fim de que haja uma coerência entre os valores 

experimentados na vivência que a escola propicia aos alunos e o contato intelectual com tais valores. As 

aprendizagens relativas a esses temas se explicitam na organização dos conteúdos das áreas, mas a discussão da 

conceitualização e da forma de tratamento que devem receber no todo da ação educativa escolar está especificada 

em textos de fundamentação por tema. Alternativa D (na integra do documento PCN pagina 45,  ) O conjunto de 

documentos dos Temas Transversais comporta uma primeira parte em que se discute a sua necessidade para que a 

escola possa cumprir sua função social, os valores mais gerais e unificadores que definem todo o posicionamento 

relativo às questões que são tratadas nos temas, a justificativa e a conceitualização do tratamento transversal para 

os temas sociais e um documento específico para cada tema: Ética, Saúde, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural e 

Orientação Sexual, eleitos por envolverem problemáticas sociais atuais e urgentes, consideradas de abrangência 

nacional e até mesmo de caráter universal [..]” 

Fontes: 
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 Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros 

curriculares nacionais / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997. 126p 

 Edital Nº 01, DE 11 de Setembro de 2019 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

25 26 22 29 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com o Edital Nº 01, DE 11 de Setembro de 2019 e atualizado conforme as retificação do edital, no 

Conteúdo Programático exigido para o cargo supracitado, verifica-se que consta:   “  [...]  Fundamentos da Educação: 

conceitos e concepções pedagógicas [...] ” A alegação é improcedente, pois a expressão “concepções pedagógicas” é 

correlata de “tendências pedagógicas”. Assim, as ideias pedagógicas são as ideias educacionais entendidas, porém, 

não em si mesmas, mas na forma como se encarnam no movimento real da educação orientando e, mais do que 

isso, constituindo a própria substância da prática educativa. Portanto, em termos concisos, podemos entender a 

expressão “concepções pedagógicas” como as diferentes maneiras pelas quais a educação é compreendida, 

teorizada e praticada. Na história da educação, de modo geral, e na história da educação brasileira, em particular, 

produziram-se diferentes concepções pedagógicas, cujas características variam de acordo com as diferentes épocas 

vigentes. 

Fontes: 

 Edital Nº 01, DE 11 de Setembro de 2019 

 SAVIANI, Dermeval (2005), Escola e democracia, 37ª ed. Campinas: Autores Associados. 

 GADOTTI, Moacir.  Pensamento Pedagógico Brasileiro.  São Paulo: Ática, 1988. 

 LIBÂNEO, José Carlos.  Democratização da Escola Pública.  São Paulo: Loyola, 1990. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

26 22 30 23 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa I, consta do Art. 24, da Lei de Diretrizes e Bases, item V, alínea a. 

Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; encontra-se correta, assim 

como a alternativa II e III. Mantendo incorreta, apenas a alternativa IV, pois a avaliação do aluno, além de contínua e 

cumulativa, deve manter a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do 

período sobre os de eventuais provas finais. 

Fontes: 

 LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

29 24 27 30 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com o Edital Nº 01, DE 11 de Setembro de 2019 e atualizado conforme a retificação do edital, no 

Conteúdo Programático exigido para o cargo supracitado, verifica-se que consta:   em “CONHECIMENTOS DIDÁTICO-

PEDAGÓGICOS (apenas para os cargos do Quadro VII, do item 5.1.1, deste Edital) P. 16 “Estatuto da Criança e do 

Adolescente. LDB Lei Federal nº 9394/96 e alterações posteriores. Fundamentos da Educação: conceitos e 

concepções pedagógicas. Educação [ ...] O currículo e cultura, conteúdos curriculares e aprendizagem, projetos de 

trabalho e a interdisciplinaridade [...]” A questão supracitada trata da interdisciplinaridade que surgiu no final do 

século passado a partir da necessidade de justificar a fragmentação causada por uma epistemologia de cunho 

positivista. As ciências foram divididas em muitas disciplinas e a interdisciplinaridade restabelecia, pelo menos, um 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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diálogo entre elas. Considerada pela ciência da educação como uma relação interna da disciplina “matriz” e a 

disciplinada “aplicada”, a interdisciplinaridade passou a ser um termo aceito na educação por ser vista como uma 

forma de pensamento. Atualmente a interdisciplinaridade tem sido abraçada por grande parte dos educadores, visto 

que tal postura garante a construção do conhecimento de maneira global, rompendo com as fronteiras das 

disciplinas, pois apenas a integração dos conteúdos não seria satisfatória. Utilizada em toda a educação básica, os 

professores devem incentivar os alunos a construírem relações entre os diferentes conteúdos presentes nas diversas 

disciplinas do currículo. Diante do exposto, o argumento recursal é improcedente.  

Fonte: 

 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG EDITAL Nº 01, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019 

 MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais: introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília, 1997. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

30 21 24 22 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com o Edital Nº 01, DE 11 de Setembro de 2019 e atualizado conforme a retificação do edital, no 

Conteúdo Programático exigido para o cargo supracitado, verifica-se que consta:   em “CONHECIMENTOS DIDÁTICO-

PEDAGÓGICOS (apenas para os cargos do Quadro VII, do item 5.1.1, deste Edital) P. 16 Estatuto da Criança e do 

Adolescente. LDB Lei Federal nº 9394/96 e alterações posteriores. Fundamentos da Educação: conceitos e 

concepções pedagógicas. Educação: principais definições e conceitos, seus fins e papel na sociedade ocidental 

contemporânea. Principais aspectos históricos da Educação Brasileira. Legislação atual: as diretrizes Curriculares 

Nacionais e suas implicações na prática pedagógica. Parâmetros Curriculares Nacionais [ ...] O currículo e cultura, 

conteúdos curriculares e aprendizagem, projetos de trabalho e a interdisciplinaridade. A escola e o Projeto Político 

Pedagógico[...] Portanto a alegação não procede. 

Fonte: EDITAL Nº 01, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

31 33 35 32 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O conteúdo da questão refere-se à concepção de infância e está de acordo com o edital. 

Fonte: Edital. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

32 39 34 35 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O conteúdo da questão aborda sobre desenvolvimento infantil e consta no edital. 

Fonte: Edital. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

34 36 33 40 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O sentido da palavra “Estado” não se refere a território, divisão política e sim, como organização denominada 

sociedade política. Nessa sociedade, existem normas jurídicas escritas (Constituição Federal, Código Civil, Código 

Penal, Código de Defesa de Consumidor, etc.). O Estado não é reconhecido somente através do seu poder, mas sim 

de elementos constitutivos, tais como povo, território e a soberania. 

Fonte: O conceito de Estado.   ambitojuridico.com.br 
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Cargo: Assistente Social 

 

Questão: 03 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A alternativa “D) Há uma certa incoerência proposital ao introduzir a citação destacada no texto em análise com o 

objetivo de provocar o leitor em relação ao assunto tratado. ” não pode ser considerada correta. Um texto pode ser 

incoerente em ou para determinada situação se seu autor não consegue inferir um sentido ou uma ideia através da 

articulação de suas frases e parágrafos e por meio de recursos linguísticos (pontuação, vocabulário, etc.), não é o 

que ocorre no texto em análise. Na refutação de ideias, as razões são indicadas para mostrar que os contra-

argumentos são inconsistentes para negarem as teses/teorias, é o que ocorre no trecho em análise. A alternativa “B) 

Em oposição à informação anterior, o autor do texto esclarece – a partir da citação destacada – seu real pensamento 

acerca da juventude. ” não pode ser considerada correta, pois, antecedendo o trecho destacado no enunciado 

temos a real opinião do autor sobre a citação “um tanto derrotista”. A alternativa “C) Indistintamente, as ideias de 

destruição, amor e afastamento da família são mencionadas para sustentar as possibilidades de aprendizado da 

juventude. ” não pode ser considerada correta. De acordo com o enunciado da questão “Considerando-se o contexto 

em que está inserida, identifique a afirmativa correta sobre a citação: “Não me venham dizer que é a mais bela idade 

da vida. Tudo ameaça um jovem de destruição: o amor, as ideias, o afastamento da família, o ingresso no meio dos 

adultos. Custa-lhe aprender o seu lugar no mundo” (1º§), os itens mencionados têm uma distinção entre si, além 

disso, são “ameaças de destruição” segundo o texto e não sustentação do aprendizado.  

Fontes: 

 FONTES, Carlos. Argumentação, tipos de argumentos. Disponível em: 

<http://afilosofia.no.sapo.pt/10DiscursoFilo.htm>. Acesso em: 21 jan. 2007. 

 O próprio texto.  

 Savioli, Francisco Platão. Para Entender o Texto - Leitura e Redação. Ed. Ática. 

 PINHEIRO, Najara Ferrari. A noção de gênero para análise de textos midiáticos. In.MEURER, José Luiz e 

DÉRIRÉE, Motta Roth (Orgs.) Gêneros textuais e práticas discursivas. Bauru/SP: EDUSC, 2002. 

 

Questão: 29 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Departamento de Determinantes Ambientais da saúde Indígena está vinculado à Secretaria Especial de Saúde 

Indígena (SESAI). Dessa forma, considerando a estrutura organizacional básica são entidades vinculadas diretamente 

ao Ministério da Saúde somente as seguintes opções: Autarquias: ANVISA e ANS; Fundações Públicas: FUNASA e 

FIOCRUZ; Empresas Públicas: HEMOBRAS; Hospital N. S. da Conceição S/A; Hospital Fêmina S/A; Hospital Cristo 

Redentor S/A. 

Fontes: 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 1.412, de 10 de julho de 2013. Institui o 

Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 jul. 

2013. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1412_10_07_2013.html  

 https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/junho/26/-A3  

 

Questão: 32 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal alega que a redação anterior do Estatuto dos Servidores municipais daria azo a outra resposta, 

porém, a norma legal só existe no seu texto vigente, o texto anterior às alterações legislativas encontra-se revogado 

e não tem validade normativa. A previsão de cômputo, para fins de estágio probatório, dos referidos períodos de 

afastamento, encontra-se no art. 25, com redação vigente nos termos da alteração trazida pela Lei Complementar n. 

195/2019. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1412_10_07_2013.html
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/junho/26/-A3
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Fonte: Estatuto dos Servidores do Município de Formiga - redação vigente. 

 

Questão: 33 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal alega que o art. 61 da Lei Orgânica do Município não permite inferir a resposta da questão, porém a 

questão refere-se ao art. 83, em que, expressamente, o inciso II determina quais matérias são tratadas por portaria 

do Prefeito Municipal.  

Fonte: Lei Orgânica do Município - redação vigente. 

 

Questão: 34 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal alega que a questão não oferece resposta, porém, nota-se que apresenta justificativa pautada na 

antiga redação do Estatuto dos servidores municipais. Nos termos do art. 126, com redação vigente, nos termos da 

alteração trazida pela Lei Complementar n. 171/2017, o período de férias na hipótese é de 20 dias úteis. Quanto ao 

argumento de que o enunciado não informou se o agente opera raio X, caso fosse a intenção da banca, para a 

inserção de tal hipótese de exceção, seria obrigatório mencionar a informação no enunciado. Logo, não havendo 

expressa menção, o caso narrado refere-se aos servidores de modo geral. 

Fonte: Estatuto dos Servidores do Município de Formiga - redação vigente. 

 

Questão: 48 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O enunciado da questão buscou pontuar que há um debate sobre a relação entre trabalho e assistência social, 

potencializado na literatura do Serviço Social no Brasil, sobretudo com a Constituição Federal de 1988.  O enunciado 

não faz referência a questão estrutural do modo de ser da sociedade capitalista, pois interferiria no conteúdo das 

afirmativas que compõem as alternativas para a resposta.  Como a própria candidata argumenta, o debate sobre 

trabalho e assistência social envolve a questão da lei geral de acumulação do capital, como analisa Boschetti (2016).  

Assim, dentre as alternativas para a resposta possível evidenciam-se os elementos contraditórios que caracterizam o 

debate sobre trabalho e assistência social. Tal debate está contido na referência bibliográfica que pautou a 

elaboração da questão, especialmente o segundo capítulo (Boschetti, 2016).    

Fonte: BOSCHETTI. I. Assistência social e trabalho no capitalismo. São Paulo: Cortez, 2016. 

 

 

Cargo: Assistente Social de Programas Sociais 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

O comando desta questão solicita a identificação de uma alternativa em que o se afirma sobre ferramentas 

tecnológicas esteja de acordo com o texto. O que se afirma na alternativa C (“Deixaram de ser gratuitos tanto para 

pessoas físicas, quanto para pessoas jurídicas.”) e na alternativa D (“Ficam indisponíveis por um tempo e depois 

aparecem novamente, mas em versões pagas.”) está de acordo com o texto, porque algumas ferramentas 

tecnológicas são cobradas de pessoas físicas e jurídicas (“Mas tudo bem, afinal, ninguém vai reclamar de pagar pelo 

que é indispensável ao funcionamento do site. Mas aí o pior: o plugin mira a Pessoa Jurídica. O preço flutua entre U$ 

159 e U$ 300 !!”) e algumas dessas ferramentas deixam de existir na versão gratuita, para reaparecerem em verões 

pagas (“Foi quando meu verdadeiro guru, o Anderson Clayton, me alertou: o plugin Toolset Types parou de ter 

atualizações, ou seja, ele não existe mais. Pior: esta crise shekespeareana é a coisa mais comum na plataforma de 

WP, hoje. Eles tem uma crise de identidade, somem e reaparecem com um aviso, convidando para ingressar na 

versão paga.”). Sendo assim, o recurso está procedente e a questão foi anulada por haver mais de uma resposta 

correta.  
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Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

Questão: 03  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”.  

O comando desta questão solicita a identificação da alternativa que completa adequadamente as lacunas de uma 

afirmação sobre a tipologia e a finalidade do texto em questão. Para completar, correta e respectivamente, as 

lacunas do enunciado, deve-se ter uma compreensão global do texto e perceber que nele o autor narra o fato de 

não ter conseguido trabalhar no seu site (“Por isso, sem mais nem menos, não consegui, ontem, trabalhar o meu site 

mondolivro.com.br.”), portanto se trata da tipologia narrativa. Além disso, o fato narrado foi vivenciado pelo próprio 

autor, sendo assim a finalidade principal do texto é contar esse acontecimento. O recurso interposto é procedente e 

o gabarito foi alterado para alternativa C. Cabe ressaltar ainda que são utilizadas, de forma secundaria ao objetivo 

principal do texto, estratégias de argumentação, entretanto, trata-se de um texto escrito para contar um fato, 

portanto, a tipologia predominante é a narrativa.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

Questão: 06 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O comando desta questão solicita a identificação da alternativa em que se reconhece corretamente das figuras de 

linguagem utilizadas na construção dos seguintes trechos do texto em questão: “[...] ele é uma espécie de caixa de 

marcha do seu site.” e “[...] depois de três séculos de minuto pensando [...].”. Nota-se que há, no primeiro trecho, 

uma comparação, figura de linguagem marcada pela presença de um elemento comparativo, no caso, “espécie de”, 

ou seja, os plugns funcionam como uma caixa de marcha. Se não houvesse nenhum elemento linguístico para marcar 

essa comparação, ou seja, se a comparação estivesse implícita, tratar-se-ia de uma metáfora. No segundo trecho há 

a presença do exagero, o que marca a hipérbole. Cabe ressaltar ainda que o erro de digitação não interfere no 

raciocínio necessário para solucionar está questão. Sendo assim, o gabarito deve está correto e deve ser mantido. 

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

Para atender ao comando desta questão, deve-se identificar em qual alternativa melhor se esclarece o uso da 

palavra “mito” no título do texto. Entretanto, a palavra “desenvolvimento”, utilizada na alternativa indicada como 

correta (B) pode induzir ao erro, já que a explicação sobre o “mito” só se realiza no último parágrafo do texto. Além 

disso, a palavra “relação”, utilizada na alternativa D, também pode gerar mais de uma interpretação. Essa alternativa 

estaria em desacordo com o texto se, ao invés da palavra “relação”, fosse utilizada a palavra alusão. Tendo em vista 

o uso de palavras que podem gerar mais de uma interpretação nas alternativas B e D sugeridas como resposta, a 

questão foi anulada.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991. 

 

Questão: 10 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

De acordo com os gramáticos, o verbo, ao concordar com o sujeito composto, anteposto ao verbo, deve ser 

flexionado no plural. As outras possibilidades de concordância estariam de acordo com a norma padrão, se o verbo 

estivesse antes do sujeito, o que não é o caso do trecho em questão. Sendo assim, o recurso é improcedente e o 

gabarito foi mantido.  

Fonte: FERREIRA. M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011, pp. 598-599. 
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Questão: 21  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 22  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 23  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal não procede, tendo em vista que a questão aborda o tema de forma a pretender avaliar o 

conhecimento sobre qual das teorias foi aplicada no direito brasileiro, totalmente vinculadas à Lei da Improbidade 

administrativa, não havendo que se falar, pois em ausência de conteúdo programático. Mantido o gabarito. 

 

Questão: 24  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 25  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 26  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 27  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 28  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 29  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 30  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 31  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

As alegações concernentes à questão 31, solicitam a anulação da questão, pois haveria duas alternativas corretas:  a 

alternativa “B” e a alternativa “D”.    

Os recursos são improcedentes, pois somente a alternativa “D” está correta.  
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A alternativa “B” afirma que “a intervenção estatal sobre a questão social se realiza como problemática 

configuradora de uma totalidade processual específica, concretamente vinculada à relação capital-trabalho”.  

Conforme Netto (2001, p. 32) a intervenção estatal sobre a questão social se realiza fragmentando-a e parcializando-

a. O autor argumenta: “E não pode ser de outro modo: tomar a “questão social” como problemática configuradora 

de uma totalidade processual específica é remetê-la concretamente à relação capita/trabalho – o que significa, 

liminarmente, colocar em xeque a ordem burguesa” (NETTO, 2001, p. 32).  O autor afirma que as sequelas da 

“questão social” são recortadas como problemáticas particulares. A análise do autor demonstra que, na sociedade 

capitalista, a questão social é atacada em suas refrações, “nas suas sequelas apreendidas como problemáticas cuja 

natureza totalizante, se assumida consequentemente, impediria a intervenção” (NETTO, 2011, p. 32). Portanto, a 

afirmativa “B” está incorreta.  

Fonte: NETTO, J.P. Capitalismo monopolista e serviço social. 3ª ed. Ampliada. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

Questão: 33  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

As alegações dispõem que tanto a alternativa “B” quanto a alternativa “C” estão incorretas. 

A alternativa “B” afirma que  “o assistente social ingressa nas instituições empregadoras como parte de um coletivo 

de trabalhadores que implementa as ações institucionais, cujo resultado final é fruto de um trabalho combinado ou 

cooperativo, que assume perfis diferenciados nos vários espaços ocupacionais”.   A questão foi elaborada tendo 

como referência a obra de Marilda Iamamoto,  “Serviço Social em tempo de capital fetiche: capital financeiro, 

trabalho e questão social”. Ao longo do texto, Iamamoto (2008) analisa as particularidades do trabalho do assistente 

social na contemporaneidade, a condição do trabalho do assistente social enquanto trabalho assalariado, o seu 

mercado de trabalho e a formação profissional, dentre outros. A alternativa “B” está correta. As argumentações 

contidas nos recursos interpostos fazem referência a ausência da qualificação da natureza das instituições 

empregadoras dos assistentes sociais. Isto não torna a afirmativa incorreta. A ênfase do conteúdo na afirmativa da 

alternativa “B” é a compreensão que o trabalho é sempre trabalho coletivo, sempre trabalho combinado ou 

cooperativo. Este é um argumento central na tese de Iamamoto (2008). Em sua exposição, a autora analisa as 

particularidades do trabalho profissional do assistente social e elabora sínteses, dentre as quais, a afirmação contida 

na alternativa “B”, conforme consta na página 421, da referência bibliográfica acima citada.        

Fonte: Iamamoto, M. Serviço Social em tempo de capital fetiche: capital financeiro, trabalho e questão social. 2ª ed. 

São Paulo: Cortez, 2008. 

 

Questão: 37  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal dispõe que não há resposta correta para a questão.  Todas as alternativas estão corretas, exceto a 

alternativa “C”.  Conforme o enunciado da questão, solicita-se a identificação das competências profissionais dos 

assistentes sociais. Foram elencadas em cada alternativa duas competências dos assistentes sociais, com exceção da 

alternativa “C”. Nesta alternativa consta uma atribuição privativa do assistente social e uma competência 

profissional do assistente social, o que torna esta alternativa incorreta.    

Fonte: BRASIL. Regulamentação da profissão. Lei 8.662, de 7 de junho de 1993. 

 

Questão: 40  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal alega que há ausência de conteúdo programático concernente à questão.  

O conteúdo da questão é parte do conteúdo programática do concurso (questão social e políticas sociais) e 

encontra-se no livro:  SIQUEIRA, L. Pobreza e Serviço Social: diferentes concepções e compromissos políticos. São 

Paulo, 2013. Este livro está contido na relação de referências bibliográficas divulgada.  

Fonte: SIQUEIRA, Luana. Pobreza e Serviço Social: diferentes concepções e compromissos políticos. São Paulo: 

Cortez, 2013.  



 

59 

 

 

Questão: 41  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal dispõe que há ausência de conteúdo programático, afirmando “que não está explícito sobre quais 

autores e referenciais teóricos está sustentada a questão”.  O conteúdo da questão em tela está contido dentre as 

referências bibliográficas divulgada para o concurso.    

Fonte: COUTO, Berenice Rojas. Formulação de trabalho profissional. In: CFESS e ABEPSS. Serviço Social: direitos 

sociais e competências profissionais. Brasília. Edição CFESS e Abepss, 2009. 

 

Questão: 43  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal alega existência de mais de uma resposta correta.  O enunciado da questão solicita a identificação 

da resposta incorreta.   Segundo o argumento, a alternativa “B” também estaria incorreta, além da alternativa “C”.  

Afirma corretamente que a ciência não é neutra e para sustentar este argumento utiliza a própria afirmação contida 

na alternativa “B”, cuja afirmativa está correta.    

Fonte: NETTO, José Paulo. Introdução ao método da teoria social. In: CFESS e ABEPSS. Serviço Social: direitos sociais 

e competências profissionais. Brasília. Edição CFESS e Abepss, 2009. 

 

Questão: 46  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal faz referência ao enunciado da questão, afirma que a discussão proposta carece de fontes e 

referencias teóricos e “além de que a opção” e cita o Art. 194 da Constituição Federal de 1988. Alega que o 

enunciado da questão faz referência ao “Serviço Social”.  

O enunciado da questão faz referência à “Política Social e não ao “Serviço Social”. Este debate sobre o caráter e 

funcionalidade da política social no Brasil, na contemporaneidade, encontra-se na agenda do Serviço Social brasileiro 

desde a década de 1990, com o avanço do neoliberalismo no Brasil. Consta, dentre as referências bibliográficas, 

artigos e livros que tratam deste debate.  O conteúdo da questão fundamenta-se no livro da biblioteca 

básica/Serviço Social, “Política Social: fundamentos e história”, de autoria de Elaine Behring e Ivanete Boschetti. O 

título do capítulo quinto deste livro é “Política Social no Brasil contemporâneo: entre a inovação e o 

conservadorismo”. As autoras analisam os elementos inovadores que caracterizam política social no Brasil, na 

atualidade, e a ofensiva neoliberal. Todas as alternativas da questão em tela encontram-se abordadas neste capítulo.  

Fonte: BEHRING, Elaine R. e BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: fundamentos e história. 5 ed. São Paulo: Cortez, 

2008. 

 

Questão: 47  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal dispõe erro de enunciado. Na exposição do argumento, indica “possível erro de digitação”. Ainda 

que o erro de digitação tenha ocorrido, o enunciado não deixa qualquer dúvida que o tema abordado são os 

“direitos” e benefícios sociais estabelecidos e assegurados aos cidadãos.  

Fonte: BOSCHETTI, Ivanete. Avaliação de políticas, programas e projetos sociais. In: CFESS e ABEPSS. Serviço Social: 

direitos sociais e competências profissionais. Brasília. Edição CFESS e Abepss, 2009. 

 

Questão: 50  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal dispõe “ausência de conteúdo programático”. Consta no conteúdo programático do concurso, 

dentre outros, “Questão social, políticas sociais e direitos sociais. O Serviço Social com o compromisso da 

implementação dos princípios previstos em lei. Política de Seguridade Social”.  A análise da política social requer 

abordar à questão do financiamento e alocação de recursos e, portanto, do fundo público.  A questão requer o 
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conhecimento básico acerca do fundo público e a política social. Ressalta-se que a compreensão do significado e 

caráter das políticas sociais requer o conhecimento sobre as fontes de financiamento. Pesquisadoras da área do 

Serviço Social dedicam-se ao estudo desta temática de extrema relevância neste período.  O conteúdo da questão 

em tela encontra-se no livro da biblioteca básica/Serviço Social, “Política Social: fundamentos e história”, de autoria 

de Elaine Behring e Ivanete Boschetti.  Este livro está na referência bibliográfico do Concurso.  

Fonte: BEHRING, Elaine R. e BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: fundamentos e história. 5 ed. São Paulo: Cortez, 

2008. 

 

 

Cargo: Auditor de Controle Interno 

 

Questão: 03  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “D) Há uma certa incoerência proposital ao introduzir a citação destacada no texto em análise com o 

objetivo de provocar o leitor em relação ao assunto tratado.” não pode ser considerada correta. Um texto pode ser 

incoerente em ou para determinada situação se seu autor não consegue inferir um sentido ou uma ideia através da 

articulação de suas frases e parágrafos e por meio de recursos linguísticos (pontuação, vocabulário, etc.), não é o 

que ocorre no texto em análise. Na refutação de ideias, as razões são indicadas para mostrar que os contra-

argumentos são inconsistentes para negarem as teses/teorias, é o que ocorre no trecho em análise. A alternativa “B) 

Em oposição à informação anterior, o autor do texto esclarece – a partir da citação destacada – seu real pensamento 

acerca da juventude.” não pode ser considerada correta, pois, antecedendo o trecho destacado no enunciado temos 

a real opinião do autor sobre a citação “um tanto derrotista”. A alternativa “C) Indistintamente, as ideias de 

destruição, amor e afastamento da família são mencionadas para sustentar as possibilidades de aprendizado da 

juventude.” não pode ser considerada correta. De acordo com o enunciado da questão “Considerando-se o contexto 

em que está inserida, identifique a afirmativa correta sobre a citação: “Não me venham dizer que é a mais bela idade 

da vida. Tudo ameaça um jovem de destruição: o amor, as ideias, o afastamento da família, o ingresso no meio dos 

adultos. Custa-lhe aprender o seu lugar no mundo” (1º§), os itens mencionados tem uma distinção entre si, além 

disso, são “ameaças de destruição” segundo o texto e não sustentação do aprendizado.  

Fontes: 

 FONTES, Carlos. Argumentação, tipos de argumentos. Disponível em: 

<http://afilosofia.no.sapo.pt/10DiscursoFilo.htm>. Acesso em: 21 jan. 2007. 

 O próprio texto.  

 Savioli, Francisco Platão. Para Entender o Texto - Leitura e Redação. Ed. Ática. 

 PINHEIRO, Najara Ferrari. A noção de gênero para análise de textos midiáticos. In.MEURER, José Luiz e 

DÉRIRÉE, Motta Roth (Orgs.) Gêneros textuais e práticas discursivas. Bauru/SP: EDUSC, 2002. 

 

Questão: 18  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os países latino-americanos possuem em comum algumas características socioeconômicas que precisam ser 

superadas para melhorar o nível de desenvolvimento da população. São considerados problemas socioeconômicos 

enfrentados de forma geral pelos países da América Latina: I. Os países que integram a América Latina possuem 

semelhanças quanto à condição de subdesenvolvimento, tais como economia fragilizada e atrasada, problemas 

sociais e políticos. II. São identificadas duas formas de produção: uma destinada ao mercado interno (monocultura) e 

outra direcionada ao abastecimento externo (policultura).(É o inverso). III. Os países latinos são grandes 

importadores de produtos primários. Além disso, tiveram uma industrialização pioneira em relação às nações 

desenvolvidas, motivo que fez com que a América Latina se tornasse independente. (Industrialização Tardia).  IV.A 

pecuária nos países da América Latina apresenta lugar de destaque, sendo uma atividade praticada de forma semi- -

intensiva. Apenas a alternativa I e IV estão corretas.  
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Fonte: Marina, L. T. Fronteiras da Globalização. O mundo natural e o espaço humanizado. Editora Ática. São Paulo. 

2017 p.92 

 

Questão: 25  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A razão recursal alega que a questão não oferece resposta, porém, nota-se que apresenta justificativa pautada na 

antiga redação do Estatuto dos servidores municipais. Nos termos do art. 126, com redação vigente, nos termos da 

alteração trazida pela Lei Complementar n. 171/2017, o período de férias na hipótese é de 20 dias úteis. Quanto ao 

argumento de que o enunciado não informou se o agente opera raio X, caso fosse a intenção da banca, para a 

inserção de tal hipótese de exceção, seria obrigatório mencionar a informação no enunciado. Logo, não havendo 

expressa menção, o caso narrado refere-se aos servidores de modo geral. 

Fonte: Estatuto dos Servidores do Município de Formiga - redação vigente. 

 

Questão: 27 

Recurso Procedente. Gabarito aletrado para a letra “A”.  

A razão recursal alega que a resposta correta, nos termos do art. 13 da Lei Orgânica de Formiga é “Plano Diretor”, 

visto que, nos demais casos, a sessão legislativa não será interrompida antes do término da votação, no que lhe 

assiste plena razão. Dessa forma, o gabarito foi alterado para a letra “A”. 

Fonte: Lei Orgânica do Município - redação vigente. 

 

 

Cargo: Auxiliar de Biblioteca 

 

Questão: 06  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”.  

O prefixo “super” (3º§) deve ser hifenizado quando vier acompanhado da palavra “homem”. Segundo Tufano (2008, 

p. 30), há uma regra básica para o emprego do hífen com prefixos, pois sempre se usa o hífen diante de “h”, como na 

palavra “super-homem”. Conforme o Novo Acordo Ortográfico, o prefixo super- deve ser hifenizado somente nos 

casos em que a palavra seguinte começar por “h” ou “r”. Nos demais casos, o hífen não é usado. 

Fontes: 

 CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed., 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2016. 

 TUFANO, Douglas. Guia prático da nova ortografia: Saiba o que mudou na ortografia brasileira. São Paulo: 

Editora Melhoramentos Ltda, 2008. (Disponível em: 

https://www.ime.usp.br/~yw/guia_reforma_ortografica_melhoramentos.pdf) 

 

Questão: 10  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O enunciado da questão mostra a regência do verbo “apaixonar” em “me apaixonei por praia” (5º§). Em seguida, 

apresenta quatro orações em que uma delas contém erro de regência. São elas: “Meu primo assisti em Minas 

Gerais”; “O rei aspirou à libertação de seu povo”; “Chamaram-lhe de mentiroso e de hipócrita”; e “Esqueci um livro 

de Camões na sua casa ontem”. A oração que contém erro de regência é “Chamaram-lhe de mentiroso e de 

hipócrita”, pois o verbo “chamar”, no sentido de qualificar, constrói a sua regência com um objeto direto + 

predicativo, precedido da preposição “de”, conforme Cunha e Cintra (2016, p. 536). Sendo assim, esse verbo não 

admite o pronome “lhe”. A regência correta é “Chamaram-no de mentiroso e de hipócrita”. De acordo com esses 

autores, as demais regências estão corretas, pois o verbo “assistir”, no sentido de morar, residir, habitar, vem 

introduzido pela preposição “em” (p. 535). O verbo “aspirar”, no sentido de pretender e desejar, é transitivo indireto 

(p. 533). Já o verbo “esquecer”, no sentido de sair da lembrança, pode ser transitivo direto (p. 539). 

https://www.ime.usp.br/~yw/guia_reforma_ortografica_melhoramentos.pdf
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Fonte: CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed., 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2016. 

 

Questão: 24  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “A”. 

Com a Emenda à Lei Orgânica 021/2016, a alternativa passou a tratar de forma correta o tema. Assim, todas as 

assertivas estão corretas, impondo a mudança do gabarito. 

 

Questão: 26  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão é relativa ao tópico Resumo que consta do conteúdo programático do presente certame e foi elaborada 

com base na NBR 6028 – Informação e documentação: resumo: apresentação (ABNT, 2003), que consta das 

referências sugeridas no Manual do Candidato. O foco da questão está nas definições concernentes aos resumos, 

mais especificamente na definição de resumo indicativo.  Note-se que o segundo tópico de referida norma tem a 

seguinte redação:  

“ Definições 

Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as seguintes definições: 

2.1 palavra-chave: Palavra representativa do conteúdo do documento, escolhida, preferentemente, em vocabulário 

controlado. 

2.2 resumo: Apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. 

2.3 resumo crítico: Resumo redigido por especialistas com análise crítica de um documento. Também chamado de 

resenha. Quando analisa apenas uma determinada edição entre várias, denomina-se recensão. 

2.5 resumo indicativo: Indica apenas os pontos principais do documento, não apresentando dados qualitativos, 

quantitativos etc. De modo geral, não dispensa a consulta ao original. 

2.6 resumo informativo: Informa ao leitor finalidades, metodologia, resultados e conclusões do documento, de tal 

forma que este possa, inclusive, dispensar a consulta ao original. 

O enunciado da questão apresenta uma definição e cada uma das alternativas um termo que deve ser relacionado a 

esta definição para completar corretamente a afirmativa: 

De acordo com a NBR 6028 – Informação e documentação: resumo: apresentação (ABNT, 2003), o resumo que cita 

apenas os pontos principais do documento, não apresentando dados qualitativos, quantitativos, etc e, de modo 

geral, não dispensa a consulta ao original é o resumo:A) Crítico.B) Analítico.C) Indicativo.D) Informativo. Assim, de 

acordo com a norma citada, a alternativa correta é C) indicativo. Sustenta o recurso que a questão não está 

contemplada no conteúdo programático apresentado no edital do presente certame. Entretanto, o argumento é 

improcedente, pois fica evidenciado pela justificativa acima que a questão está contemplada no conteúdo 

programático e também de acordo com a bibliografia sugerida no Manual do Candidato. 

Face ao exposto, o recurso é improcedente e o gabarito fica mantido. 

Fonte: Associação Brasileira De Normas Técnicas. NBR 6028: Informação e documentação: resumo: apresentação. 

Rio de Janeiro. 2003. 

 

Questão: 32  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “B”. 

O enunciado da questão 32 indica que se “Relacione adequadamente o instrumento utilizado nas bibliotecas para a 

organização dos documentos que compõem o acervo à sua função.” 

Vianna (2012, p. 45) afirma que “  Os sistemas de classificação, os códigos de catalogação e, mais recentemente, os 

formatos de intercâmbio bibliográfico (padrões que possibilitam o intercâmbio de dados catalográficos por 

computador) constituem os instrumentos que bibliotecários do mundo inteiro costumam utilizar para organizar os 

acervos das bibliotecas. “ Segundo Silva e Araújo (2014, p.64,65,70,71)  “A catalogação é um processo técnico para 

registro e descrição de itens do acervo que permite a recuperação das informações” e “ a classificação documentária 
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tem como principal objetivo organizar os documentos nas bibliotecas e centros de documentação e informação 

segundo os assuntos que tratam” Considerando as alternativas apresentadas na questão e as obras acima citadas, a 

alternativa que apresenta a sequência correta é B) 1, 3, 2. Entretanto ocorreu um erro na divulgação do gabarito que 

foi divulgado com sendo C. Sustenta o recurso que houve erro na divulgação do gabarito e apresenta argumentos 

que estão de acordo com a bibliografia citada. Face ao exposto, o recurso é procedente e o gabarito fica alterado 

para B. 

Fontes: 

 VIANNA, M. M. A organização da coleção. In: CAMPELLO, Bernadete. (Org.). Biblioteca escolar: temas para 

uma prática pedagógica. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2012 p. 43-46.  

 SILVA, Divina Aparecida da; ARAÚJO, Iza Antunes. Auxiliar de biblioteca: técnicas e práticas para formação 

profissional. 7ª ed. Brasília: Thesaurus, 2014. p 64, 65,66,70,71 

 

Questão: 34  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão apresenta quatro alternativas para completar a afirmativa do enunciado “O registro dos materiais que 

compõem o acervo de uma biblioteca permite disponibilizar as seguintes informações, EXCETO: ” A palavra exceto 

indica claramente que a alternativa que deve ser assinalada é aquela cuja informação não é disponibilizada pelo 

registro dos materiais que compõem o acervo de uma biblioteca. O gabarito preliminar indica como correta a 

alternativa B) Assunto.  Esta resposta está de acordo com a literatura da área que esclarece que o assunto é 

estabelecido pela classificação e/ou pela indexação que são os processos que fazem a representação do conteúdo 

temático dos documentos. As alternativas  A) Custo, C) Quantidade, D) Forma de aquisição apresentam informações 

que  tem consenso entre os autores da área como informações disponibilizadas pelo processo de registro. Note-se 

que a bibliografia sugerida para o cargo de auxiliar de biblioteca no manual do candidato do presente certame 

confirma essa abordagem. Pimentel, Bernardes e Santana (2007, p. 50, 51) explicitam “Mas para que serve o 

registro? Para saber quantos livros existem na biblioteca e para identificar o livro na hora de empréstimo”.  Silva e 

Araújo ( 2014. p 62) afirmam que  “ A principal finalidade do registro é documentar o patrimônio bibliográfico e de 

materiais especiais (não bibliográficos) além de informar a quantidade do documentos  existentes no acervo. Através 

do registro será possível saber:  número de volumes da biblioteca; [...] procedência, forma de aquisição, custo dos 

materiais que compõem o acervo. ” Também o livro Biblioteca Pública: princípios e diretrizes (2010, p. 76,77) 

esclarece que o registro “informa sobre o número de registro, data de entrada, forma de aquisição e quantidade de 

volumes existentes na biblioteca, para fins estatísticos. Sustenta o recurso que assunto e quantidade não são 

informações que compõem os registros e deste modo há duas alternativas corretas na questão. Entretanto, este 

argumento é improcedente como evidenciado pela análise das referências apresentada acima e que mostra que a 

quantidade é também uma informação disponibilizada pelo registro de materiais. Deve-se acrescentar ainda que 

todos os autores, inclusive aquele citado pelo recurso, esclarecem que o primeiro elemento do registro é o número 

sequencial e infinito do documento que está sendo incorporado ao acervo. Assim, basta observar a sequência 

numérica dos registros para verificar a quantidade de materiais que compõem o acervo. Face ao exposto, o recurso é 

improcedente e o gabarito fica mantido. 

Fontes: 

 Fundação Biblioteca Nacional. Coordenação Geral do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Biblioteca 

Pública: princípios e diretrizes. 2ª ed. rev. ampl. – Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 2010. p 

76,77 

 PIMENTEL, Graça; BERNARDES Liliane; SANTANA, Marcelo. Biblioteca escolar. Brasília: Universidade de 

Brasília, 2007. p 50, 51  Disponível em:  

 <portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/biblio esc.pdf>.  

 SILVA, Divina Aparecida da; ARAÚJO, Iza Antunes. Auxiliar de biblioteca: técnicas e práticas para formação 

profissional. 7ª ed. Brasília: Thesaurus, 2014. p 62, 139 
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Questão: 40  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão é relativa aos itens do conteúdo programático: Formação de acervo e Tipos de materiais. A literatura da 

área aborda a formação do acervo focalizando tanto os tipos de materiais quanto aspectos relativos às coleções. De 

acordo com o livro Biblioteca Pública: princípios e diretrizes. (2010 p 65) “Os seguintes materiais, entre outros, 

devem fazer parte do acervo: material impresso (suporte papel): livros informativos; livros de referência; livros 

recreativos; periódicos; recortes de jornais; mapas, gravuras. ” Silva e Araújo (2007, p. 54, 35, 36) apresentam 

definições e uma lista de exemplos de documentos que formam a coleção de uma biblioteca incluindo entre outros 

livros, folhetos e periódicos. Definem folheto como publicação não periódica, que contem no mínimo cinco e no 

máximo quarenta e nove páginas, excluídas as capas. Apresentam o livro de referência como obra para consulta 

composta de verbetes ou artigos, ponto de partida para qualquer estudo e citam como exemplos dicionários, 

enciclopédias, anuários, índices, atlas, guias, catálogos, bibliografias, etc.  

Pimentel, Bernardes e Santana (2007, p.40, 41) afirmam que o acervo de uma biblioteca pode ser formado por 

coleções constituídas por diferentes tipos de materiais e apresentam as definições a seguir. “Coleção de livros de 

referência. São livros de consulta. Trazem informações superficiais, introdutórias, básicas. São chamadas obras de 

referência porque indicam onde encontrar o assunto procurado de uma forma mais detalhada. [..] Incluem se nessa 

categoria: dicionário, enciclopédias, atlas, índices, entre outros. ” “ Coleção de livros-textos. São os livros que 

compõem o acervo geral: literatura, livros didáticos, informativos etc.” “ Coleção de periódicos.   materiais 

publicados sob a forma de revistas, jornais ou outro tipo de material que circule em períodos regulares 

(semanalmente, mensalmente, anualmente) ou outro período.” A questão apresenta quatro alternativas para 

completar a afirmativa: “ usuários que buscam informações introdutórias básicas antes de iniciarem uma pesquisa 

mais completa e aprofundada, a equipe da biblioteca deverá indicar a consulta a publicações do acervo de:" Em 

resumo, o acervo de referência é constituído de obras que se destinam a consultas rápidas e oferecem ao leitor 

informações resumidas, de caráter imediato, servindo de ponto de partida para estudos mais completos e 

aprofundados.  Incluem se nessa categoria: dicionários, enciclopédias, entre outras. Assim, a alternativa D) 

referência deve ser assinalada. As demais alternativas apresentam obras com outras características (Folhetos, 

Periódicos, Livros-texto) e que devem ser utilizadas com outros objetivos. “Sustenta o recurso que o tema da 

questão não está contemplado no conteúdo programático publicado no edital do presente certame. Entretanto, o 

argumento é improcedente, pois a justificativa apresentada acima demonstra não só que a questão é relativa aos 

itens do conteúdo programático Formação de acervo e Tipos de materiais, mas, também, que está de acordo com as 

referências sugeridas no Manual do candidato do presente certame.  Face ao exposto, o recurso é improcedente e o 

gabarito fica mantido. 

Fontes: 

 PIMENTEL, Graça; BERNARDES Liliane; SANTANA, Marcelo. Biblioteca escolar. Brasília: Universidade de 

Brasília, 2007. p 34, 40,41 Disponível em: <portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/biblio esc.pdf>.  

 Fundação Biblioteca Nacional. Coordenação Geral do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Biblioteca 

Pública: princípios e diretrizes. 2ª ed. rev. ampl. – Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 2010. p 64, 

65 

 SILVA, Divina Aparecida da; ARAÚJO, Iza Antunes. Auxiliar de biblioteca: técnicas e práticas para formação 

profissional. 7ª ed. Brasília: Thesaurus, 2014. p 35, 95,103 
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Cargo: Auxiliar de Educação Especial 

 

Questão: 21  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

De acordo com o Edital Nº 01, DE 11 de Setembro de 2019 e atualizado conforme a retificação do edital, no 

Conteúdo Programático exigido para o cargo supracitado, verifica-se que consta:   “. [... ] LDB Lei Federal nº 9394/96 

e alterações posteriores ... Principais aspectos históricos da Educação Brasileira. Legislação atual: as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e suas implicações na prática pedagógica. Parâmetros Curriculares Nacionais: Função 

histórica e social da escola [...]” Portanto, a alegação não procede. 

Sabe-se que a educação é um fenômeno cultural. Acontece em todos os lugares e de diferentes maneiras. Muitas 

vezes pode estar a serviço das classes dominantes, mas também é considerada a mola propulsora para o 

crescimento, integração efetiva na sociedade e emancipação da pessoa. O lugar por excelência da educação é a 

escola. Foi criada histórica e socialmente para a transmissão e conhecimentos, valores e princípios, objetivando o 

desenvolvimento de habilidades necessárias ao processo de integração social e cultural. No cenário educacional 

brasileiro, constitucionalmente, existe a possibilidade de atuarem diferentes concepções pedagógicas.Pode-se 

observar que a LDB, em seu TÍTULO II, Dos Princípios e Fins da Educação Nacional, em seu inciso   VIII, trata da 

gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino. Ainda na Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica, em vários trechos, trata das concepções de gestão na escola pública, “ [...] norteiam 

a organização do trabalho pedagógico tendo como foco os fundamentos da gestão democrática, compartilhada e 

participativa (órgãos colegiados, de representação estudantil e dos pais). “P 49  

E  

 [...] Pensar a organização do trabalho pedagógico e a gestão da escola, na perspectiva exposta e tendo como 

fundamento o que dispõem os artigos 12 e 13 da LDB, pressupõe conceber a organização e gestão das pessoas, do 

espaço, dos processos, procedimentos que viabilizam o trabalho de todos aqueles que se inscrevem no currículo em 

movimento expresso no projeto político-pedagógico e nos planos da escola, em que se conformam as condições de 

trabalho definidas pelos órgãos gestores em nível macro  [...] Pensar, portanto, a organização, a gestão da escola é 

entender que esta, enquanto instituição dotada de função social, é palco de interações em que os seus atores 

colocam o projeto político-pedagógico em ação compartilhada. Nesse palco está a fonte de diferentes ideias, 

formuladas pelos vários sujeitos que dão vida aos programas educacionais. [ ...] Como tal, a gestão democrática é 

entendida como princípio que orienta os processos e procedimentos administrativos e pedagógicos, no âmbito da 

escola e nas suas relações com os demais órgãos do sistema educativo de que faz parte. Assim referenciada, a gestão 

democrática constitui-se em instrumento de luta em defesa da horizontalização das relações, de vivência e 

convivência colegiada, superando o autoritarismo no planejamento e na organização curricular. Pela gestão 

democrática, educa-se para a conquista da cidadania plena, mediante a compreensão do significado social das 

relações de poder que se reproduzem no cotidiano da escola, nas relações entre os profissionais da educação, o 

conhecimento, as famílias e os estudantes, bem assim, entre estes e o projeto político-pedagógico, na sua concepção 

coletiva que dignifica as pessoas, por meio da utilização de um método de trabalho centrado nos estudos, nas 

discussões, no diálogo que não apenas problematiza, mas, também, propõe, fortalecendo a ação conjunta que busca, 

nos movimentos sociais, elementos para criar e recriar o trabalho da e na escola [...] ”  P, 54, 55 e  56. Portanto, 

infere-se que em todos os documentos solicitados para estudo constam o tema exigido na questão supracitada. 

Quanto ao argumento recursal, acerca de duas repostas corretas, não procede, pois, segundo Libâneo (op.cit. p. 

327), concepção técnico-científica, com “poder centralizado no diretor, destacando-se as relações de subordinação, 

em que uns têm mais autoridade do que outros”. A gestão autogestionária caracteriza-se pelo poder coletivo na 

escola. As decisões são deliberadas a partir de assembleias e reuniões, eliminando-se todas as formas de autoridade 

e de poder individualizado. No dizer de Libâneo (op.cit. p. 237), a gestão autogestionária prima pela “auto-

organização do grupo de pessoas da instituição, por meio de eleições e de alternância no exercício de funções. 

Recusa a normas e a sistemas de controle, acentuando a responsabilidade coletiva (...), com ênfase nas inter-
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relações, mais do que nas tarefas”. Libâneo (op. cit. p. 237) diz que a gestão interpretativa “considera como 

elemento prioritário na análise dos processos de organização e gestão os significados subjetivos, as intenções e a 

interação das pessoas”., a gestão interpretativa contrapõe-se radicalmente à gestão técnico-científica. A gestão 

democrático-participativa se propõe a articular, pelo diretor, a proatividade e a participação dos agentes 

educacionais que se relacionam com ele. Nosso autor diz que a gestão democrático-participativa “busca objetividade 

no trato das questões da organização e da gestão, mediante coleta de informações reais” (op.cit. p. 237), de acordo 

com os objetivos sociopolíticos e pedagógicos da instituição. 

Fontes: 

 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional 

da Educação. Câmara Nacional de Educação Básica. 2013 

 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG EDITAL Nº 01, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96.  

 LIBÂNEO, José Carlos et. al. Educação Escolar: políticas, estrutura e organização. Coleção Docência em 

Formação. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

 LIBÂNEO, José Carlos.  Democratização da Escola Pública.  São Paulo: Loyola, 1990. 

 

Questão: 30  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal não procede, pois o Projeto Político Pedagógico é um documento elaborado coletivamente pela 

unidade escolar que deverá contemplar a parceria de toda a comunidade em seu entorno (direção, famílias, 

professores, equipe escolar e alunos), com o objetivo de diagnosticar as necessidades da instituição escolar e 

direcionar suas ações na intenção de melhorar, analisar e compreender o significado e o processo de construção 

coletiva do projeto pedagógico. 

É através dos princípios democráticos apontados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 

que podemos encontrar o aporte legal da escola na elaboração da sua proposta pedagógica. De acordo com os 

artigos 12, 13 e 14 da LDB, a escola tem autonomia para elaborar e executar sua proposta pedagógica, porém, deve 

contar com a participação dos profissionais da educação e dos conselhos ou equivalentes na sua elaboração. Apesar 

das escolas se basearem em normas gerais da educação, as unidades escolares se diferenciam entre si, pois cada 

instituição tem suas necessidades e princípios específicos. Outro ponto que as diferem é a região em que cada escola 

se situa, bem como os desejos de cada membro envolvido na construção do projeto educativo. 

Fontes: 

 https://www.infoescola.com/educacao/projeto-politico-pedagogico/ 

 https://www.portaleducacao.com.br/curso-online-gestao-escolar-projeto-politico-pedagogico-a-identidade-

da-escola/p?gclid=EAIaIQobChMI85CMvP6_5wIVioORCh02 

 LIBÂNEO, J.C. Organização e Gestão da escola: teoria e prática. Goiânia: Alternativa,2001. 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96.  

 

Questão: 32  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Diante do exposto pela razão recursal, faz saber que a questão correspondente e seus distratores são sustentados 

pela autora citada na mesma. Os dois vocábulos integração e inclusão, conquanto tenham significados semelhantes, 

são empregados para expressar situações de inserção diferentes e se fundamentam em posicionamentos teórico 

metodológicos divergentes. O processo de integração escolar tem sido entendido de diversas maneiras. O uso do 

vocábulo “integração” refere-se mais especificamente à inserção de alunos com deficiência nas escolas comuns, mas 

seu emprego dá-se também para designar alunos agrupados em escolas especiais para pessoas com deficiência, ou 

mesmo em classes especiais, grupos de lazer ou residências para deficientes. Com o conceito de integração, o 

https://www.infoescola.com/educacao/projeto-politico-pedagogico/
https://www.portaleducacao.com.br/curso-online-gestao-escolar-projeto-politico-pedagogico-a-identidade-da-escola/p?gclid=EAIaIQobChMI85CMvP6_5wIVioORCh02
https://www.portaleducacao.com.br/curso-online-gestao-escolar-projeto-politico-pedagogico-a-identidade-da-escola/p?gclid=EAIaIQobChMI85CMvP6_5wIVioORCh02
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integrar constituía localizar no sujeito o foco da mudança, e as reais dificuldades encontradas no processo de busca 

de “normalização” da pessoa com deficiência. Isso era um conceito que não considerava que as diferenças, na 

realidade, não se aniquilam, mas devem ser administradas no convívio social, com isso não se preocupava com as 

adaptações do meio, ou seja, um processo de envolvimento próprio do educando. Ressalta-se que a questão citada 

encontra-se em consonância com os ditos argumentativos na autora Mantoan, não abrindo para interpretações 

genéricas.  Diante do exposto, mantém-se o gabarito.  

Fonte: Inclusão Escolar: o que é? por quê? como fazer? / Maria Teresa Eglér Mantoan. — São Paulo : Moderna , 

2003. — (Coleção cotidiano escolar) Página 13. 1º parágrafo. (inclusão e integração)  

 

Questão: 33  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Diante do exposto pela razão recursal, faz saber que a estrutura textual que compõe a questão é/e deve ser 

sustentada pela corrente teórica do autor. Quando o autor coloca sobre um processo de dificuldades de integração, 

o mesmo sustenta necessidades de valorização do ser, sendo assim, é comumente percebido instituições e/ou 

educandários com posturas assistencialistas que freiam o processo de autonomia e desenvolvimento do indivíduo. O 

autor não traz em seu texto, conforme pode ser identificado na fonte estabelecida que alunos com deficiência 

devem ser inseridos somente em salas comuns. Os demais distratores, fazem parte do conteúdo de estudo 

bibliográfico. Dessa forma, mantém-se o gabarito. 

Fonte: MAZZOTTA, Marcos J.S. Educação especial no Brasil: história e políticas públicas. 6ª ed. – São Paulo: Cortez, 

2011. Página 120. 2º parágrafo.  

 

Questão: 40  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A alegação não apresentar clareza textual e direcionamento argumentativo sobre o item de interesse. A questão 

estrutura-se sobre o Art. 1º do Decreto nº 7.611, de 17/11/2011, estando FALSAS as frases “um” e “três” com 

contagem de cima para baixo, estas não apresentam ipsis litteris do texto original, encontrado no decreto acima 

citado.  

Fonte: Decreto nº 7.611, de 17/11/2011. 

 

 

Cargo: Auxiliar de Educação Especial – Interprete de Libras 

 

Questão: 06  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”.  

O prefixo “super” (3º§) deve ser hifenizado quando vier acompanhado da palavra “homem”. Segundo Tufano (2008, 

p. 30), há uma regra básica para o emprego do hífen com prefixos, pois sempre se usa o hífen diante de “h”, como na 

palavra “super-homem”. Conforme o Novo Acordo Ortográfico, o prefixo super- deve ser hifenizado somente nos 

casos em que a palavra seguinte começar por “h” ou “r”. Nos demais casos, o hífen não é usado. 

Fontes: 

 CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed., 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2016. 

 TUFANO, Douglas. Guia prático da nova ortografia: Saiba o que mudou na ortografia brasileira. São Paulo: 

Editora Melhoramentos Ltda, 2008. (Disponível em: 

https://www.ime.usp.br/~yw/guia_reforma_ortografica_melhoramentos.pdf) 

 

 

 

 

https://www.ime.usp.br/~yw/guia_reforma_ortografica_melhoramentos.pdf
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Questão: 40  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “A”.  

Em reposta a ação recursal, torna-se procedente e alternativa é alterada para a letra A. Na questão mencionada 

pede-se para identificar as palavras que possui o parâmetro manual configurado na letra L, sendo assim, o grupo de 

palavras mencionados nos distratores de alternativa D, não condizem, pois a palavra “CONHECER” é representada 

pela configuração de mão com formato em 4, ou seja, dedo indicador, meio, anelar e mindinho elevados e polegar 

projetado para frente”. 

Fonte: Dicionário Trilíngue da Libras, de Capovailla, Fernando Cézar.  

 

Cargo: Auxiliar em Farmácia 

 

 

Questão: 03 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A boa pronunciação das palavras constitui objeto de estudo da ortoépia. Quem lê “buginganga” (2º§) é induzido a 

pronunciar incorretamente a palavra “bugiganga”, que deveria ser grafada sem a letra “n” na segunda sílaba. 

Partindo-se dessa premissa, é incorreto escrever “degladiar” em vez de “digladiar”, sendo falsa a primeira afirmação; 

sim, é errôneo escrever “aterrisagem” em vez de “aterrissagem”; sim, é correto escrever “abstêmio” em vez de 

“abstênio”. Como é verdadeira apenas a afirmação II, a questão foi anulada, por não haver essa alternativa como 

resposta correta. 

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 

2010, p. 45. 

 

 

Cargo: Cantineira 

 

Questão: 01  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

De acordo com as ideias evidenciadas no texto, é possível afirmar que “Dói em quem tomou a iniciativa de romper, 

porque romper não é fácil, quebrar rotinas é sempre traumático” (2º§). No entanto, as demais afirmações são 

incoerentes e contrárias ao texto, a saber: “O amor, tão nobre, tão denso, tão intenso, acaba” (2º§); “porque romper 

não é fácil (...)” (2º§); e, por fim, “E ter o amor rejeitado, nem se fala, é fratura exposta, definhamos em público, 

encolhemos a alma, quase desejamos uma violência qualquer vinda da rua para esquecermos dessa violência vinda 

do tempo gasto e vivido, esse assalto em que nos roubaram tudo, o amor e o que vem com ele, confiança e 

estabilidade” (3º§). Dessa forma, a única opção de resposta que atende à conjuntura de ideias apresentadas ao 

longo do texto é a opção C. Não há informação que estabeleça crueldade relacionada ao amor rejeitado. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 15  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A palavra razão vem do latim “ratio” e significa “divisão”. Está previsto no edital “problemas sobre as quatro 

operações fundamentais da matemática” e a questão exigia que fosse construída uma divisão e que se 

simplificassem os valores para que se chegasse ao resultado (o que foi chamado de razão, pois não era necessário 

que se efetuasse a operação completa). Com isso, ratifica-se o gabarito preliminar e o enquadramento da questão 

no conteúdo programático. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contextos e Aplicações. São Paulo: Ática, 2011 (Ensino Médio – Vol. 1, 2 e 

3) 
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Questão: 29  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

 “A água é um recurso natural que pode acabar, caso não seja economizada, principalmente a água potável”. Tal 

afirmação é verdadeira, considerando que há técnicas modernas que permitem que a população faça uso da água do 

mar. O processo conhecido como dessalinização da água já é realizado em várias partes do mundo e pode ser uma 

alternativa quando a escassez de água tomar proporções alarmantes. A água potável corresponde a apenas 3% de 

toda água existente na Terra.  A adoção de medidas simples pode ser muito eficaz para reduzir o gasto de água e 

preservar este recurso fundamental para a sobrevivência dos seres vivos e para a preservação do meio ambiente. 

Fontes: 

 BRASIL ESCOLA. História geral. Conhecimento sobre a História da Humanidade. São Paulo, 23 de setembro 

de 

 2019. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br>.  

 

 

Cargo: Bibliotecário 

 

Questão: 27 

Recurso Procedente. Gabarito aletrado para a letra “A”.  

A razão recursal alega que a resposta correta, nos termos do art. 13 da Lei Orgânica de Formiga é “Plano Diretor”, 

visto que, nos demais casos, a sessão legislativa não será interrompida antes do término da votação, no que lhe 

assiste plena razão. Dessa forma, o gabarito foi alterado para a letra “A”. 

Fonte: Lei Orgânica do Município - redação vigente. 

 

Cargo: Cuidador Social 

 

Questão: 01  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A palavra “reles” significa inferior; chinfrim; insignificante; de má qualidade; desprezível; fútil. Dessa forma, ao 

afirmar que o chuchu se trata de uma “cucurbitácea reles” é o mesmo que depreciar ou menosprezar o legume. As 

demais afirmações são inapropriadas levando em consideração o sentido textual, observe:  

fato do legume ser sem sabor: esta particularidade, retratada no 2º§, denota que “Não tenho também nenhuma 

ternura especial pelo chuchu, mas já reparei que há uma certa injustiça em considerar insípido um prato que é 

insípido só porque raras são as cozinheiras que sabem prepará-lo” e, ainda, no 3º§ do texto, está relacionada às 

informações “é uma mistura de água e celulose, desprovida de qualquer vitamina ou sal”;  

nome científico dado ao chuchu: o nome científico de tal hortaliça é Sechium edule; 

fato do chuchu ser uma hortaliça comum: quer dizer que o chuchu é caracterizado pela simplicidade; que é fácil ou 

acessível.   

Assim, considerando a conjuntura textual, a expressão “cucurbitácea reles” nada mais é do que uma forma do autor 

subestimar o legume. 

Fontes:  

 O próprio texto. 

 CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2017. 

 LEXIKON, Editora Digital (ed.). Aulete digital: dicionário online. [S. l.], 2019. Disponível em: 

<http://aulete.com.br/>. 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/
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Questão: 11  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

As informações do enunciado são suficientes para se afirmar que Pedro e João acordam cedo, pois “TODAS AS 

PESSOAS QUE SÃO BEM SUCEDIDAS ACORDAM CEDO”. Ora, se Pedro é bem-sucedido, obrigatoriamente ele acorda 

cedo. Entretanto, João acorda cedo, mas pode não ser bem-sucedido, pois não há mais informações sobre seu 

sucesso ou não. Portanto, é certo afirmar que ambos acordam cedo. Ratifica-se o gabarito preliminar. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contextos e Aplicações. São Paulo: Ática, 2011 (Ensino Médio – Vol. 1, 2 e 

3) 

 

Cargo: Eletricista 

 

Questão: 01  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A palavra “reles” significa inferior; chinfrim; insignificante; de má qualidade; desprezível; fútil. Dessa forma, ao 

afirmar que o chuchu se trata de uma “cucurbitácea reles” é o mesmo que depreciar ou menosprezar o legume. As 

demais afirmações são inapropriadas levando em consideração o sentido textual, observe:  

fato do legume ser sem sabor: esta particularidade, retratada no 2º§, denota que “Não tenho também nenhuma 

ternura especial pelo chuchu, mas já reparei que há uma certa injustiça em considerar insípido um prato que é 

insípido só porque raras são as cozinheiras que sabem prepará-lo” e, ainda, no 3º§ do texto, está relacionada às 

informações “é uma mistura de água e celulose, desprovida de qualquer vitamina ou sal”;  

nome científico dado ao chuchu: o nome científico de tal hortaliça é Sechium edule; 

fato do chuchu ser uma hortaliça comum: quer dizer que o chuchu é caracterizado pela simplicidade; que é fácil ou 

acessível.   

Assim, considerando a conjuntura textual, a expressão “cucurbitácea reles” nada mais é do que uma forma do autor 

subestimar o legume. 

Fontes:  

 O próprio texto. 

 CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2017. 

 LEXIKON, Editora Digital (ed.). Aulete digital: dicionário online. [S. l.], 2019. Disponível em: 

<http://aulete.com.br/>. 

 

Questão: 11  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

As informações do enunciado são suficientes para se afirmar que Pedro e João acordam cedo, pois “TODAS AS 

PESSOAS QUE SÃO BEM SUCEDIDAS ACORDAM CEDO”. Ora, se Pedro é bem-sucedido, obrigatoriamente ele acorda 

cedo. Entretanto, João acorda cedo, mas pode não ser bem-sucedido, pois não há mais informações sobre seu 

sucesso ou não. Portanto, é certo afirmar que ambos acordam cedo. Ratifica-se o gabarito preliminar. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contextos e Aplicações. São Paulo: Ática, 2011 (Ensino Médio – Vol. 1, 2 e 

3) 

 

Questão: 14  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O conteúdo programático contém “Comparações, medição, avaliação e quantificação”. Logo, a solução da questão 

poderia ser encontrada utilizando-se parâmetros de comparação, realizando-se uma avaliação para se chegar à 

medição desejada, uma vez que é necessário encontrar a comparação entre a quantidade de leite que foi utilizada a 

mais do que o habitual e fazer a medida equivalente para a quantidade de café. A solução é possível através da 

operação fundamental de divisão. Observe: 180/150 = 1,2 medida de leite. Logo, deve-se colocar 1,2 medida de café, 
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isto é: 1,2*250 = 300 ml, conforme gabarito preliminar. O enunciado pede a quantidade que deve ser colocada a 

mais. Dessa forma, 300 ml é o total e a quantia que deve ser acrescentada é 50 ml, conforme gabarito preliminar. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contextos e Aplicações. São Paulo: Ática, 2011 (Ensino Médio – Vol. 1, 2 e 

3) 

 

 

Cargo: Enfermeiro 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

O comando desta questão solicita a identificação de uma alternativa em que o se afirma sobre ferramentas 

tecnológicas esteja de acordo com o texto. O que se afirma na alternativa C (“Deixaram de ser gratuitos tanto para 

pessoas físicas, quanto para pessoas jurídicas.”) e na alternativa D (“Ficam indisponíveis por um tempo e depois 

aparecem novamente, mas em versões pagas.”) está de acordo com o texto, porque algumas ferramentas 

tecnológicas são cobradas de pessoas físicas e jurídicas (“Mas tudo bem, afinal, ninguém vai reclamar de pagar pelo 

que é indispensável ao funcionamento do site. Mas aí o pior: o plugin mira a Pessoa Jurídica. O preço flutua entre U$ 

159 e U$ 300 !!”) e algumas dessas ferramentas deixam de existir na versão gratuita, para reaparecerem em verões 

pagas (“Foi quando meu verdadeiro guru, o Anderson Clayton, me alertou: o plugin Toolset Types parou de ter 

atualizações, ou seja, ele não existe mais. Pior: esta crise shekespeareana é a coisa mais comum na plataforma de 

WP, hoje. Eles tem uma crise de identidade, somem e reaparecem com um aviso, convidando para ingressar na 

versão paga.”). Sendo assim, o recurso está procedente e a questão foi anulada por haver mais de uma resposta 

correta.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

Questão: 03  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”.  

O comando desta questão solicita a identificação da alternativa que completa adequadamente as lacunas de uma 

afirmação sobre a tipologia e a finalidade do texto em questão. Para completar, correta e respectivamente, as 

lacunas do enunciado, deve-se ter uma compreensão global do texto e perceber que nele o autor narra o fato de 

não ter conseguido trabalhar no seu site (“Por isso, sem mais nem menos, não consegui, ontem, trabalhar o meu site 

mondolivro.com.br.”), portanto se trata da tipologia narrativa. Além disso, o fato narrado foi vivenciado pelo próprio 

autor, sendo assim a finalidade principal do texto é contar esse acontecimento. O recurso interposto é procedente e 

o gabarito foi alterado para alternativa C.   

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991. 

 

Questão: 06 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O comando desta questão solicita a identificação da alternativa em que se reconhece corretamente das figuras de 

linguagem utilizadas na construção dos seguintes trechos do texto em questão: “[...] ele é uma espécie de caixa de 

marcha do seu site.” e “[...] depois de três séculos de minuto pensando [...].”. Nota-se que há, no primeiro trecho, 

uma comparação, figura de linguagem marcada pela presença de um elemento comparativo, no caso, “espécie de”, 

ou seja, os plugns funcionam como uma caixa de marcha. Se não houvesse nenhum elemento linguístico para marcar 

essa comparação, ou seja, se a comparação estivesse implícita, tratar-se-ia de uma metáfora. No segundo trecho há 

a presença do exagero, o que marca a hipérbole. Cabe ressaltar ainda que o erro de digitação não interfere no 

raciocínio necessário para solucionar está questão. Sendo assim, o gabarito está correto e deve ser mantido. 

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  
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Questão: 07  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

De acordo com gramáticos, a flexão de gênero da expressão “é necessário” depende da presença ou da ausência de 

um determinante. Se o substantivo ao qual a expressão se refere aparece acompanhada de uma palavra 

determinante (artigo ou pronome), o adjetivo concorda com o substantivo, como é o caso do trecho destacado no 

enunciado da questão. Sendo assim o gabarito preliminar está correto e o gabarito foi mantido. 

Fonte: FERREIRA. M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011, p. 578. 

 

Questão: 09  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

Para atender ao comando desta questão, deve-se identificar em qual alternativa melhor se esclarece o uso da 

palavra “mito” no título do texto. Entretanto, a palavra “desenvolvimento”, utilizada na alternativa indicada como 

correta (B) pode induzir ao erro, já que a explicação sobre o “mito” só se realiza no último parágrafo do texto. Além 

disso, a palavra “relação”, utilizada na alternativa D, também pode gerar mais de uma interpretação. Essa alternativa 

estaria em desacordo com o texto se, ao invés da palavra “relação”, fosse utilizada a palavra alusão. Tendo em vista 

o uso de palavras que podem gerar mais de uma interpretação nas alternativas B e D sugeridas como resposta, a 

questão foi anulada.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991. 

 

Questão: 11 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “B”. 

Sustenta o recurso erro na divulgação do gabarito, sendo correta a alternativa que traz o nome Manguebeat. 

Confirma-se o erro pois realmente, tendo se iniciado em torno das bandas mundo livre s.a. e Chico Science & Nação 

Zumbi, a Cena ultrapassou o campo da música, incorporando outras áreas, como o cinema (com o chamado Árido 

Movie) e a moda (com coleções como a do estilista Eduardo Ferreira). Foi em 1992 que Fred Zero Quatro escreveu 

“Caranguejos com cérebro” que, originalmente, não era um manifesto. Era, sim, um release escrito para uma 

coletânea que mundo livre s.a. e Chico Science & Nação Zumbi pretendiam lançar conjuntamente. Recebido 

euforicamente pela mídia local, o release foi o estopim para a transmutação da Cena em Movimento. 

A imprensa divulgou o release como manifesto e passou a chamar a Cena de Movimento, acrescentando o adendo 

bit ao rótulo Mangue, devido à música Manguebit (mundo livre s.a.). Posteriormente, se confundiu a sonoridade de 

bit com beat, e chegou-se à forma como o Mangue ficou conhecido internacionalmente: Movimento Manguebeat.   

Sendo assim, altera-se para a opção “B”. 

Fonte: CALAZANS, Rejane. Do Mangue ao Manguebeat. Rio de Janeiro. 18 abr. 2007. 212. 4 Disponível em: 

<https://manguebeat.yolasite.com/> Acesso em: 07 fev. 2020.   

 

Questão: 13  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sustenta o recurso erro na divulgação do gabarito, no entanto a teoria a que se refere o enunciado se trata da teoria 

liberal - teoria econômica clássica – que segundo Keynes compreende como seus principais teóricos: Adam Smith, 

David Ricardo, Thomas Robert Malthus e John Stuart Mill no século XVIII. 

Segundo Carvalho, Carvalho (2018) do ponto de vista de um entendimento através da história, John Maynard Keynes 

realizou um grande esforço para se libertar do pensamento econômico tradicional em que havia sido instruído. De 

fato, a sua maior insatisfação residia no papel que os economistas clássicos e neoclássicos atribuíram à moeda em 

uma economia de mercado. Apenas a alternativa apontada pelo gabarito indica, somente, os principais teóricos da 

economia do século XVIII. Assim, mantem-se o gabarito.  

Fonte:  CARVALHO, André Cutrim; CARVALHO, David Ferreira. A economia monetária da produção capitalista de 

Keynes sob a perspectiva de compreensão da história e da teoria. História econômica & história de empresas vol. 21 
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no 1 (2018), 233-274. Disponível em: <http://www.abphe.org.br/revista/index.php/rabphe/article/view/514/403> 

Acesso em: 08 fev. 2020.  

 

Questão: 14  

Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A alegação apresentada não guarda qualquer relação com a questão. Assim, resta prejudicada. 

 

Questão: 15  

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Sustenta o recurso ausência de conteúdo programático para a questão. No entanto, a questão trata de obras 

conhecidas e importantes da literatura brasileira, se adequando ao anexo I do edital no qual requer como 

conhecimentos gerais para cargos de Nível Superior Completo “Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais 

como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento 

sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas, a nível nacional e internacional”.   

Consta no manual do candidato a indicação de leitura de sites de notícias, entre os quais a Folha de São Paulo que 

em novembro de 2019 traz a manchete: No STF, Caetano e outros artistas dizem que governo criou nova forma de 

censura, com subtítulo: Guimarães Rosa não poderia desenvolver a maior obra-prima brasileira se dependesse do 

governo de hoje, disse Caio Blat. Ainda, na matéria:  

“Caio Blat, que esteve no elenco da peça “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa, 

emocionou parte da plateia ao recitar trecho do livro no qual o cangaceiro Riobaldo fala 

de seu amor por outro cangaceiro, Diadorim – que, no final, revela-se uma mulher 

travestida de homem.” 

Cabe ressaltar que o trecho citado na questão traz o momento de extrema importância e emoção da obra mais 

conhecida de Guimarães, em que Riobaldo tardiamente, descobre no cadáver de Diadorim o sexo feminino. Foi 

colocado na questão trecho em que aparecia o nome Diadorim, personagem-chave do romance, alvo de amor 

platônico, impossível, da personagem principal Riobaldo, facilitando a identificação da obra.  

O segundo trecho, “O sertanejo é, antes de tudo, um forte...” se trata de um dos trechos mais famoso de Euclides da 

Cunha em sua obra Os Sertões. O Autor foi homenageado da Flip 2019, segundo reportagem do Estado de São Paulo, 

indicado como referência no manual do candidato, Euclides da Cunha é autor de uma das obras fundamentais sobre 

o Brasil – Os sertões. 

Publicado em 1902, Os sertões tem origem no trabalho de cobertura jornalística da revolta de Canudos (1896-97), 

ocorrida no interior da Bahia, que opôs o exército e o governo brasileiro ao movimento de cunho social, político e 

religioso liderado por Antônio Conselheiro. O conflito resultou no massacre dos seguidores de Conselheiro e em uma 

vergonhosa vitória do exército. Correspondente do jornal O Estado de S. Paulo, Euclides da Cunha iniciou a tarefa de 

reportagem com convicções morais e políticas que foram desafiadas ao longo da experiência. Isso se refletiu 

profundamente na obra. Dividido em três partes – “A terra”, “O homem” e “Aluta” –, Os sertões explora a influência 

do meio sobre o homem na procura de uma identidade nacional. Observador agudo tanto do ambiente quanto da 

alma humana, Euclides atravessa a história do Brasil desde a chegada dos portugueses, passando pela exploração 

dos bandeirantes, até a instituição da república, nessa obra monumental. 

“A obra do Euclides da Cunha é pioneira na criação a partir da leitura e da interpretação do território, questão que 

nortearia os modernistas ao longo do século 20 e está presente na Flip desde sua concepção”, afirma Munhoz. 

Na Folha de São Paulo, sobre a Flip 2019, traz a reportagem: Racismo de Euclides da Cunha ganha holofotes durante 

a Flip: Autor que denunciou genocídio em “Os Sertões” seguia intelectuais da época que viam mestiços como 

degenerado. Tal afirmação na reportagem se baseia, em parte, no trecho colocado na questão.  

Diante do exposto, o problema da questão não se relaciona com o conteúdo programático, mas como bem 

sustentado por recurso, o fato de não apresentar corretamente o nome da obra de Euclides da Cunha, no título, o 

artigo no plural OS, fazendo com que, na questão, em vez de Os Sertões, o título da obra apresentasse como: 
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Sertões. Tal equívoco impediu uma opção certa a ser marcada, obrigando, assim, a anulação da questão de número 

15. 

Fontes:  

 CUNHA, Euclides da. Os Sertões. São Paulo: Editora Brasiliense S.A., 1985. 

 Euclides da Cunha é o Autor Homenageado da Flip 2019. Flip - Festa literária Internacional de Paraty, [S. l.], 2 

maio 2019. Disponível em: <https://www.flip.org.br/noticia/euclides-da-cunha-e-o-autor-homenageado-da-

flip-2019/>. Acesso em: 10 fev. 2020. 

 Racismo de Euclides da Cunha ganha holofotes durante a Flip: Autor que denunciou genocídio em ‘Os 

Sertões‘ seguia intelectuais da época que viam mestiços como degenerados. Folha de São Paulo, [S. l.], 12 

jul. 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/07/racismo-de-euclides-da-cunha-

ganha-holofotes-durante-a-flip.shtml>. Acesso em: 10 fev. 2020. 

 TUROLLO JR., Reynaldo. No STF, Caetano e outros artistas dizem que governo criou nova forma de censura: 

Guimarães Rosa não poderia desenvolver a maior obra-prima brasileira se dependesse do governo de hoje, 

disse Caio Blat. Folha de São Paulo, Brasília, p. 1, 4 nov. 2019. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/11/no-stf-caetano-e-outros-artistas-dizem-que-governo-

criou-nova-forma-de-censura.shtml>. Acesso em: 9 fev. 2020. 

 CUNHA, Euclides da. Os Sertões. São Paulo: Editora Brasiliense S.A., 1985. 

 

Questão: 17  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sustenta o recurso erro na divulgação do gabarito, por ter surgido outras instituições de ensino superior no Brasil 

antes da Universidade do Rio de Janeiro, porém Fávero (2006) em dossiê explicita:  

“A história da criação de universidade no Brasil revela, inicialmente, considerável resistência, seja de 

Portugal, como reflexo de sua política de colonização, seja da parte de brasileiros, que não viam 

justificativa para a criação de uma instituição desse gênero na Colônia, considerando mais adequado 

que as elites da época procurassem a Europa para realizar seus estudos superiores (MOACYR, 1937, p. 

580-581). Desde logo, negou-a a Coroa portuguesa aos jesuítas que, ainda no século XVI, tentaram 

criá-la na Colônia. Em decorrência, os alunos graduados nos colégios jesuítas iam para a Universidade 

de Coimbra ou para outras universidades europeias, a fim de completar seus estudos. 

Entre as tentativas de criação de universidade no Brasil, ao longo dos anos, registra-se, no nível das 

intenções, a que constava da agenda da Inconfidência Mineira. Tentativas, sem êxito, continuam por 

mais de um século. Uma delas coincide com a transferência da sede da Monarquia para o Brasil. 

Portanto, não seria exagero inferir que Portugal exerceu, até o final do Primeiro Reinado, grande 

influência na formação de nossas elites. Todos os esforços de criação de universidades, nos períodos 

colonial e monárquico, foram malogrados, o que denota uma política de controle por parte da 

Metrópole de qualquer iniciativa que vislumbrasse sinais de independência cultural e política da 

Colônia (FÁVERO, 2000, p. 18-19). Importa lembrar ainda que, mesmo como sede da Monarquia, o 

Brasil consegue apenas o funcionamento de algumas escolas superiores de caráter profissionalizante. 

Ou seja, "o novo ensino superior nasceu sob o signo do Estado Nacional" (CUNHA, 1980, p. 62). A 

partir de 1808, são criados cursos e academias destinados a formar, sobretudo, profissionais para o 

Estado, assim como especialistas na produção de bens simbólicos, e num plano, talvez, secundário, 

profissionais de nível médio (CUNHA, 1980). 

Nesse contexto, no ano da transmigração da Família Real para o Brasil é criado, por Decreto de 18 de 

fevereiro de 1808, o Curso Médico de Cirurgia na Bahia e, em 5 de novembro do mesmo ano, é 

instituída, no Hospital Militar do Rio de Janeiro, uma Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica. Outros 

atos são sancionados e contribuem para a instalação, no Rio de Janeiro e na Bahia, de dois centros 

médico-cirúrgicos, matrizes das atuais Faculdades de Medicina da Universidade Federal do Rio de 
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Janeiro (UFRJ) e da Universidade Federal da Bahia (UFBA) (VILLANOVA, 1948, p. 8). Em 1810, por meio 

da Carta Régia de 4 de dezembro, é instituída a Academia Real Militar, inaugurada em abril do ano 

seguinte. Foi nessa Academia que se implantou o núcleo inicial da atual Escola de Engenharia da UFRJ 

(VILLANOVA, 1948). Algumas modificações mais significativas parecem ocorrer com a criação dos 

cursos jurídicos, em 1827, instalados no ano seguinte: um em 1º de março de 1828, no Convento de 

São Francisco, em São Paulo, e outro no Mosteiro de São Bento, em Olinda, em 15 de maio daquele 

ano. Segundo João Roberto Moreira, esses dois cursos passam a ter grande influência na formação de 

elites e na mentalidade política do Império. Constituem, sem dúvida, centros de irradiação de novas 

ideias filosóficas, de movimentos literários, de debates e discussões culturais que interessavam à 

mentalidade da época. E mais, tornam-se provedores de quadros para as assembleias, para o governo 

das províncias e também para o governo central (MOREIRA, 1960, p.53). 

No Império, outras tentativas de criação de universidades se fizeram sem êxito; uma delas foi 

apresentada pelo próprio Imperador, em sua última Fala do Trono (1889), propondo a criação de duas 

universidades, uma no Norte e outra no Sul do país, que poderiam constituir-se centros de alta 

organização científica e literária. 

Proclamada a República, outras tentativas são feitas. Cabe lembrar que, na Constituição de 1891, o 

ensino superior é mantido como atribuição do Poder Central, mas não exclusivamente. De 1889 até a 

Revolução de 1930, o ensino superior no país sofreu várias alterações em decorrência da promulgação 

de diferentes dispositivos legais. "Seu início coincide com a influência positivista na política 

educacional, marcada pela atuação de Benjamin Constant, de 1890-1891" (CUNHA, 1980, p. 132). Tal 

orientação é ainda mais acentuada com a Reforma Rivadávia Corrêa, em 1911, que institui também o 

ensino livre. Embora o surgimento da universidade, apoiado em ato do Governo Federal, continuasse 

sendo postergado, o regime de "desoficialização" do ensino acabou por gerar condições para o 

surgimento de universidades, tendendo o movimento a deslocar-se provisoriamente da órbita do 

Governo Federal para a dos Estados. Nesse contexto surge, em 1909, a Universidade de Manaus; em 

1911 é instituída a de São Paulo e, em 1912, a do Paraná (MICHELOTTO, 2006) como instituições livres. 

Será oportuno observar, no entanto, que somente em 1915 a Reforma Carlos Maximiliano, por meio 

do Decreto nº 11.530, dispõe a respeito da instituição de uma universidade, determinando em seu art. 

6º: "O Governo Federal, quando achar oportuno, reunirá em universidade as Escolas Politécnica e de 

Medicina do Rio de Janeiro, incorporando a elas uma das Faculdades Livres de Direito, dispensando-a 

da taxa de fiscalização e dando-lhe gratuitamente edifício para funcionar". 

Em decorrência, a 7 de setembro de 1920, por meio do Decreto nº 14.343, o Presidente Epitácio 

Pessoa institui a Universidade do Rio de Janeiro (URJ), considerando oportuno dar execução ao 

disposto no decreto de 1915. Reunidas aquelas três unidades de caráter profissional, foi-lhes 

assegurada autonomia didática e administrativa. Desse modo, a primeira universidade oficial é criada, 

resultando da justaposição de três escolas tradicionais, sem maior integração entre elas e cada uma 

conservando suas características. E mais, comparando a Exposição de Motivos do Ministro da Justiça e 

Negócios Interiores, Alfredo Pinto Vieira de Mello, com a forma simplificada e modesta, em termos de 

estrutura acadêmico-administrativa da primeira universidade oficial no país, resultaram desse cotejo 

sérias críticas. Entre outras, os comentários do educador José Augusto, em matéria publicada 

no Jornal do Brasil, de 24 de outubro do mesmo ano, sob o título "Regime Universitário III – O estado 

atual da questão no Brasil", na qual assinala: "O Decreto de 7 de setembro findo, com o qual o 

governo da República instituiu a Universidade do Rio de Janeiro, por julgar oportuno dar execução ao 

disposto no art. 6º do Decreto nº 11.530, de 18 de março de 1915, contém poucos artigos e trata a 

matéria da forma mais geral e vaga, de modo a não deixar no espírito de quem lê a noção exata e 

segura da verdadeira orientação a ser seguida pelo nosso Instituto Universitário". 

Todavia, apesar das restrições feitas à criação dessa Universidade, cabe assinalar que, na história da 

educação superior brasileira, a Universidade do Rio de Janeiro é a primeira instituição universitária 
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criada legalmente pelo Governo Federal. Não obstante todos os problemas e incongruências 

existentes em torno de sua criação, um aspecto não poderá ser subestimado: sua instituição teve o 

mérito de reavivar e intensificar o debate em torno do problema universitário no país. Esse debate, 

nos anos 20 do século passado, adquire expressão graças, sobretudo, à atuação da Associação 

Brasileira de Educação (ABE) e da Academia Brasileira de Ciências (ABC). Entre as questões recorrentes 

destacam-se: concepção de universidade; funções que deverão caber às universidades brasileiras; 

autonomia universitária e modelo de universidade a ser adotado no Brasil. 

No que diz respeito às funções e ao papel da universidade, há duas posições: os que defendem como 

suas funções básicas a de desenvolver a pesquisa científica, além de formar profissionais, e os que 

consideram ser prioridade a formação profissional. Há, ainda, uma posição que poderia talvez vir a 

constituir-se em desdobramento da primeira. De acordo com essa visão, a universidade, para ser digna 

dessa denominação, deveria tornar-se um foco de cultura, de disseminação de ciência adquirida e de 

criação da ciência nova (ABE, 1929). Tais questões são também objeto de discussão na 1ª Conferência 

Nacional de Educação, realizada em Curitiba, em 1927, a partir da tese As Universidades e a Pesquisa 

Científica, apresentada por Amoroso Costa. A propósito, pode-se observar que, embora existissem 

posições divergentes, a tese defendida por Amoroso Costa, juntamente com o movimento liderado 

pela ABE, ainda que não houvesse dentro da Associação um conceito unívoco de ciência, era introduzir 

a pesquisa como núcleo da instituição universitária (PAIM, 1982, p. 18). 

No entanto, essa visão de universidade não chega a ser concretizada nos anos de 1920, nem na esfera 

federal, com a Universidade do Rio de Janeiro, nem na estadual, com a criação, em 1927, da 

Universidade de Minas Gerais, instituída, também, segundo o modelo da primeira.” 

Embora tenha ocorrido a tentativa de criação de universidades antes de 1920, com o dossiê de Fávero 

fundamentado por fontes científicas, percebe-se que tais tentativas não teriam respaldo legal, o que se obteve, 

apenas, com a criação da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1920, tornando esta, oficialmente, a primeira 

universidade Brasileira. Assim, mantem-se a alternativa do gabarito. 

Fonte:  FAVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque. A universidade no Brasil: das origens à Reforma Universitária de 

1968. Educ. rev. [online]. 2006, n.28 [citado  2020-02-07], pp.17-36. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40602006000200003& lng=pt&nrm=iso>. Acesso 

em: 7 fev. 2020. ISSN 0104-4060.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-40602006000200003. 

 

Questão: 18  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sustenta o recurso que os acontecimentos históricos da questão estão todos corretos, porém a alternativa que 

apresenta o texto: “Na independência da América portuguesa, as elites aprenderam que poderiam lidar muito bem 

com uma população irrequieta. Todas as províncias tomaram medidas que objetivavam terminar com a escravidão, 

possivelmente para diminuir o perigo da revolta escrava. Mestiços tinham o comando de forças militares e eram 

frequentemente recompensados com posse de terras tomadas dos monarquistas”. Tal afirmativa não se encaixa à 

realidade da América portuguesa e sim à espanhola, são exatamente tais características que fragmentaram a 

América espanhola e impediriam a unidade da portuguesa. Assim, mantem-se o gabarito.  

Fonte:  

BARRUCHO, Luiz. Por que o Brasil continuou um só enquanto a América espanhola se dividiu em vários países? BBC 

News Brasil em Londres. 10 set.2018. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45229400> 

Acessado em: 07 jan. 2020. 

 

Questão: 22  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O Acolhimento é uma diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH), que encontra-se inserida no conteúdo 

programático nos itens destacados a seguir:  NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA Organização dos serviços de saúde no 
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Brasil: Sistema Único de Saúde – Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação 

e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento; 

Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Políticas Públicas de Saúde e 

Pacto pela Saúde. A bibliografia é SUGERIDA e não limita nem esgota o programa, servindo apenas como orientação 

para os candidatos. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Secretárias Municipais de Saúde. O SUS de A a Z: 

garantindo saúde nos municípios. 3ª ed. 2. reimp. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. (Série F. Comunicação e 

Educação em Saúde). 

 

Questão: 26  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu os acidentes ofídicos na lista das doenças tropicais negligenciadas 

que acometem, na maioria das vezes, populações pobres que vivem em áreas rurais. O assunto, além de ser de 

interesse da saúde pública do Brasil, está inserido nos tópicos do conteúdo programático a saber: 

Endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento; Sistema de notificação e de vigilância 

epidemiológica e sanitária. Considerando as atribuições do Enfermeiro, segundo as normas editalícias, pode-se 

evidenciar que o assunto abordado é de fundamental importância.   

Atribuições: Coletar e interpretar, juntamente com a equipe de saúde, dados sócio-sanitários da comunidade a ser 

atendida pelos programas específicos de saúde, através de entrevistas e observações; realizar a diagnose e prognose 

da situação de saúde da comunidade; supervisionar e executar cuidados de enfermagem mais complexos, 

observando as técnicas planejadas, ensinadas e delegadas ao pessoal de enfermagem; planejar e desenvolver o 

treinamento sistemático em serviço da equipe de enfermagem, avaliando as necessidades e os níveis de assistência 

prestada; aprimorar e introduzir novas técnicas de enfermagem; participar na elaboração do planejamento, 

execução e avaliação da programação de saúde e dos planos assistenciais de saúde; prevenir e controlar 

sistematicamente a infecção hospitalar; prestar assistência de enfermagem à gestante, à parturiente e ao recém-

nascido; participar de programas e atividades de educação sanitária visando a melhoria da saúde do indivíduo, da 

família e da população em geral; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

 

Justifica-se a alteração de gabarito, já que as afirmativas que comprovam a sequência correta é: 
 

Acidentes botrópicos (acidentes com serpentes dos gêneros Bothrops e Bothrocophias –  jararaca, jararacuçu, urutu, caiçaca, 

comboia): verdadeira; 

Acidentes laquéticos (acidentes com serpentes do gênero Crotalus – cascavel): falsa (acidentes crotálicos) 

Acidentes elapídicos (acidentes com serpentes dos gêneros Micrurus e Leptomicrurus – coral-verdadeira): verdadeira; e, 

Acidentes crotálicos (acidentes com serpentes do gênero Lachesis –  surucucu-pico-de-jaca): falsa (acidentes elapídicos) 

 

Fontes: 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Secretárias Municipais de Saúde. O SUS de A a Z: 

garantindo saúde nos municípios. 3ª ed. 2. reimp. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. (Série F. Comunicação 

e Educação em Saúde). (Indicação bibliográfica do Manual) 

 Ministério da Saúde : http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/acidentes-por-animais-peconhentos. 

 

Questão: 33  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal dispõe que não há resposta, visto que o servidor não poderia ter deixado para prestar contas no 

último dia, contudo, note-se que a transmissão foi feita dentro do prazo, não tendo se concretizado por motivo 

alheio à sua vontade. Assim, não lhe pode ser imputado culpa e, menos ainda, dolo. Neste caso, não se configura a 

conduta ilícita. 

Fonte: Lei de Improbidade Administrativa 

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/acidentes-por-animais-peconhentos
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Questão: 36  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sustenta o recurso que não existe bases científicas que reconhecem a hipoglicemia como uma complicação da 

diabetes tipo 1 e que a resposta correta corresponderia à opção B "Doença arterial coronariana e cetoacidose".  O 

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabete melito tipo 1, do Ministério da Saúde, aprovado pela 

PORTARIA CONJUNTA Nº 17, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 diz que o diabete melito “pode evoluir com 

complicações agudas (hipoglicemia, cetoacidose e síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica) e crônicas - 

microvasculares (retinopatia, nefropatia, neuropatia) e macrovasculares (doença arterial coronariana, doença 

arterial periférica e doença cerebrovascular)”. A hipoglicemia é a intercorrência aguda mais comum desta doença 

devido à: omissão ou atraso de uma refeição; excesso de insulina; exercício físico intenso; ingestão de bebida 

alcóolica; insuficiência supra-renal e déficit do hormônio do crescimento; insuficiência renal (a meia-vida plasmática 

da insulina está aumentada).  A Doença arterial coronariana é uma complicação crônica da doença. 

Fontes: 

 GROSSI, S. A. A.; PASCALI, P. M. Manual de Cuidados de Enfermagem em Diabetes Mellitus. São Paulo: SBD, 

2009. 

 PORTARIA CONJUNTA Nº 17, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas do Diabete Melito Tipo 1. Disponível em: 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/novembro/18/Protocolo-Cl--nico-e-Diretrizes-Terap--

uticas-do-Diabete-Melito-Tipo-1.18.11.2019.pdf Acesso em: 10/02/2020 

 

Questão: 39  

Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A alegação apresentada não guarda qualquer relação com a questão. Assim, resta prejudicada. 

 

Questão: 40  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Como mencionado no enunciado da questão “Atualmente, já são vistas várias infecções virais relacionadas a 

posterior desenvolvimento de neoplasias”. O HIV é um agente causador indireto, ou seja, está relacionado ao 

aparecimento do câncer devido à debilidade imunológica por ele induzida, facilitando indiretamente o aparecimento 

de tumores malignos como sarcoma de linfomas, câncer do colo uterino e da região anal, entre outros. 

Ademais, é solicitado na questão para que seja assinalado a opção que indica o vírus que NÃO é agente causador de 

câncer.  

Fonte: MOHALLEM, Andréa G. C.; RODRIGUES, Andrea B. Enfermagem Oncológica. Barueri, SP: Manole, 2007. 

 

Questão: 42  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A pseudo-hipertensão, objeto da questão, é caracterizada por níveis pressóricos falsamente elevados, devido ao 

enrijecimento da parede arterial, que dificulta a oclusão da artéria. Tais níveis pressóricos são mensurados através 

da medição da pressão arterial que é realizada através do esfigmomanômetro. Esta situação pode ser identificada 

através da Manobra de Osler que consiste em inflar o manguito até acima do nível da pressão sistólica e palpar a 

artéria radial. Nos pacientes que apresentam calcificação vascular a artéria permanece palpável (sinal de Osler 

positivo). 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial 

sistêmica. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. (Cadernos de Atenção Básica, nº 37). 

 

 

 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/novembro/18/Protocolo-Cl--nico-e-Diretrizes-Terap--uticas-do-Diabete-Melito-Tipo-1.18.11.2019.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/novembro/18/Protocolo-Cl--nico-e-Diretrizes-Terap--uticas-do-Diabete-Melito-Tipo-1.18.11.2019.pdf
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Questão: 43  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sustenta o recurso que o mioma localizado no endométrio e que faz protrusão para dentro da cavidade uterina é 

classificado como intramural, porém a resposta correta é submucoso. Os miomas são costumeiramente descritos de 

acordo com sua localização: 

• intramurais: desenvolvem-se dentro da parede uterina e podem ser grandes o suficiente a ponto de distorcer a 

cavidade uterina e a superfície serosa;  

• submucosos: surgem no interior do útero e frequentemente crescem para a cavidade uterina;  

• subserosos: originam-se na superfície serosa do útero e podem ter uma base ampla ou pedunculada e ser 

intraligamentares; e  

• cervicais: localizados na cérvice uterina. 

Fonte: 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres / Ministério da Saúde, 

Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 

 LOWDERMILK, Deitra Leonard, et al. Obstetrícia e Saúde da Mulher. Tradução Maiza Ritomy Ide, et al. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2012. 

 

Questão: 44  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O assunto abordado na questão faz parte do assunto Processo do cuidar em Enfermagem clínica em todo o ciclo 

vital: Idoso, previsto no conteúdo programático do edital do concurso. 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, citada no enunciado da questão, considera o idoso frágil, de acordo 

com a literatura, aquele com 75 anos ou mais de idade. 

Fonte: PORTARIA Nº 2.528 DE 19 DE OUTUBRO DE 2006. Aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt2528_19_10_2006.html Acesso em: 

12/02/2020 

 

Questão: 46  

Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A alegação apresentada não guarda qualquer relação com a questão. Assim, resta prejudicada. 

 

Questão: 47  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Argumento apresentado no recurso inconsistente. O que foi apresentado foi a definição de produto crítico. O 

conceito a que se refere a questão é de produto para saúde crítico de conformação complexa. 

 

Cargo: Engenheiro Civil 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

O comando desta questão solicita a identificação de uma alternativa em que o se afirma sobre ferramentas 

tecnológicas esteja de acordo com o texto. O que se afirma na alternativa C (“Deixaram de ser gratuitos tanto para 

pessoas físicas, quanto para pessoas jurídicas.”) e na alternativa D (“Ficam indisponíveis por um tempo e depois 

aparecem novamente, mas em versões pagas.”) está de acordo com o texto, porque algumas ferramentas 

tecnológicas são cobradas de pessoas físicas e jurídicas (“Mas tudo bem, afinal, ninguém vai reclamar de pagar pelo 

que é indispensável ao funcionamento do site. Mas aí o pior: o plugin mira a Pessoa Jurídica. O preço flutua entre U$ 

159 e U$ 300 !!”) e algumas dessas ferramentas deixam de existir na versão gratuita, para reaparecerem em verões 

pagas (“Foi quando meu verdadeiro guru, o Anderson Clayton, me alertou: o plugin Toolset Types parou de ter 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt2528_19_10_2006.html
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atualizações, ou seja, ele não existe mais. Pior: esta crise shekespeareana é a coisa mais comum na plataforma de 

WP, hoje. Eles tem uma crise de identidade, somem e reaparecem com um aviso, convidando para ingressar na 

versão paga.”). Sendo assim, o recurso está procedente e a questão foi anulada por haver mais de uma resposta 

correta.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

Questão: 03  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”.  

O comando desta questão solicita a identificação da alternativa que completa adequadamente as lacunas de uma 

afirmação sobre a tipologia e a finalidade do texto em questão. Para completar, correta e respectivamente, as 

lacunas do enunciado, deve-se ter uma compreensão global do texto e perceber que nele o autor narra o fato de 

não ter conseguido trabalhar no seu site (“Por isso, sem mais nem menos, não consegui, ontem, trabalhar o meu site 

mondolivro.com.br.”), portanto se trata da tipologia narrativa. Além disso, o fato narrado foi vivenciado pelo próprio 

autor, sendo assim a finalidade principal do texto é contar esse acontecimento. O recurso interposto é procedente e 

o gabarito foi alterado para alternativa C. Cabe ressaltar ainda que são utilizadas, de forma secundaria ao objetivo 

principal do texto, estratégias de argumentação, entretanto, trata-se de um texto escrito para contar um fato, 

portanto, a tipologia predominante é a narrativa.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

Questão: 06 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O comando desta questão solicita a identificação da alternativa em que se reconhece corretamente das figuras de 

linguagem utilizadas na construção dos seguintes trechos do texto em questão: “[...] ele é uma espécie de caixa de 

marcha do seu site.” e “[...] depois de três séculos de minuto pensando [...].”. Nota-se que há, no primeiro trecho, 

uma comparação, figura de linguagem marcada pela presença de um elemento comparativo, no caso, “espécie de”, 

ou seja, os plugns funcionam como uma caixa de marcha. Se não houvesse nenhum elemento linguístico para marcar 

essa comparação, ou seja, se a comparação estivesse implícita, tratar-se-ia de uma metáfora. No segundo trecho há 

a presença do exagero, o que marca a hipérbole. Cabe ressaltar ainda que o erro de digitação não interfere no 

raciocínio necessário para solucionar está questão. Sendo assim, o gabarito está correto e deve ser mantido. 

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

Questão: 09  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

Para atender ao comando desta questão, deve-se identificar em qual alternativa melhor se esclarece o uso da 

palavra “mito” no título do texto. Entretanto, a palavra “desenvolvimento”, utilizada na alternativa indicada como 

correta (B) pode induzir ao erro, já que a explicação sobre o “mito” só se realiza no último parágrafo do texto. Além 

disso, a palavra “relação”, utilizada na alternativa D, também pode gerar mais de uma interpretação. Essa alternativa 

estaria em desacordo com o texto se, ao invés da palavra “relação”, fosse utilizada a palavra alusão. Tendo em vista 

o uso de palavras que podem gerar mais de uma interpretação nas alternativas B e D sugeridas como resposta, a 

questão foi anulada.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991. 

 

Questão: 10  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

As palavras “criação” e “edição” não funcionam como sinônimas. Criar o site é diferente de editá-lo. Além disso, 

entre as alternativas sugeridas para resposta, questiona-se a posição do sujeito composto em relação ao verbo para 

se chegar a conclusão da regra que melhor se aplica nesse caso. Sendo assim, o gabarito está correto e deve ser 

mantido. 
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Fonte: FERREIRA. M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011, pp. 598-599. 

 

Questão: 14  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Modo de exibição Conteúdo: exibe cada arquivo ou pasta em uma única linha e inclui informações sobre o arquivo, 

as quais mudam de acordo com o tipo de arquivo. 

Fonte: J., Jerry; MOON, M. – Windows 7 rápido e fácil [recurso eletrônico] – Porto Alegre: Bookman, 2011. – Pág.: 29 

 

Questão: 21  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 22  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 23  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal não procede, tendo em vista que a questão aborda o tema de forma a pretender avaliar o 

conhecimento sobre qual das teorias foi aplicada no direito brasileiro, totalmente vinculadas à Lei da Improbidade 

administrativa, não havendo que se falar, pois em ausência de conteúdo programático. Mantido o gabarito. 

 

Questão: 24  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 25  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 26  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 27  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 28  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 29  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 
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Questão: 30  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 33  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal dispõe que “No primeiro item da questão, para se avaliar a veracidade da afirmativa, a palavra 

'Lodo' aparece trocada pela palavra 'logo'. Este erro causa confusão na análise da afirmativa, uma vez que a 

afirmativa não faz sentido como está, ou seja, com a palavra 'logo'.”. A alegação não se sustenta, eis que 

independentemente do equívoco na digitação fica muito fácil perceber que a palavra correta é “lodo” e não “logo”, 

pois quando se fala em tratamento aeróbico, associa-se o “lodo” em digestores aeróbicos. Esta associação é muito 

comum no meio acadêmico e na comunidade da engenharia em geral. Diante do exposto, mantenha-se o gabarito. 

Fonte: NBR 12.209/2011 (Elaboração de Projetos Hidráulico-sanitários de estações de tratamento de esgotos 

sanitários), item 3. 

 

Questão: 34  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal sustenta que “As alternativas "A" e "B" estão corretas. A telha italiana é curva; A telha romana é 

plana.”. A alegação não se sustenta, eis que basicamente são dois tipos de telhas: as planas e as curvas. Nas planas 

destaca-se a “francesa” e a de “escamas”, que é uma placa. Entre as curvas são comuns a “capa-canal”, a “romana”, 

a “portuguesa” e a “italiana”. Diante do exposto, mantém-se o gabarito. 

Fonte: Abitante, André Luís. Materiais de construção [recurso eletrônico] / André Luís Abitante, Ederval de Souza 

Lisboa. – Porto Alegre: SAGAH, 2017, página 38.  

 

Questão: 37  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal sustenta que “O item A da questão afirma que na primeira pintura, deve-se lixar e eliminar as 

farpas. O erro da afirmativa se encontra no trecho na primeira pintura, pois o lixamento e a eliminação de farpas 

devem ocorrer antes da primeira pintura. A construção do item é ambígua e prejudicou a interpretação do 

candidato. Solicita-se, portanto, a anulação da questão.”. O recurso não se sustenta, eis que corretamente, para se 

ter uma boa aplicação da tinta sobre madeira, deve-se observar o seguinte: 

 
 Na primeira pintura deve-se lixar e eliminar farpas;  

 Em seguida, uma demão de branco fosco e posterior acabamento com esmalte sintético; 

 Para acabamento em verniz utiliza-se inicialmente o selador para madeira, seguido de duas ou mais demãos 

do verniz.  

 Para nivelar as superfícies, utiliza-se massa a óleo antes do esmalte, em pelo menos, duas demãos, lixadas, 

acabamento que se recebe o nome de laqueação.  

 Além de contribuir para o efeito decorativo, a pintura é a solução para o problema de absorção de água e de 

umidade que geram rachaduras e o apodrecimento do material.  

Diante do exposto, mantém-se o gabarito. 

 

Fonte: A resposta está em Abitante, André Luís. Materiais de construção [recurso eletrônico] / André Luís Abitante, 

Ederval de Souza Lisboa. – Porto Alegre : SAGAH, 2017, páginas 98 e 99. 

 

 

 

 



 

83 

 

Questão: 45  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal sustenta que “Segundo a ABNT NBR 6122 Projeto e execução de fundações a definição de solos 

expansivos é: Solos expansivos são aqueles que, por sua composição mineralógica, aumentam de volume quando há 

um aumento do teor de umidade. Nestes solos não se pode deixar de levar em conta o fato de que, quando a 

pressão de expansão ultrapassa a pressão atuante, podem ocorrer deslocamentos para cima. Por isto, em cada caso, 

é indispensável determinar experimentalmente a pressão de expansão, considerando que a expansão depende das 

condições de confinamento. Neste sentido, os problemas decorrentes de vazamentos de tubulações e da elevação 

do lençol freático devem, também, ser considerados para projetos com solos expansivos. Caso contrário, problemas 

estruturais, por exemplos, podem ocorrer. Solicita-se, portanto, a anulação da questão.”. A alegação não se 

sustenta, eis que segundo a NBR 6.122/2019 sobre os solos expansivos (item 7.5.2) diz que: “Nesses solos pode 

ocorrer o levantamento da fundação e a diminuição de resistência devido à expansão. Essas características devem 

ser consideradas no projeto e no método construtivo.”, bem como sobre os solos Colapsíveis (item 7.5.3) diz que 

“Deve ser considerada a possibilidade de ocorrer o encharcamento (devido a, por exemplo, vazamentos de 

tubulações de água, elevação do lençol freático etc.). Essas características devem ser consideradas no projeto e no 

método construtivo.”, ou seja, um fala sobre expansão do solo e outro sobre encharcamento, o que leva a conceitos 

distintos, qual inclusive, são conceitos separados dentro da NBR 6.122/2019. Diante do exposto, mantém-se o 

gabarito. 

Fonte: NBR 6.122/2019 (Projeto e execução de fundações), item 7.5.3. 

 

Questão: 46  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal sustenta que há erro na divulgação do gabarito e apresenta fórmula para cálculo. A razão recursal 

não se sustenta, eis que a fórmula para cálculo é: (
(1+𝑋).(1+𝑌).(1+𝑍)

(1−𝐼)
 −   1) 𝑥 100, onde X é a Administração Central, Y 

são as despesas financeiras, Z é o lucro e I são os impostos. O candidato sustenta que o risco/seguro/garantia se 

calcula em separado da administração central, o que é errôneo. No cálculo do BDI, devemos somar a administração 

central com o risco/seguro/garantia, daí teremos: 

BDI = ((((1 + 0,07) x (1 + 0,01) x (1 + 0,05)) / (1 – 0,10)) -1) x 100  BDI = 26.08%. Diante do exposto, mantém-se o 

gabarito. 

Fonte:  

 Exercício proposto pelo professor. 

 Tisaka, Maçahiko Orçamento na construção civil: consultoria, projeto e execução / Maçahiko Tisaka. — São 

Paulo : Editora Pini, 2006. 

 

 

Cargo: Engenheiro Eletricista 

  

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

O comando desta questão solicita a identificação de uma alternativa em que o se afirma sobre ferramentas 

tecnológicas esteja de acordo com o texto. O que se afirma na alternativa C (“Deixaram de ser gratuitos tanto para 

pessoas físicas, quanto para pessoas jurídicas.”) e na alternativa D (“Ficam indisponíveis por um tempo e depois 

aparecem novamente, mas em versões pagas.”) está de acordo com o texto, porque algumas ferramentas 

tecnológicas são cobradas de pessoas físicas e jurídicas (“Mas tudo bem, afinal, ninguém vai reclamar de pagar pelo 

que é indispensável ao funcionamento do site. Mas aí o pior: o plugin mira a Pessoa Jurídica. O preço flutua entre U$ 

159 e U$ 300 !!”) e algumas dessas ferramentas deixam de existir na versão gratuita, para reaparecerem em verões 
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pagas (“Foi quando meu verdadeiro guru, o Anderson Clayton, me alertou: o plugin Toolset Types parou de ter 

atualizações, ou seja, ele não existe mais. Pior: esta crise shekespeareana é a coisa mais comum na plataforma de 

WP, hoje. Eles tem uma crise de identidade, somem e reaparecem com um aviso, convidando para ingressar na 

versão paga.”). Sendo assim, o recurso está procedente e a questão foi anulada por haver mais de uma resposta 

correta.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

Questão: 03  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”.  

O comando desta questão solicita a identificação da alternativa que completa adequadamente as lacunas de uma 

afirmação sobre a tipologia e a finalidade do texto em questão. Para completar, correta e respectivamente, as 

lacunas do enunciado, deve-se ter uma compreensão global do texto e perceber que nele o autor narra o fato de 

não ter conseguido trabalhar no seu site (“Por isso, sem mais nem menos, não consegui, ontem, trabalhar o meu site 

mondolivro.com.br.”), portanto se trata da tipologia narrativa. Além disso, o fato narrado foi vivenciado pelo próprio 

autor, sendo assim a finalidade principal do texto é contar esse acontecimento. O recurso interposto é procedente e 

o gabarito foi alterado para alternativa C. Cabe ressaltar ainda que são utilizadas, de forma secundaria ao objetivo 

principal do texto, estratégias de argumentação, entretanto, trata-se de um texto escrito para contar um fato, 

portanto, a tipologia predominante é a narrativa.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

Questão: 06 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O comando desta questão solicita a identificação da alternativa em que se reconhece corretamente das figuras de 

linguagem utilizadas na construção dos seguintes trechos do texto em questão: “[...] ele é uma espécie de caixa de 

marcha do seu site.” e “[...] depois de três séculos de minuto pensando [...].”. Nota-se que há, no primeiro trecho, 

uma comparação, figura de linguagem marcada pela presença de um elemento comparativo, no caso, “espécie de”, 

ou seja, os plugns funcionam como uma caixa de marcha. Se não houvesse nenhum elemento linguístico para marcar 

essa comparação, ou seja, se a comparação estivesse implícita, tratar-se-ia de uma metáfora. No segundo trecho há 

a presença do exagero, o que marca a hipérbole. Cabe ressaltar ainda que o erro de digitação não interfere no 

raciocínio necessário para solucionar está questão. Sendo assim, o gabarito deve está correto e deve ser mantido. 

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

Questão: 14  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O Modo de exibição Conteúdo exibe cada arquivo ou pasta em uma única linha e inclui informações sobre o arquivo, 

as quais mudam de acordo com o tipo de arquivo, ou seja, arquivos de mídia tem determinada informação, arquivos 

de documentos idem, a assim por diante. 

Fonte: J., Jerry; MOON, M. – Windows 7 rápido e fácil [recurso eletrônico] – Porto Alegre: Bookman, 2011. – Pág.: 29 

 

Questão: 09  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

Para atender ao comando desta questão, deve-se identificar em qual alternativa melhor se esclarece o uso da 

palavra “mito” no título do texto. Entretanto, a palavra “desenvolvimento”, utilizada na alternativa indicada como 

correta (B) pode induzir ao erro, já que a explicação sobre o “mito” só se realiza no último parágrafo do texto. Além 

disso, a palavra “relação”, utilizada na alternativa D, também pode gerar mais de uma interpretação. Essa alternativa 

estaria em desacordo com o texto se, ao invés da palavra “relação”, fosse utilizada a palavra alusão. Tendo em vista 

o uso de palavras que podem gerar mais de uma interpretação nas alternativas B e D sugeridas como resposta, a 

questão foi anulada.  
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Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991. 

 

Questão: 21  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 22  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 23  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal não procede, tendo em vista que a questão aborda o tema de forma a pretender avaliar o 

conhecimento sobre qual das teorias foi aplicada no direito brasileiro, totalmente vinculadas à Lei da Improbidade 

administrativa, não havendo que se falar, pois em ausência de conteúdo programático. Mantido o gabarito. 

 

Questão: 24  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 25  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 26  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 27  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 28  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 29  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 30  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

 

Cargo: Farmacêutico 
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Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

O comando desta questão solicita a identificação de uma alternativa em que o se afirma sobre ferramentas 

tecnológicas esteja de acordo com o texto. O que se afirma na alternativa C (“Deixaram de ser gratuitos tanto para 

pessoas físicas, quanto para pessoas jurídicas.”) e na alternativa D (“Ficam indisponíveis por um tempo e depois 

aparecem novamente, mas em versões pagas.”) está de acordo com o texto, porque algumas ferramentas 

tecnológicas são cobradas de pessoas físicas e jurídicas (“Mas tudo bem, afinal, ninguém vai reclamar de pagar pelo 

que é indispensável ao funcionamento do site. Mas aí o pior: o plugin mira a Pessoa Jurídica. O preço flutua entre U$ 

159 e U$ 300 !!”) e algumas dessas ferramentas deixam de existir na versão gratuita, para reaparecerem em verões 

pagas (“Foi quando meu verdadeiro guru, o Anderson Clayton, me alertou: o plugin Toolset Types parou de ter 

atualizações, ou seja, ele não existe mais. Pior: esta crise shekespeareana é a coisa mais comum na plataforma de 

WP, hoje. Eles tem uma crise de identidade, somem e reaparecem com um aviso, convidando para ingressar na 

versão paga.”). Sendo assim, o recurso está procedente e a questão foi anulada por haver mais de uma resposta 

correta.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

Questão: 03  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”.  

O comando desta questão solicita a identificação da alternativa que completa adequadamente as lacunas de uma 

afirmação sobre a tipologia e a finalidade do texto em questão. Para completar, correta e respectivamente, as 

lacunas do enunciado, deve-se ter uma compreensão global do texto e perceber que nele o autor narra o fato de 

não ter conseguido trabalhar no seu site (“Por isso, sem mais nem menos, não consegui, ontem, trabalhar o meu site 

mondolivro.com.br.”), portanto se trata da tipologia narrativa. Além disso, o fato narrado foi vivenciado pelo próprio 

autor, sendo assim a finalidade principal do texto é contar esse acontecimento. O recurso interposto é procedente e 

o gabarito foi alterado para alternativa C. Cabe ressaltar ainda que são utilizadas, de forma secundaria ao objetivo 

principal do texto, estratégias de argumentação, entretanto, trata-se de um texto escrito para contar um fato, 

portanto, a tipologia predominante é a narrativa.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

Questão: 06 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O comando desta questão solicita a identificação da alternativa em que se reconhece corretamente das figuras de 

linguagem utilizadas na construção dos seguintes trechos do texto em questão: “[...] ele é uma espécie de caixa de 

marcha do seu site.” e “[...] depois de três séculos de minuto pensando [...].”. Nota-se que há, no primeiro trecho, 

uma comparação, figura de linguagem marcada pela presença de um elemento comparativo, no caso, “espécie de”, 

ou seja, os plugns funcionam como uma caixa de marcha. Se não houvesse nenhum elemento linguístico para marcar 

essa comparação, ou seja, se a comparação estivesse implícita, tratar-se-ia de uma metáfora. No segundo trecho há 

a presença do exagero, o que marca a hipérbole. Cabe ressaltar ainda que o erro de digitação não interfere no 

raciocínio necessário para solucionar está questão. Sendo assim, o gabarito deve está correto e deve ser mantido. 

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

Questão: 09  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

Para atender ao comando desta questão, deve-se identificar em qual alternativa melhor se esclarece o uso da 

palavra “mito” no título do texto. Entretanto, a palavra “desenvolvimento”, utilizada na alternativa indicada como 

correta (B) pode induzir ao erro, já que a explicação sobre o “mito” só se realiza no último parágrafo do texto. Além 

disso, a palavra “relação”, utilizada na alternativa D, também pode gerar mais de uma interpretação. Essa alternativa 

estaria em desacordo com o texto se, ao invés da palavra “relação”, fosse utilizada a palavra alusão. Tendo em vista 
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o uso de palavras que podem gerar mais de uma interpretação nas alternativas B e D sugeridas como resposta, a 

questão foi anulada.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991. 

 

Questão: 11 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “B”. 

Sustenta o recurso erro na divulgação do gabarito, sendo correta a alternativa que traz o nome Manguebeat. 

Confirma-se o erro pois realmente, tendo se iniciado em torno das bandas mundo livre s.a. e Chico Science & Nação 

Zumbi, a Cena ultrapassou o campo da música, incorporando outras áreas, como o cinema (com o chamado Árido 

Movie) e a moda (com coleções como a do estilista Eduardo Ferreira). Foi em 1992 que Fred Zero Quatro escreveu 

“Caranguejos com cérebro” que, originalmente, não era um manifesto. Era, sim, um release escrito para uma 

coletânea que mundo livre s.a. e Chico Science & Nação Zumbi pretendiam lançar conjuntamente. Recebido 

euforicamente pela mídia local, o release foi o estopim para a transmutação da Cena em Movimento. 

A imprensa divulgou o release como manifesto e passou a chamar a Cena de Movimento, acrescentando o adendo 

bit ao rótulo Mangue, devido à música Manguebit (mundo livre s.a.). Posteriormente, se confundiu a sonoridade de 

bit com beat, e chegou-se à forma como o Mangue ficou conhecido internacionalmente: Movimento Manguebeat.   

Sendo assim, altera-se para a opção “B”. 

Fonte: CALAZANS, Rejane. Do Mangue ao Manguebeat. Rio de Janeiro. 18 abr. 2007. 212. 4 Disponível em: 

<https://manguebeat.yolasite.com/> Acesso em: 07 fev. 2020.   

 

Questão: 15  

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Sustenta o recurso ausência de conteúdo programático para a questão. No entanto, a questão trata de obras 

conhecidas e importantes da literatura brasileira, se adequando ao anexo I do edital no qual requer como 

conhecimentos gerais para cargos de Nível Superior Completo “Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais 

como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento 

sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas, a nível nacional e internacional”.   

Consta no manual do candidato a indicação de leitura de sites de notícias, entre os quais a Folha de São Paulo que 

em novembro de 2019 traz a manchete: No STF, Caetano e outros artistas dizem que governo criou nova forma de 

censura, com subtítulo: Guimarães Rosa não poderia desenvolver a maior obra-prima brasileira se dependesse do 

governo de hoje, disse Caio Blat. Ainda, na matéria:  

“Caio Blat, que esteve no elenco da peça “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa, 

emocionou parte da plateia ao recitar trecho do livro no qual o cangaceiro Riobaldo fala 

de seu amor por outro cangaceiro, Diadorim – que, no final, revela-se uma mulher 

travestida de homem.” 

Cabe ressaltar que o trecho citado na questão traz o momento de extrema importância e emoção da obra mais 

conhecida de Guimarães, em que Riobaldo tardiamente, descobre no cadáver de Diadorim o sexo feminino. Foi 

colocado na questão trecho em que aparecia o nome Diadorim, personagem-chave do romance, alvo de amor 

platônico, impossível, da personagem principal Riobaldo, facilitando a identificação da obra.  

O segundo trecho, “O sertanejo é, antes de tudo, um forte...” se trata de um dos trechos mais famoso de Euclides da 

Cunha em sua obra Os Sertões. O Autor foi homenageado da Flip 2019, segundo reportagem do Estado de São Paulo, 

indicado como referência no manual do candidato, Euclides da Cunha é autor de uma das obras fundamentais sobre 

o Brasil – Os sertões. 

Publicado em 1902, Os sertões tem origem no trabalho de cobertura jornalística da revolta de Canudos (1896-97), 

ocorrida no interior da Bahia, que opôs o exército e o governo brasileiro ao movimento de cunho social, político e 

religioso liderado por Antônio Conselheiro. O conflito resultou no massacre dos seguidores de Conselheiro e em uma 

vergonhosa vitória do exército. Correspondente do jornal O Estado de S. Paulo, Euclides da Cunha iniciou a tarefa de 

reportagem com convicções morais e políticas que foram desafiadas ao longo da experiência. Isso se refletiu 
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profundamente na obra. Dividido em três partes – “A terra”, “O homem” e “Aluta” –, Os sertões explora a influência 

do meio sobre o homem na procura de uma identidade nacional. Observador agudo tanto do ambiente quanto da 

alma humana, Euclides atravessa a história do Brasil desde a chegada dos portugueses, passando pela exploração 

dos bandeirantes, até a instituição da república, nessa obra monumental. 

“A obra do Euclides da Cunha é pioneira na criação a partir da leitura e da interpretação do território, questão que 

nortearia os modernistas ao longo do século 20 e está presente na Flip desde sua concepção”, afirma Munhoz. 

Na Folha de São Paulo, sobre a Flip 2019, traz a reportagem: Racismo de Euclides da Cunha ganha holofotes durante 

a Flip: Autor que denunciou genocídio em “Os Sertões” seguia intelectuais da época que viam mestiços como 

degenerado. Tal afirmação na reportagem se baseia, em parte, no trecho colocado na questão.  

Diante do exposto, o problema da questão não se relaciona com o conteúdo programático, mas como bem 

sustentado por recurso, o fato de não apresentar corretamente o nome da obra de Euclides da Cunha, no título, o 

artigo no plural OS, fazendo com que, na questão, em vez de Os Sertões, o título da obra apresentasse como: 

Sertões. Tal equívoco impediu uma opção certa a ser marcada, obrigando, assim, a anulação da questão. 

Fontes:  

 CUNHA, Euclides da. Os Sertões. São Paulo: Editora Brasiliense S.A., 1985. 

 Euclides da Cunha é o Autor Homenageado da Flip 2019. Flip - Festa literária Internacional de Paraty, [S. l.], 2 

maio 2019. Disponível em: <https://www.flip.org.br/noticia/euclides-da-cunha-e-o-autor-homenageado-da-

flip-2019/>. Acesso em: 10 fev. 2020. 

 Racismo de Euclides da Cunha ganha holofotes durante a Flip: Autor que denunciou genocídio em ‘Os 

Sertões‘ seguia intelectuais da época que viam mestiços como degenerados. Folha de São Paulo, [S. l.], 12 

jul. 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/07/racismo-de-euclides-da-cunha-

ganha-holofotes-durante-a-flip.shtml>. Acesso em: 10 fev. 2020. 

 

 TUROLLO JR., Reynaldo. No STF, Caetano e outros artistas dizem que governo criou nova forma de censura: 

Guimarães Rosa não poderia desenvolver a maior obra-prima brasileira se dependesse do governo de hoje, 

disse Caio Blat. Folha de São Paulo, Brasília, p. 1, 4 nov. 2019. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/11/no-stf-caetano-e-outros-artistas-dizem-que-governo-

criou-nova-forma-de-censura.shtml>. Acesso em: 9 fev. 2020. 

 CUNHA, Euclides da. Os Sertões. São Paulo: Editora Brasiliense S.A., 1985. 

 

Questão: 26  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu os acidentes ofídicos na lista das doenças tropicais negligenciadas 

que acometem, na maioria das vezes, populações pobres que vivem em áreas rurais. O assunto, além de ser de 

interesse da saúde pública do Brasil, está inserido nos tópicos do conteúdo programático a saber: 

Endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento; Sistema de notificação e de vigilância 

epidemiológica e sanitária. Considerando as atribuições do Enfermeiro, segundo as normas editalícias, pode-se 

evidenciar que o assunto abordado é de fundamental importância.   

Atribuições: Coletar e interpretar, juntamente com a equipe de saúde, dados sócio-sanitários da comunidade a ser 

atendida pelos programas específicos de saúde, através de entrevistas e observações; realizar a diagnose e prognose 

da situação de saúde da comunidade; supervisionar e executar cuidados de enfermagem mais complexos, 

observando as técnicas planejadas, ensinadas e delegadas ao pessoal de enfermagem; planejar e desenvolver o 

treinamento sistemático em serviço da equipe de enfermagem, avaliando as necessidades e os níveis de assistência 

prestada; aprimorar e introduzir novas técnicas de enfermagem; participar na elaboração do planejamento, 

execução e avaliação da programação de saúde e dos planos assistenciais de saúde; prevenir e controlar 

sistematicamente a infecção hospitalar; prestar assistência de enfermagem à gestante, à parturiente e ao recém-
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nascido; participar de programas e atividades de educação sanitária visando a melhoria da saúde do indivíduo, da 

família e da população em geral; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Justifica-se a alteração de gabarito, já que as afirmativas que comprovam a sequência correta é: 

Acidentes botrópicos (acidentes com serpentes dos gêneros Bothrops e Bothrocophias –  jararaca, jararacuçu, urutu, caiçaca, 

comboia): verdadeira; 

Acidentes laquéticos (acidentes com serpentes do gênero Crotalus – cascavel): falsa (acidentes crotálicos) 

Acidentes elapídicos (acidentes com serpentes dos gêneros Micrurus e Leptomicrurus – coral-verdadeira): verdadeira; e, 

Acidentes crotálicos (acidentes com serpentes do gênero Lachesis –  surucucu-pico-de-jaca): falsa (acidentes elapídicos) 

Fontes: 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Secretárias Municipais de Saúde. O SUS de A a Z: 

garantindo saúde nos municípios. 3ª ed. 2. reimp. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. (Série F. Comunicação 

e Educação em Saúde). (Indicação bibliográfica do Manual) 

 Ministério da Saúde : http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/acidentes-por-animais-peconhentos. 

 

Questão: 33  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal dispõe que não há resposta, visto que o servidor não poderia ter deixado para prestar contas no 

último dia, contudo, note-se que a transmissão foi feita dentro do prazo, não tendo se concretizado por motivo 

alheio à sua vontade. Assim, não lhe pode ser imputado culpa e, menos ainda, dolo. Neste caso, não se configura a 

conduta ilícita. 

Fonte: Lei de Improbidade Administrativa 

 

Questão: 43  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Segundo o Conselho Federal de Farmácia na sua resolução 357 de 20 de abril de 2001 em seu artigo 6 do anexo I na 

página 863 item 6.24 a definição de automedicação responsável é “Automedicação Responsável - uso de 

medicamento não prescrito sob a orientação e acompanhamento do farmacêutico”. Dessa forma, a alegação não 

tem fundamento teórico e nem legal.  

Fonte: (BRASIL. Resolução CFF nº 357 de 20 de abril de 2001 e suas atualizações) 

 

 

Cargo: Fiscal de Meio Ambiente 

 

Questão: 01  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Após a leitura da crônica, foram apresentadas quatro afirmativas para serem analisadas. São elas: I) Os verbos 

“participei”, “terminei”, “ganhei” e “quintupliquei” (3º§) são considerados exemplos de paralelismo; II) Após receber 

uma correspondência eletrônica, a personagem realiza uma sequência de ações visando ao seu bem-estar; III) A 

repetição das palavras “tchân, tchân, tchân, tchân” (4º§) foi utilizada pela autora para gerar uma expectativa no 

leitor; e IV) A palavra “demais” (8º§) aparece em destaque para mostrar ao leitor da crônica o sentimento de 

superioridade da personagem em relação ao ser amado e a possibilidade de querer reconquistá-lo. Destas 

afirmativas, estão corretas apenas a I e a III. De acordo com Antunes (2005, p. 63-64), o paralelismo é um recurso 

muito ligado à coordenação de segmentos que apresentam valores sintáticos idênticos, o que leva o leitor a prever 

que os elementos coordenados entre si apresentem a mesma estrutura gramatical. Ou seja, a unidades semânticas 

similares deve corresponder uma estrutura gramatical similar. É o que se chama, comumente, de paralelismo ou 

simetria de construção. Como exemplo, a autora apresenta o enunciado “É conveniente chegares a tempo e trazeres 

o relatório pronto”, mostrando a existência de dois segmentos coordenados entre si que apresentam a mesma 

estrutura sintática. O mesmo ocorre com os verbos “participei”, “terminei”, “ganhei” e “quintupliquei” (3º§) que são 

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/acidentes-por-animais-peconhentos
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considerados exemplos de paralelismo. Segundo essa mesma autora (p. 70-71), a repetição, como o próprio nome 

indica, corresponde à ação de voltar ao que foi dito antes pelo recurso de fazer reaparecer uma unidade que já 

ocorreu previamente. Essa unidade pode ser uma palavra, uma sequência de palavras ou até uma frase inteira. Ela 

constitui um recurso reiterativo, requisito da própria continuidade exigida pela coerência. Sendo assim, percebe-se 

que a repetição das palavras “tchân, tchân, tchân, tchân” (4º§) foi utilizada para gerar uma expectativa no leitor, isto 

é, a de que a personagem poderia reencontrar o ser amado na volta da viagem. 

As demais afirmativas estão incorretas. Em II “Após receber uma correspondência eletrônica, a personagem realiza 

uma sequência de ações visando ao seu bem-estar”, está incorreta porque as ações desenvolvidas pela personagem 

não visam ao seu bem-estar, mas a busca constante em se tornar uma super, ultra, a melhor mulher para 

reconquistar o ex-namorado. Em IV A palavra “demais” (8º§) aparece em destaque para mostrar ao leitor da crônica 

o sentimento de superioridade da personagem em relação ao ser amado e a possibilidade de querer reconquistá-lo, 

também está incorreta porque neste momento ela não quer mais reconquistar o ser amado, pois ela já o esqueceu. 

Isso pode ser comprovado quando ela pergunta: “Ele quem mesmo?”. 

Fontes: 

 ANTUNES, Irandé. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola, 2005. 

 MEDEIROS, Martha. Ele quem mesmo? Disponível em: https://www.pensarcontemporaneo.com/ele-quem-

mesmo-cronica-de-martha-medeiros/. Acesso em 05/12/2019. 

 

Questão: 05  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O enunciado da questão apresenta a seguinte oração: “(...) ele não volta pra mim?” (1º§). Nesta oração aparecem 

destacados os pronomes “ele” e “mim”. Em seguida, são apresentadas quatro afirmativas que devem ser analisadas 

como sendo verdadeiras ou falsas. São elas: “Ele” é sujeito do verbo “voltar”; “Ele” é um pronome pessoal reto; 

“Mim” é um pronome substantivo; e “Mim” é um pronome pessoal oblíquo tônico. Todas essas afirmativas são 

consideradas verdadeiras. Isto porque o pronome pessoal reto “ele” é considerado sujeito (simples) do verbo 

“voltar”, pois é quem pratica a ação. Conforme Terra e Nicola (2008, p. 168), “ele” é considerado um pronome 

pessoal reto. Já o pronome pessoal oblíquo tônico “mim”, vem acompanhado da preposição “pra” e, segundo Cunha 

e Cintra (2016, p. 289), é considerado um pronome substantivo. Estes autores explicam que os pronomes 

desempenham na oração as funções equivalentes às exercidas pelos elementos nominais, como no caso do “mim” 

que representa um substantivo. 

Fontes: 

 CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed., 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2016. 

 TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Gramática de hoje. São Paulo: Scipione, 2008. 

 

Questão: 06  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”.  

O prefixo “super” (3º§) deve ser hifenizado quando vier acompanhado da palavra “homem”. Segundo Tufano (2008, 

p. 30), há uma regra básica para o emprego do hífen com prefixos, pois sempre se usa o hífen diante de “h”, como na 

palavra “super-homem”. Conforme o Novo Acordo Ortográfico, o prefixo super- deve ser hifenizado somente nos 

casos em que a palavra seguinte começar por “h” ou “r”. Nos demais casos, o hífen não é usado. 

Fontes: 

 CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed., 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2016. 

 TUFANO, Douglas. Guia prático da nova ortografia: Saiba o que mudou na ortografia brasileira. São Paulo: 

Editora Melhoramentos Ltda, 2008. (Disponível em: 

https://www.ime.usp.br/~yw/guia_reforma_ortografica_melhoramentos.pdf) 

 

https://www.pensarcontemporaneo.com/ele-quem-mesmo-cronica-de-martha-medeiros/
https://www.pensarcontemporaneo.com/ele-quem-mesmo-cronica-de-martha-medeiros/
https://www.ime.usp.br/~yw/guia_reforma_ortografica_melhoramentos.pdf
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Questão: 10  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O enunciado da questão mostra a regência do verbo “apaixonar” em “me apaixonei por praia” (5º§). Em seguida, 

apresenta quatro orações em que uma delas contém erro de regência. São elas: “Meu primo assisti em Minas 

Gerais”; “O rei aspirou à libertação de seu povo”; “Chamaram-lhe de mentiroso e de hipócrita”; e “Esqueci um livro 

de Camões na sua casa ontem”. A oração que contém erro de regência é “Chamaram-lhe de mentiroso e de 

hipócrita”, pois o verbo “chamar”, no sentido de qualificar, constrói a sua regência com um objeto direto + 

predicativo, precedido da preposição “de”, conforme Cunha e Cintra (2016, p. 536). Sendo assim, esse verbo não 

admite o pronome “lhe”. A regência correta é “Chamaram-no de mentiroso e de hipócrita”. De acordo com esses 

autores, as demais regências estão corretas, pois o verbo “assistir”, no sentido de morar, residir, habitar, vem 

introduzido pela preposição “em” (p. 535). O verbo “aspirar”, no sentido de pretender e desejar, é transitivo indireto 

(p. 533). Já o verbo “esquecer”, no sentido de sair da lembrança, pode ser transitivo direto (p. 539). 

Fonte: CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed., 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2016. 

 

Questão: 19  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A resposta CORRETA é a letra C. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são um apelo universal da 

Organização das Nações Unidas à ação para acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as 

pessoas tenham paz e prosperidade. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nasceram na 

Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável no Rio de Janeiro em 2012.  O objetivo foi 

produzir um conjunto de objetivos que suprisse os desafios ambientais, políticos e econômicos mais urgentes que 

nosso mundo enfrenta.  Esses 17 objetivos, construídos sobre os sucessos de desenvolvimento do Milênio, 

também incluem novas áreas tais como a mudança climática, desigualdade econômica, inovação, consumo 

sustentável, paz e justiça, entre outras prioridades.  Os objetivos são interligados – muitas vezes a chave para o 

sucesso de um envolverá a abordar questões mais comumente associadas ao outro. As alternativas A, B e D, 

apresentam objetivos que não estão expressos especificamente entre os ODS, tais como: Cidadania equitativa, 

Divisão internacional do trabalho e Reforma agrária. Os ODS são:                                                                                              

1. Erradicação da pobreza - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. 

2.  Fome zero e agricultura sustentável - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição 

e promover a agricultura sustentável. 

3. Saúde e bem-estar - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. 

4. Educação de qualidade - Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades 

de aprendizagem ao longo da vida para todos. 

5. Igualdade de gênero - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. 

6. Água limpa e saneamento - Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. 

7. Energia limpa e acessível - Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. 

8. Trabalho de decente e crescimento econômico - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 

sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos. 

9. Inovação infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e 

fomentar a inovação. 

10. Redução das desigualdades - Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. 

11. Cidades e comunidades sustentáveis - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis. 

12. Consumo e produção responsáveis - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 

13. Ação contra a mudança global do clima - Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus 

impactos. 
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14. Vida na água - Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares, e dos recursos marinhos para o 

desenvolvimento sustentável. 

15. Vida terrestre - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma 

sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a perda da 

biodiversidade. 

16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento 

sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em 

todos os níveis. 

17. Parcerias e meios de implementação - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para 

o desenvolvimento sustentável. 

Fontes: 

 https://www.torcedores.com/noticias/2020/01/tema-sustentabilidade-olimpiadas-japao  

 https://www.piscodeluz.org/desenvolvimento-sustentavel?  

 https://aventuradeconstruir.org.br/afinal-o-que-e-ods/?gclid=  

 

Questão: 24  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “A”. 

Com a Emenda à Lei Orgânica 021/2016, a alternativa passou a tratar de forma correta o tema. Assim, todas as 

assertivas estão corretas, impondo a mudança do gabarito. A título de esclarecimento, os artigos 1 a 11 e 29 e 30 se 

referiam, segundo o conteúdo programático, à Constituição Federal e não à Lei orgânica. 

 

Questão: 32  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Segundo a legislação vigente e aplicada nos órgãos públicos licenciadores, especialmente a Resolução Conama 

237/1997, a proposição das medidas de Controle Ambiental deverá ser feita na fase de ‘Licença de Instalação’. Ainda 

que no Portal Nacional do Licenciamento Ambiental, ligado ao MMA, esteja realmente escrito que “a apresentação 

de propostas de medidas de controle ambiental” deve ser feita na fase de ‘Licença Prévia’, se trata apenas de uma 

publicação de site e que não tem, e nem deveria ter, força maior que a legislação em vigor expedida pelo próprio 

Ministério do Meio Ambiente. A publicação apresentada do site da empresa privada citada, Consultoria 

Ambientalize, apenas ‘copiou e colou’ desta publicação do site do PNLA.  

Fontes: 

 Site Oficial do Conama; Ministério do Meio Ambiente:  

http://www2.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html  

 http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=237 

 

 

Cargo: Fiscal de Obras e Postura 

 

Questão: 03 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A boa pronunciação das palavras constitui objeto de estudo da ortoépia. Quem lê “buginganga” (2º§) é induzido a 

pronunciar incorretamente a palavra “bugiganga”, que deveria ser grafada sem a letra “n” na segunda sílaba. 

Partindo-se dessa premissa, é incorreto escrever “degladiar” em vez de “digladiar”, sendo falsa a primeira afirmação; 

sim, é errôneo escrever “aterrisagem” em vez de “aterrissagem”; sim, é correto escrever “abstêmio” em vez de 

“abstênio”. Como é verdadeira apenas a afirmação II, a questão foi anulada, por não haver essa alternativa como 

resposta correta. 

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 

2010, p. 45. 

http://www2.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=237
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Questão: 07  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

No período que inicia o texto “A rotina nos atrapalha e até nos limita, mas é tão confortável e tão segura que nos 

acostumamos a ela tão cedo que a ignoramos”, se a palavra “rotina” fosse flexionada no plural, ele ficaria assim: “As 

rotinas nos atrapalham e até nos limitam, mas são tão confortáveis e tão seguras que nos acostumamos a elas tão 

cedo que as ignoramos”. Assim, nove palavras ao todo precisariam ter a grafia modificada para haver a correta 

concordância verbo-nominal, estando correta a alternativa D.  

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 

2010, p. 438-472. 

 

Questão: 14  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Modelo computacional: é o nível dos dados como serão introduzidos no computador pelos usuários e a visão que 
eles têm do processamento feito pela máquina, isto é, o nível externo do banco de dados. Dessa forma, mantém-se 
o gabarito divulgado anteriormente. 
Fonte: SETZER, V. W.; DA SILVA, F. S. C. – Bancos de Dados: aprenda o que são, melhore seu conhecimento, construa 
os seus. – 1ª ed. – São Paulo: Edgard Blücher, 2005. – Pág.: 8 
 

Questão: 16  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Historicamente, a situação dos índios variou entre quadros de completo abandono, perseguição e miséria. Até 

meados da segunda metade do século XX, alguns especialistas no assunto acreditavam que a presença dos índios 

chegaria a um fim. Contudo, estipulados em uma população de aproximadamente um milhão de indivíduos, os 

indígenas hoje buscam o reconhecimento de seus direitos pelo Estado e ainda sofrem grandes obstáculos no 

exercício de sua autonomia. Considera-se, também, que as informações que enfatizam o enunciado da questão “Há 

cerca de 305 povos indígenas no Brasil, totalizando, aproximadamente, 900.000 pessoas, ou 0,4% da população do 

país. Os primeiros povos a serem contatados pelos colonizadores europeus quando desembarcaram no Brasil, em 

1500, foram os Guaranis e os Kaingansg; e, no interior e litoral do Nordeste, os Pataxós Hã-Hã-Hãe e os Tupinambás” 

retratam a população indígena dentro de um contexto histórico. Dessa forma, depreende-se que a afirmativa I não 

se trata apenas de um trecho ou fração de determinadas informações. A afirmativa I “Em meio a ampla população 

indígena, observamos o desenvolvimento de civilizações heterogêneas, dentre as quais podemos citar xavantes, 

caraíbas, tupis, jês e guaranis” é completamente compreensível e abrangente. 

Fontes: 

 JUNIOR, Manuel Diegues. Etnias e Culturas no Brasil. Rio de Janeiro: Bibliex, 1980.  

 BRASIL ESCOLA. História geral. Conhecimento sobre a História da Humanidade. São Paulo, 23 de setembro 

de 2019. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br>. 

 

Questão: 17  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

É falso informar que Solitários ou em grupos organizados entorno de um líder, homens e mulheres realizavam 

saques e usavam da violência para instaurar o terror na região Sudeste brasileira. No entanto, afirmar que “Lampião 

e Maria Bonita foram as principais figuras famosas do fenômeno do Cangaço; ambos eram tidos como heróis e 

símbolos de resistência à violência do Estado e dos grandes fazendeiros” é verdadeiro e coerente, pois entre as 

autoridades policiais Lampião era um homem cruel e sedento de sangue, enquanto para a população nordestina 

uma espécie de herói, bravo, honrado e corajoso. O famoso cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, é uma 

figura recorrente no imaginário do povo sertanejo. Foi o grande líder do Cangaço que impunha medo aos inimigos e 

respeito por parte da população. 
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Fontes: 

 GEERTZ, Clifford. A Interpretação da Cultura. Rio de Janeiro: Zaar, 1989. 

 BRASIL ESCOLA. História geral. Conhecimento sobre a História da Humanidade. São Paulo, 23 de setembro 

de 2019. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br  

 

Questão: 22  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

As razões recursais alegam que todas as alternativas estão corretas porque todas as situações constituem ato de 

improbidade administrativa. Sustentam que a alternativa IV da questão também é ato de improbidade 

administrativa. 

As razões não se sustentam porque a questão mencionada pergunta a alternativa que constitui ato de improbidade 

administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens, conforme art. 10 da Lei 8429/94. As 

alternativas I, II e III estão corretas porque constituem ato de improbidade que causa lesão ao erário conforme a 

referida Lei, já a alternativa IV constitui ato de improbidade face enriquecimento ilícito que auferir qualquer tipo de 

vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas 

entidades, sendo, portanto, duas coisas distintas. 

Fonte: Arts. 9 e 10 da Lei 8429/94. 

 

Questão: 26  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O Código de Obras Municipal é fundamental para o exercício do cargo de Fiscal de Obras e Posturas, por isso o 

conhecimento do mesmo é obrigatório. Sendo assim, considera-se as razões recursais improcedente.  

Fonte: Código de Obras do Município de Formiga/MG, Lei nº 1.615, de 01 de junho de 1984. Disponível em: 

<http://www.formiga.mg.gov.br/arquivos/recursos_humanos/cdigodeobras1984.pdf> 

 

Questão: 27  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sustenta-se nas razões recursais que a alternativa A é incompleta, o que não é verdade, o texto afirma que a 

garantia dos direitos é fundamentada unicamente para as atuais gerações, enquanto a legislação citada refere-se a 

atuais e futuras gerações, estando assim esta alternativa incorreta e o recurso improcedente.  

Fonte: BRASIL. Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001 (Estatuto das Cidades) e suas atualizações. Regulamenta 

os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 

Publicado no D.O.U de 11 de julho de 2001 e retificado em 17 de julho de 2001. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm>. 

 

Questão: 30  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal questiona a Lei Municipal, que estabelece o Código de Obras, o que não cabe aqui, pois no mesmo 

foi retificado para ABNT, conforme documento final do Código de Obras. Como não houve qualquer prejuízo para a 

realização da prova, considera-se o recurso improcedente.  

Fonte: Código de Obras do Município de Formiga/MG, Lei nº 1.615, de 01 de junho de 1984. Disponível em: 

<http://www.formiga.mg.gov.br/arquivos/recursos_humanos/cdigodeobras1984.pdf> 
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Questão: 36  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sustenta-se nas razões recursais que a alternativa B é incompleta, o que não procede, uma vez que na versão final 

do Código de Obras, o texto suprimiu o termo “no mínimo”, ficando claro que o valor é de exatos 1,20 m. Dessa 

forma, conclui-se que a questão apresenta sim uma resposta correta e, portanto, é improcedente.  

Fonte: Código de Obras do Município de Formiga/MG, Lei nº 1.615, de 01 de junho de 1984. Disponível em: 

<http://www.formiga.mg.gov.br/arquivos/recursos_humanos/cdigodeobras1984.pdf> 

 

 

Cargo: Fonoaudiólogo 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

O comando desta questão solicita a identificação de uma alternativa em que o se afirma sobre ferramentas 

tecnológicas esteja de acordo com o texto. O que se afirma na alternativa C (“Deixaram de ser gratuitos tanto para 

pessoas físicas, quanto para pessoas jurídicas.”) e na alternativa D (“Ficam indisponíveis por um tempo e depois 

aparecem novamente, mas em versões pagas.”) está de acordo com o texto, porque algumas ferramentas 

tecnológicas são cobradas de pessoas físicas e jurídicas (“Mas tudo bem, afinal, ninguém vai reclamar de pagar pelo 

que é indispensável ao funcionamento do site. Mas aí o pior: o plugin mira a Pessoa Jurídica. O preço flutua entre U$ 

159 e U$ 300 !!”) e algumas dessas ferramentas deixam de existir na versão gratuita, para reaparecerem em verões 

pagas (“Foi quando meu verdadeiro guru, o Anderson Clayton, me alertou: o plugin Toolset Types parou de ter 

atualizações, ou seja, ele não existe mais. Pior: esta crise shekespeareana é a coisa mais comum na plataforma de 

WP, hoje. Eles tem uma crise de identidade, somem e reaparecem com um aviso, convidando para ingressar na 

versão paga.”). Sendo assim, o recurso está procedente e a questão foi anulada por haver mais de uma resposta 

correta.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

Questão: 03  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”.  

O comando desta questão solicita a identificação da alternativa que completa adequadamente as lacunas de uma 

afirmação sobre a tipologia e a finalidade do texto em questão. Para completar, correta e respectivamente, as 

lacunas do enunciado, deve-se ter uma compreensão global do texto e perceber que nele o autor narra o fato de 

não ter conseguido trabalhar no seu site (“Por isso, sem mais nem menos, não consegui, ontem, trabalhar o meu site 

mondolivro.com.br.”), portanto se trata da tipologia narrativa. Além disso, o fato narrado foi vivenciado pelo próprio 

autor, sendo assim a finalidade principal do texto é contar esse acontecimento. O recurso interposto é procedente e 

o gabarito foi alterado para alternativa C. Cabe ressaltar ainda que são utilizadas, de forma secundaria ao objetivo 

principal do texto, estratégias de argumentação, entretanto, trata-se de um texto escrito para contar um fato, 

portanto, a tipologia predominante é a narrativa.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

Questão: 09  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

Para atender ao comando desta questão, deve-se identificar em qual alternativa melhor se esclarece o uso da 

palavra “mito” no título do texto. Entretanto, a palavra “desenvolvimento”, utilizada na alternativa indicada como 

correta (B) pode induzir ao erro, já que a explicação sobre o “mito” só se realiza no último parágrafo do texto. Além 

disso, a palavra “relação”, utilizada na alternativa D, também pode gerar mais de uma interpretação. Essa alternativa 

estaria em desacordo com o texto se, ao invés da palavra “relação”, fosse utilizada a palavra alusão. Tendo em vista 
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o uso de palavras que podem gerar mais de uma interpretação nas alternativas B e D sugeridas como resposta, a 

questão foi anulada.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991. 

 

Questão: 11 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “B”. 

Sustenta o recurso erro na divulgação do gabarito, sendo correta a alternativa que traz o nome Manguebeat. 

Confirma-se o erro pois realmente, tendo se iniciado em torno das bandas mundo livre s.a. e Chico Science & Nação 

Zumbi, a Cena ultrapassou o campo da música, incorporando outras áreas, como o cinema (com o chamado Árido 

Movie) e a moda (com coleções como a do estilista Eduardo Ferreira). Foi em 1992 que Fred Zero Quatro escreveu 

“Caranguejos com cérebro” que, originalmente, não era um manifesto. Era, sim, um release escrito para uma 

coletânea que mundo livre s.a. e Chico Science & Nação Zumbi pretendiam lançar conjuntamente. Recebido 

euforicamente pela mídia local, o release foi o estopim para a transmutação da Cena em Movimento. 

A imprensa divulgou o release como manifesto e passou a chamar a Cena de Movimento, acrescentando o adendo 

bit ao rótulo Mangue, devido à música Manguebit (mundo livre s.a.). Posteriormente, se confundiu a sonoridade de 

bit com beat, e chegou-se à forma como o Mangue ficou conhecido internacionalmente: Movimento Manguebeat.   

Sendo assim, altera-se para a opção “B”. 

Fonte: CALAZANS, Rejane. Do Mangue ao Manguebeat. Rio de Janeiro. 18 abr. 2007. 212. 4 Disponível em: 

<https://manguebeat.yolasite.com/> Acesso em: 07 fev. 2020.   

 

Questão: 15  

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Sustenta o recurso ausência de conteúdo programático para a questão. No entanto, a questão trata de obras 

conhecidas e importantes da literatura brasileira, se adequando ao anexo I do edital no qual requer como 

conhecimentos gerais para cargos de Nível Superior Completo “Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais 

como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento 

sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas, a nível nacional e internacional”.   

Consta no manual do candidato a indicação de leitura de sites de notícias, entre os quais a Folha de São Paulo que 

em novembro de 2019 traz a manchete: No STF, Caetano e outros artistas dizem que governo criou nova forma de 

censura, com subtítulo: Guimarães Rosa não poderia desenvolver a maior obra-prima brasileira se dependesse do 

governo de hoje, disse Caio Blat. Ainda, na matéria:  

“Caio Blat, que esteve no elenco da peça “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa, 

emocionou parte da plateia ao recitar trecho do livro no qual o cangaceiro Riobaldo fala 

de seu amor por outro cangaceiro, Diadorim – que, no final, revela-se uma mulher 

travestida de homem.” 

Cabe ressaltar que o trecho citado na questão traz o momento de extrema importância e emoção da obra mais 

conhecida de Guimarães, em que Riobaldo tardiamente, descobre no cadáver de Diadorim o sexo feminino. Foi 

colocado na questão trecho em que aparecia o nome Diadorim, personagem-chave do romance, alvo de amor 

platônico, impossível, da personagem principal Riobaldo, facilitando a identificação da obra.  

O segundo trecho, “O sertanejo é, antes de tudo, um forte...” se trata de um dos trechos mais famoso de Euclides da 

Cunha em sua obra Os Sertões. O Autor foi homenageado da Flip 2019, segundo reportagem do Estado de São Paulo, 

indicado como referência no manual do candidato, Euclides da Cunha é autor de uma das obras fundamentais sobre 

o Brasil – Os sertões. 

Publicado em 1902, Os sertões tem origem no trabalho de cobertura jornalística da revolta de Canudos (1896-97), 

ocorrida no interior da Bahia, que opôs o exército e o governo brasileiro ao movimento de cunho social, político e 

religioso liderado por Antônio Conselheiro. O conflito resultou no massacre dos seguidores de Conselheiro e em uma 

vergonhosa vitória do exército. Correspondente do jornal O Estado de S. Paulo, Euclides da Cunha iniciou a tarefa de 

reportagem com convicções morais e políticas que foram desafiadas ao longo da experiência. Isso se refletiu 
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profundamente na obra. Dividido em três partes – “A terra”, “O homem” e “Aluta” –, Os sertões explora a influência 

do meio sobre o homem na procura de uma identidade nacional. Observador agudo tanto do ambiente quanto da 

alma humana, Euclides atravessa a história do Brasil desde a chegada dos portugueses, passando pela exploração 

dos bandeirantes, até a instituição da república, nessa obra monumental. 

“A obra do Euclides da Cunha é pioneira na criação a partir da leitura e da interpretação do território, questão que 

nortearia os modernistas ao longo do século 20 e está presente na Flip desde sua concepção”, afirma Munhoz. 

Na Folha de São Paulo, sobre a Flip 2019, traz a reportagem: Racismo de Euclides da Cunha ganha holofotes durante 

a Flip: Autor que denunciou genocídio em “Os Sertões” seguia intelectuais da época que viam mestiços como 

degenerado. Tal afirmação na reportagem se baseia, em parte, no trecho colocado na questão.  

Diante do exposto, o problema da questão não se relaciona com o conteúdo programático, mas como bem 

sustentado por recurso, o fato de não apresentar corretamente o nome da obra de Euclides da Cunha, no título, o 

artigo no plural OS, fazendo com que, na questão, em vez de Os Sertões, o título da obra apresentasse como: 

Sertões. Tal equívoco impediu uma opção certa a ser marcada, obrigando, assim, a anulação da questão. 

 

Questão: 26  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu os acidentes ofídicos na lista das doenças tropicais negligenciadas 

que acometem, na maioria das vezes, populações pobres que vivem em áreas rurais. O assunto, além de ser de 

interesse da saúde pública do Brasil, está inserido nos tópicos do conteúdo programático a saber: 

Endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento; Sistema de notificação e de vigilância 

epidemiológica e sanitária. Considerando as atribuições do Enfermeiro, segundo as normas editalícias, pode-se 

evidenciar que o assunto abordado é de fundamental importância.   

Atribuições: Coletar e interpretar, juntamente com a equipe de saúde, dados sócio-sanitários da comunidade a ser 

atendida pelos programas específicos de saúde, através de entrevistas e observações; realizar a diagnose e prognose 

da situação de saúde da comunidade; supervisionar e executar cuidados de enfermagem mais complexos, 

observando as técnicas planejadas, ensinadas e delegadas ao pessoal de enfermagem; planejar e desenvolver o 

treinamento sistemático em serviço da equipe de enfermagem, avaliando as necessidades e os níveis de assistência 

prestada; aprimorar e introduzir novas técnicas de enfermagem; participar na elaboração do planejamento, 

execução e avaliação da programação de saúde e dos planos assistenciais de saúde; prevenir e controlar 

sistematicamente a infecção hospitalar; prestar assistência de enfermagem à gestante, à parturiente e ao recém-

nascido; participar de programas e atividades de educação sanitária visando a melhoria da saúde do indivíduo, da 

família e da população em geral; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Justifica-se a alteração de gabarito, já que as afirmativas que comprovam a sequência correta é: 

Acidentes botrópicos (acidentes com serpentes dos gêneros Bothrops e Bothrocophias –  jararaca, jararacuçu, urutu, caiçaca, 

comboia): verdadeira; 

Acidentes laquéticos (acidentes com serpentes do gênero Crotalus – cascavel): falsa (acidentes crotálicos) 

Acidentes elapídicos (acidentes com serpentes dos gêneros Micrurus e Leptomicrurus – coral-verdadeira): verdadeira; e, 

Acidentes crotálicos (acidentes com serpentes do gênero Lachesis –  surucucu-pico-de-jaca): falsa (acidentes elapídicos) 

Fontes: 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Secretárias Municipais de Saúde. O SUS de A a Z: 

garantindo saúde nos municípios. 3ª ed. 2. reimp. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. (Série F. Comunicação 

e Educação em Saúde). (Indicação bibliográfica do Manual) 

 Ministério da Saúde : http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/acidentes-por-animais-peconhentos. 
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Questão: 45  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A alegação baseia-se em conceito anterior ao atual para a classificação das disfonias. No momento, 

internacionalmente os estudos importantes definem dois grupos de disfonias: disfonias comportamentais e disfonias 

orgânicas.  As disfonias comportamentais tem como origem um comportamento vocal inadequado ou excessivo 

associado a um conjunto de reações frente a relacionamentos interpessoais. O paciente com disfonia 

comportamental pode ou não apresentar alterações estruturais nas pregas vocais.  Na disfonia orgânica as 

alterações vocais são em consequência de alteração estrutural da laringe ou a algum comprometimento neurológico 

e não se relacionam ao comportamento. Há outras denominações para a disfonia comportamental: Disfonia 

Funcional, Alteração vocal hiperfuncional e disfonia por tensão muscular.  No conceito anterior para a classificação 

das disfonias a disfonia funcional é classificada em primária em que a origem se deve ao uso incorreto da voz e 

secundária por inadequações vocais que podem ser anatômicas ou funcionais, ou mesmo por alterações 

psicogênicas. As disfonias organofuncionais ocorrem devido a lesões de laringe como nódulos vocais, pólipos, edema 

de Reinke, úlcera de contato, granulomas e leucoplasias em ordem decrescente de importância da participação do 

comportamento vocal. As disfonias organofuncionais também são apresentadas como orgânicas ou então são 

agrupadas com as disfonias funcionais em uma categoria como disfonia comportamental. No conceito anterior de 

disfonia organofuncioanl e o termo também usado anteriormente como disfonia comportamental ocorre lesão de 

laringe e no enunciado da questão não inclui lesões da laringe, portanto não corresponde à disfonia 

organofuncional.  

Fontes:  

 Zambon, F., Teixeira, L.C. e Almeida, A.A. Disfonias Comportamentais, Cap. 7, pág. 81 In Lopes, L. et. al 

(Orgs.) Fundamentos e Atualidades em Voz Clínica. 1 Ed. Rio de Janeiro – RJ: Thieme Revinter Publicações, 

2019. 

 

 Behlau, M., Gama, A.C.C. e Cielo, C.A. Técnicas Vocais, Cap. 17, págs.,144 e 145 In Marchesan, I. Q., Silva, H.J. 

e Tomé, M. C (Orgs.) Tratado das Especialidades em Fonoaudiologia. 1a. Ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 

2014. 

 

 

Cargo: Gari 

 

Questão: 05  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Considerando o contexto textual, a expressão ofuscante significa “brilhantes”; “cintilantes”; “resplandecentes”. 

Dessa forma, o antônimo de tal expressão é “sombrias”; “escuras”; “negras”; “obscuras”; “apagadas”, levando em 

consideração o sentido textual. 

Fonte: LEXIKON, Editora Digital (ed.). Aulete digital: dicionário online. [S. l.], 2019. Disponível em: 

<http://aulete.com.br/>. 

 

Questão: 12  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

No conteúdo programático consta o item: Raciocínio sequencial (sequências lógicas envolvendo números, letras e 

figuras). Como a questão atende a esse conteúdo, não há necessidade em anulação desta, uma vez que não se faz 

necessária a aplicação de nenhum conhecimento específico além da identificação de um padrão lógico para a 

resolução da questão. Desse modo, ratifica-se o gabarito preliminar. 

Fonte: Conteúdo programático do edital 
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Questão: 16  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A resolução dessa questão se daria através da aplicação de operações fundamentais da matemática, a saber: 

multiplicação, divisão, soma e subtração. Ora, uma forma de se resolver a questão era verificar qual das alternativas 

tinha a seguinte propriedade: “o valor do celular dividido por 7 = 150”. Com isso, verifica-se que 1050/7 = 150. 

Também era possível encontrar o valor do celular da marca B (R$ 900,00) e calcular o celular da marca A, que é R$ 

150,00 mais caro; isto é, R$ 1.050,00. Desse modo, mantém-se o gabarito preliminar. 

Fonte: Conteúdo programático do edital 

 

 

Cargo: Inspetor de Alunos 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa “A”. 

Na oração “Ademais, é importante destacar que nós, (...)” (6º§), a palavra “ademais”, utilizada para introduzir a 

oração, pode ser substituída, sem alteração de sentido, por “Além disso”. Segundo o Dicionário Escolar da Língua 

Portuguesa/Academia Brasileira de Letras (2008, p. 101), a palavra “ademais” é um advérbio que significa “além do 

mais”, “além disso”. 

Fonte: DICIONÁRIO ESCOLAR DA LÍNGUA PORTUGUESA/ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. 2. ed., São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 2008. 

 

Questão: 03 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa “C”.  

No trecho “O Canadá, a Indonésia e a União Europeia, por exemplo, já definiram uma data para a proibição; o Brasil, 

sendo o quarto país que mais gera resíduos plásticos no mundo, precisa acompanhar esse movimento.” (3º§), pode-

se afirmar que o ponto e vírgula foi usado para separar partes de um período no qual já havia vírgulas, tanto antes 

quanto depois do ponto e vírgula, conforme o trecho apresentado.  

Segundo Cunha e Cintra (2016, p. 666-668) e Terra e Nicola (2008, p. 364), o ponto e vírgula é um sinal de pontuação 

que serve de intermediário entre o ponto e a vírgula, podendo aproximar-se ora mais daquele, ora mais desta, 

conforme os valores pausais e melódicos que representa no texto. No primeiro caso, equivale a uma espécie de 

ponto reduzido; no segundo, assemelha-se a uma vírgula alongada. Por causa desta imprecisão, o seu emprego 

depende substancialmente do contexto. Portanto, ele não é usado para separar um ponto reduzido e uma vírgula 

alongada. Não se pode afirmar que esse sinal de pontuação foi usado para separar itens enumerativos (como leis, 

regulamentos, etc.), pois eles não aparecem no trecho apresentado; nem o sujeito da oração ou um advérbio de 

afirmação porque isso não ocorre. 

Fontes: 

 CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed., 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2016. 

 TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Gramática de hoje. São Paulo: Scipione, 2008. 

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “D”. 

A expressão “cerca de” (2º§) é classificada, morfologicamente, como locução prepositiva. De acordo com Terra e 

Nicola (2008), Cunha e Cintra (2016), a locução prepositiva corresponde ao conjunto de duas ou mais palavras que 

exerce o papel de preposição. A locução “cerca de” significa “perto de” ou “a aproximadamente”. 

Fontes: 

 CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed., 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2016. 
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 TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Gramática de hoje. São Paulo: Scipione, 2008. 

 

Questão: 11 

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi ANULADA por não ter uma opção de resposta correta, a saber:   

 I -  É a prática na qual uma empresa ou instituição pública é vendida ao setor privado.  Afirmativa Correta. 

II - É a transferência momentânea ou definitiva das empresas públicas à iniciativa privada, tirando do Estado a 

função de gerir ou controlá-las. (Torna-se a alternativa Incorreta pois a transferência momentânea é considerada 

CONCESSÃO que é a transferência temporária da gestão das atividades empresariais do Estado à iniciativa privada, 

mas a titularidade dessas empresas permanece do Estado.) 

III - A privatização proporciona a desburocratização, pois empresas privadas não necessitam abrir editais para 

contratação de funcionários ou serviços, que demandam tempo e custam dinheiro. Afirmativa está CORRETA 

IV - As privatizações fazem, em sua maioria, parte do plano de governos de direita, pois defendem o livre comércio. 

Em grande parte dos casos, a privatização é uma ação realizada quando uma determinada empresa não está 

alcançando os lucros que precisa esteja passando por dificuldades financeiras.  Afirmativa está CORRETA 

Portanto a alternativa correta seria : I, III e IV, como nas opções não apresenta tal opção considera-se esta questão 

anulada. 

Fontes: 

 MUNDO EDUCAÇÃO. Notícias. Atualidades política e economia. São Paulo, 23 de setembro de 2019. 

Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/>.CARGO: Auxiliar Administrativo – SAAE 

 JORNAL. Notícias, Imagens, tecnologia, politica, relações públicas e Entrevistas. Jornal folha de São Paulo. 

São 

 Paulo, 23 de setembro de 2019. Disponível em: <https://www.folha.uol.com.br/>. 

 

Questão: 12 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”. 

O Reino Unido é um dos países mais densamente povoados do mundo. Nos séculos XVII e XVIII, a população 

britânica experimentou um crescimento contínuo, por se atenuarem as epidemias, por manter-se alta a taxa de 

natalidade da sociedade tradicional e ainda por cair a taxa de mortalidade após a adoção de modernas técnicas de 

higiene. A revolução industrial -- e agrícola -- do século XVIII permitiu a alimentação adequada da crescente 

população, de modo que se deu no país, pela primeira vez, o fenômeno da explosão demográfica que caracterizou a 

transição de algumas sociedades para a modernidade. Dessa forma, é possível concluir que, o fato das epidemias se 

atenuarem, ou seja, “reduzirem”, “diminuírem”, “moderarem”, confirma-se que o Reino Unido é um dos países mais 

densamente povoados do mundo. No entanto, a criação do grupo G-7se deu em 1975, quando o então presidente 

da França, Giscard d’Estaing, convidou os chefes de Estados dos países mais desenvolvidos do planeta para uma 

reunião. Essa primeira reunião contou com governantes de seis países: Alemanha, Estados Unidos, França, 

Inglaterra, Itália e Japão. Na ocasião a pauta principal foi a crise do petróleo no mundo e seus impactos que 

assolavam a economia mundial. Em 1976, uma nova reunião deste grupo foi realizada, contando agora com a 

participação do Canadá, dando origem a denominação de G-7. A partir daí, ficou definido que as reuniões ocorreriam 

anualmente. A composição do G-7 com esses países durou até 1998, quando a Rússia passou a ser membro do 

grupo. Assim, o  “Grupo dos 8”, ou popularmente falando, o “G-8”, é um fórum que reúne oito países (Estados 

Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Japão e Rússia) e tem como objetivo debater assuntos 

relevantes relacionados à estabilidade econômica global. Juntos, esses países reúnem quase 70% da riqueza 

mundial, e são os principais acionistas dos grandes organismos financeiros do planeta. Dessa forma, a resposta para 

a questão é a alternativa C (I e III, apenas). 

Fontes:   

 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG EDITAL Nº 01, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019 
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 UNESCO. Atualidades. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. São Paulo, 23 

de setembro de 2019. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/>. 

 

Questão: 30  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A questão trata-se da inclusão, tema proposto para estudo no conteúdo programático do edital do cargo 

supracitado. Considerando que na escola inclusiva o processo educativo deve ser entendido como um processo 

social, onde todas as crianças portadoras de necessidades especiais e de distúrbios de aprendizagem têm o direito à 

escolarização o mais próximo possível do normal. Não existem alunos sem deficiência na educação especial. Já na 

educação inclusiva todos os alunos com e sem deficiência tem a oportunidade de conviverem e aprenderem juntos. 

É o que Mantoan (2003) chamou de cidadania global, plena, livre de preconceitos e que reconhece e valoriza as 

diferenças. A inclusão promove a diversidade. Portanto as duas assertivas estão corretas e se complementam. 

Fonte: MANTOAN, Maria Tereza Egler, Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer? SP: Moderna, 2003. 

 

Questão: 31  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

De acordo com Catarina Iavelberg (2011), quando o Inspetor de Alunos tem a função de meramente    controlador   

da disciplina,  e de acordo com o enunciado da questão, e diante das alternativas dadas, ele orienta os alunos 

quanto às normas da unidade escolar, organiza a saída e a entrada dos alunos, conforme indica alternativa D.   

As demais alternativas reforçam a atitude democrática;  e de acordo com  Alvernaz (2011) o trabalho do inspetor 

escolar “não se limita apenas a olhar os alunos [...] A sua função se multiplica na medida em que aparecem as 

necessidades dentro do contexto administrativo, educacional e disciplinar da Unidade Escolar. O controle total da 

disciplina nas escolas, além de perigoso - pois os conflitos abafados por ações repressoras acabam se manifestando 

com mais violência, contribui para reforçar a desconfiança entre a instituição e os estudantes. E uma relação 

fundada na insegurança fragiliza a construção de valores democráticos, que deveria ser um dos objetivos de todas as 

escolas. (IAVELBERG, 2011).  

Fontes:  

 https://novaescola.org.br/conteudo/7899/5-anos-de-gestao-escolar 

 Catarina Cerqueira Iavelberg - 2011 

 

Cargo: Médico da Família 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

O comando desta questão solicita a identificação de uma alternativa em que o se afirma sobre ferramentas 

tecnológicas esteja de acordo com o texto. O que se afirma na alternativa C (“Deixaram de ser gratuitos tanto para 

pessoas físicas, quanto para pessoas jurídicas.”) e na alternativa D (“Ficam indisponíveis por um tempo e depois 

aparecem novamente, mas em versões pagas.”) está de acordo com o texto, porque algumas ferramentas 

tecnológicas são cobradas de pessoas físicas e jurídicas (“Mas tudo bem, afinal, ninguém vai reclamar de pagar pelo 

que é indispensável ao funcionamento do site. Mas aí o pior: o plugin mira a Pessoa Jurídica. O preço flutua entre U$ 

159 e U$ 300 !!”) e algumas dessas ferramentas deixam de existir na versão gratuita, para reaparecerem em verões 

pagas (“Foi quando meu verdadeiro guru, o Anderson Clayton, me alertou: o plugin Toolset Types parou de ter 

atualizações, ou seja, ele não existe mais. Pior: esta crise shekespeareana é a coisa mais comum na plataforma de 

WP, hoje. Eles tem uma crise de identidade, somem e reaparecem com um aviso, convidando para ingressar na 

versão paga.”). Sendo assim, o recurso está procedente e a questão foi anulada por haver mais de uma resposta 

correta.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

https://institutoitard.com.br/produto/livro-inclusao-escolar-o-que-e-por-que-como-fazer/
https://novaescola.org.br/conteudo/7899/5-anos-de-gestao-escolar
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Questão: 03  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”.  

O comando desta questão solicita a identificação da alternativa que completa adequadamente as lacunas de uma 

afirmação sobre a tipologia e a finalidade do texto em questão. Para completar, correta e respectivamente, as 

lacunas do enunciado, deve-se ter uma compreensão global do texto e perceber que nele o autor narra o fato de 

não ter conseguido trabalhar no seu site (“Por isso, sem mais nem menos, não consegui, ontem, trabalhar o meu site 

mondolivro.com.br.”), portanto se trata da tipologia narrativa. Além disso, o fato narrado foi vivenciado pelo próprio 

autor, sendo assim a finalidade principal do texto é contar esse acontecimento. O recurso interposto é procedente e 

o gabarito foi alterado para alternativa C. Cabe ressaltar ainda que são utilizadas, de forma secundaria ao objetivo 

principal do texto, estratégias de argumentação, entretanto, trata-se de um texto escrito para contar um fato, 

portanto, a tipologia predominante é a narrativa.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

Questão: 04  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Para atender ao comando desta questão, deve-se analisar o trecho em questão do ponto de vista morfossintático. 

Essa análise revela que o verbo “ter” está grafado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Isso 

implica desvio de concordância verbal, já que o núcleo do sujeito desse verbo está no plural (“Eles tem uma crise de 

identidade”), logo o verbo também deveria estar flexionado no plural. Sendo assim, a forma desse verbo é marcada 

com acento (têm) para indicar a terceira pessoa do plural do presente do indicativo, o que não sofreu nenhuma 

alteração com o acordo ortográfico de 1990. O gabarito está correto e, portanto, está mantido. 

Fonte: FERREIRA. M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011.  

 

Questão: 06 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O comando desta questão solicita a identificação da alternativa em que se reconhece corretamente das figuras de 

linguagem utilizadas na construção dos seguintes trechos do texto em questão: “[...] ele é uma espécie de caixa de 

marcha do seu site.” e “[...] depois de três séculos de minuto pensando [...].”. Nota-se que há, no primeiro trecho, 

uma comparação, figura de linguagem marcada pela presença de um elemento comparativo, no caso, “espécie de”, 

ou seja, os plugns funcionam como uma caixa de marcha. Se não houvesse nenhum elemento linguístico para marcar 

essa comparação, ou seja, se a comparação estivesse implícita, tratar-se-ia de uma metáfora. No segundo trecho há 

a presença do exagero, o que marca a hipérbole. Cabe ressaltar ainda que o erro de digitação não interfere no 

raciocínio necessário para solucionar está questão. Sendo assim, o gabarito está correto, portanto está mantido. 

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

Questão: 09  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

Para atender ao comando desta questão, deve-se identificar em qual alternativa melhor se esclarece o uso da 

palavra “mito” no título do texto. Entretanto, a palavra “desenvolvimento”, utilizada na alternativa indicada como 

correta (B) pode induzir ao erro, já que a explicação sobre o “mito” só se realiza no último parágrafo do texto. Além 

disso, a palavra “relação”, utilizada na alternativa D, também pode gerar mais de uma interpretação. Essa alternativa 

estaria em desacordo com o texto se, ao invés da palavra “relação”, fosse utilizada a palavra alusão. Tendo em vista 

o uso de palavras que podem gerar mais de uma interpretação nas alternativas B e D sugeridas como resposta, a 

questão foi anulada.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991. 
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Questão: 11 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “B”. 

Sustenta o recurso erro na divulgação do gabarito, sendo correta a alternativa que traz o nome Manguebeat. 

Confirma-se o erro pois realmente, tendo se iniciado em torno das bandas mundo livre s.a. e Chico Science & Nação 

Zumbi, a Cena ultrapassou o campo da música, incorporando outras áreas, como o cinema (com o chamado Árido 

Movie) e a moda (com coleções como a do estilista Eduardo Ferreira). Foi em 1992 que Fred Zero Quatro escreveu 

“Caranguejos com cérebro” que, originalmente, não era um manifesto. Era, sim, um release escrito para uma 

coletânea que mundo livre s.a. e Chico Science & Nação Zumbi pretendiam lançar conjuntamente. Recebido 

euforicamente pela mídia local, o release foi o estopim para a transmutação da Cena em Movimento. 

A imprensa divulgou o release como manifesto e passou a chamar a Cena de Movimento, acrescentando o adendo 

bit ao rótulo Mangue, devido à música Manguebit (mundo livre s.a.). Posteriormente, se confundiu a sonoridade de 

bit com beat, e chegou-se à forma como o Mangue ficou conhecido internacionalmente: Movimento Manguebeat.   

Sendo assim, altera-se para a opção “B”. 

Fonte: CALAZANS, Rejane. Do Mangue ao Manguebeat. Rio de Janeiro. 18 abr. 2007. 212. 4 Disponível em: 

<https://manguebeat.yolasite.com/> Acesso em: 07 fev. 2020.   

 

Questão: 12  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sustenta o recurso erro na divulgação do gabarito, pois considera que o item III comete claro equívoco ao afirmar 

que é um ODS da ONU “alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Porém, no site 

das Nações Unidas publicado em 25 de setembro de 2015 e atualizado em 12 de abril de 2017 com o título: 

“Conheça os novos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU”, traz como objetivo 5 a transcrição: 

“Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”.  

 No Sul da Ásia, apenas 74 meninas foram matriculadas na escola primária para cada 100 meninos, em 1990. 

Em 2012, as taxas de matrícula foram as mesmas para meninas e para meninos. 

 Na África Subsaariana, Oceania e Ásia Ocidental, meninas ainda enfrentam barreiras para entrar tanto na 

escola primária quanto na escola secundária. 

 Mulheres na África do Norte ocupam menos de um a cada cinco empregos pagos em setores que não sejam 

a agricultura. 

 Em 46 países, as mulheres agora ocupam mais de 30% das cadeiras no parlamento nacional em pelo menos 

uma câmara. 

Fonte: Conheça os novos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU: Os ODS devem ser implementados 

por todos os países do mundo durante os próximos 15 anos, até 2030. Nações Unidas, Brasil, 25 set. 2015. 

Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-

desenvolvimento-sustentavel-da-onu/. Acesso em: 7 fev. 2020. 

 

Questão: 15  

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Sustenta o recurso ausência de conteúdo programático para a questão. No entanto, a questão trata de obras 

conhecidas e importantes da literatura brasileira, se adequando ao anexo I do edital no qual requer como 

conhecimentos gerais para cargos de Nível Superior Completo “Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais 

como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento 

sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas, a nível nacional e internacional”.   

Consta no manual do candidato a indicação de leitura de sites de notícias, entre os quais a Folha de São Paulo que 

em novembro de 2019 traz a manchete: No STF, Caetano e outros artistas dizem que governo criou nova forma de 

censura, com subtítulo: Guimarães Rosa não poderia desenvolver a maior obra-prima brasileira se dependesse do 

governo de hoje, disse Caio Blat. Ainda, na matéria:  
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“Caio Blat, que esteve no elenco da peça “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa, 

emocionou parte da plateia ao recitar trecho do livro no qual o cangaceiro Riobaldo fala 

de seu amor por outro cangaceiro, Diadorim – que, no final, revela-se uma mulher 

travestida de homem.” 

Cabe ressaltar que o trecho citado na questão traz o momento de extrema importância e emoção da obra mais 

conhecida de Guimarães, em que Riobaldo tardiamente, descobre no cadáver de Diadorim o sexo feminino. Foi 

colocado na questão trecho em que aparecia o nome Diadorim, personagem-chave do romance, alvo de amor 

platônico, impossível, da personagem principal Riobaldo, facilitando a identificação da obra.  

O segundo trecho, “O sertanejo é, antes de tudo, um forte...” se trata de um dos trechos mais famoso de Euclides da 

Cunha em sua obra Os Sertões. O Autor foi homenageado da Flip 2019, segundo reportagem do Estado de São Paulo, 

indicado como referência no manual do candidato, Euclides da Cunha é autor de uma das obras fundamentais sobre 

o Brasil – Os sertões. 

Publicado em 1902, Os sertões tem origem no trabalho de cobertura jornalística da revolta de Canudos (1896-97), 

ocorrida no interior da Bahia, que opôs o exército e o governo brasileiro ao movimento de cunho social, político e 

religioso liderado por Antônio Conselheiro. O conflito resultou no massacre dos seguidores de Conselheiro e em uma 

vergonhosa vitória do exército. Correspondente do jornal O Estado de S. Paulo, Euclides da Cunha iniciou a tarefa de 

reportagem com convicções morais e políticas que foram desafiadas ao longo da experiência. Isso se refletiu 

profundamente na obra. Dividido em três partes – “A terra”, “O homem” e “Aluta” –, Os sertões explora a influência 

do meio sobre o homem na procura de uma identidade nacional. Observador agudo tanto do ambiente quanto da 

alma humana, Euclides atravessa a história do Brasil desde a chegada dos portugueses, passando pela exploração 

dos bandeirantes, até a instituição da república, nessa obra monumental. 

“A obra do Euclides da Cunha é pioneira na criação a partir da leitura e da interpretação do território, questão que 

nortearia os modernistas ao longo do século 20 e está presente na Flip desde sua concepção”, afirma Munhoz. 

Na Folha de São Paulo, sobre a Flip 2019, traz a reportagem: Racismo de Euclides da Cunha ganha holofotes durante 

a Flip: Autor que denunciou genocídio em “Os Sertões” seguia intelectuais da época que viam mestiços como 

degenerado. Tal afirmação na reportagem se baseia, em parte, no trecho colocado na questão.  

Diante do exposto, o problema da questão não se relaciona com o conteúdo programático, mas como bem 

sustentado por recurso, o fato de não apresentar corretamente o nome da obra de Euclides da Cunha, no título, o 

artigo no plural OS, fazendo com que, na questão, em vez de Os Sertões, o título da obra apresentasse como: 

Sertões. Tal equívoco impediu uma opção certa a ser marcada, obrigando, assim, a anulação da questão. 

 

Questão: 17  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sustenta o recurso erro na divulgação do gabarito, por ter surgido outras instituições de ensino superior no Brasil 

antes da Universidade do Rio de Janeiro, porém Fávero (2006) em dossiê explicita:  

“A história da criação de universidade no Brasil revela, inicialmente, considerável resistência, seja de 

Portugal, como reflexo de sua política de colonização, seja da parte de brasileiros, que não viam 

justificativa para a criação de uma instituição desse gênero na Colônia, considerando mais adequado 

que as elites da época procurassem a Europa para realizar seus estudos superiores (MOACYR, 1937, p. 

580-581). Desde logo, negou-a a Coroa portuguesa aos jesuítas que, ainda no século XVI, tentaram 

criá-la na Colônia. Em decorrência, os alunos graduados nos colégios jesuítas iam para a Universidade 

de Coimbra ou para outras universidades europeias, a fim de completar seus estudos. 

Entre as tentativas de criação de universidade no Brasil, ao longo dos anos, registra-se, no nível das 

intenções, a que constava da agenda da Inconfidência Mineira. Tentativas, sem êxito, continuam por 

mais de um século. Uma delas coincide com a transferência da sede da Monarquia para o Brasil. 

Portanto, não seria exagero inferir que Portugal exerceu, até o final do Primeiro Reinado, grande 

influência na formação de nossas elites. Todos os esforços de criação de universidades, nos períodos 

colonial e monárquico, foram malogrados, o que denota uma política de controle por parte da 
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Metrópole de qualquer iniciativa que vislumbrasse sinais de independência cultural e política da 

Colônia (FÁVERO, 2000, p. 18-19). Importa lembrar ainda que, mesmo como sede da Monarquia, o 

Brasil consegue apenas o funcionamento de algumas escolas superiores de caráter profissionalizante. 

Ou seja, "o novo ensino superior nasceu sob o signo do Estado Nacional" (CUNHA, 1980, p. 62). A 

partir de 1808, são criados cursos e academias destinados a formar, sobretudo, profissionais para o 

Estado, assim como especialistas na produção de bens simbólicos, e num plano, talvez, secundário, 

profissionais de nível médio (CUNHA, 1980). 

Nesse contexto, no ano da transmigração da Família Real para o Brasil é criado, por Decreto de 18 de 

fevereiro de 1808, o Curso Médico de Cirurgia na Bahia e, em 5 de novembro do mesmo ano, é 

instituída, no Hospital Militar do Rio de Janeiro, uma Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica. Outros 

atos são sancionados e contribuem para a instalação, no Rio de Janeiro e na Bahia, de dois centros 

médico-cirúrgicos, matrizes das atuais Faculdades de Medicina da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) e da Universidade Federal da Bahia (UFBA) (VILLANOVA, 1948, p. 8). Em 1810, por meio 

da Carta Régia de 4 de dezembro, é instituída a Academia Real Militar, inaugurada em abril do ano 

seguinte. Foi nessa Academia que se implantou o núcleo inicial da atual Escola de Engenharia da UFRJ 

(VILLANOVA, 1948). Algumas modificações mais significativas parecem ocorrer com a criação dos 

cursos jurídicos, em 1827, instalados no ano seguinte: um em 1º de março de 1828, no Convento de 

São Francisco, em São Paulo, e outro no Mosteiro de São Bento, em Olinda, em 15 de maio daquele 

ano. Segundo João Roberto Moreira, esses dois cursos passam a ter grande influência na formação de 

elites e na mentalidade política do Império. Constituem, sem dúvida, centros de irradiação de novas 

ideias filosóficas, de movimentos literários, de debates e discussões culturais que interessavam à 

mentalidade da época. E mais, tornam-se provedores de quadros para as assembleias, para o governo 

das províncias e também para o governo central (MOREIRA, 1960, p.53). 

No Império, outras tentativas de criação de universidades se fizeram sem êxito; uma delas foi 

apresentada pelo próprio Imperador, em sua última Fala do Trono (1889), propondo a criação de duas 

universidades, uma no Norte e outra no Sul do país, que poderiam constituir-se centros de alta 

organização científica e literária. 

Proclamada a República, outras tentativas são feitas. Cabe lembrar que, na Constituição de 1891, o 

ensino superior é mantido como atribuição do Poder Central, mas não exclusivamente. De 1889 até a 

Revolução de 1930, o ensino superior no país sofreu várias alterações em decorrência da promulgação 

de diferentes dispositivos legais. "Seu início coincide com a influência positivista na política 

educacional, marcada pela atuação de Benjamin Constant, de 1890-1891" (CUNHA, 1980, p. 132). Tal 

orientação é ainda mais acentuada com a Reforma Rivadávia Corrêa, em 1911, que institui também o 

ensino livre. Embora o surgimento da universidade, apoiado em ato do Governo Federal, continuasse 

sendo postergado, o regime de "desoficialização" do ensino acabou por gerar condições para o 

surgimento de universidades, tendendo o movimento a deslocar-se provisoriamente da órbita do 

Governo Federal para a dos Estados. Nesse contexto surge, em 1909, a Universidade de Manaus; em 

1911 é instituída a de São Paulo e, em 1912, a do Paraná (MICHELOTTO, 2006) como instituições livres. 

Será oportuno observar, no entanto, que somente em 1915 a Reforma Carlos Maximiliano, por meio 

do Decreto nº 11.530, dispõe a respeito da instituição de uma universidade, determinando em seu art. 

6º: "O Governo Federal, quando achar oportuno, reunirá em universidade as Escolas Politécnica e de 

Medicina do Rio de Janeiro, incorporando a elas uma das Faculdades Livres de Direito, dispensando-a 

da taxa de fiscalização e dando-lhe gratuitamente edifício para funcionar". 

Em decorrência, a 7 de setembro de 1920, por meio do Decreto nº 14.343, o Presidente Epitácio 

Pessoa institui a Universidade do Rio de Janeiro (URJ), considerando oportuno dar execução ao 

disposto no decreto de 1915. Reunidas aquelas três unidades de caráter profissional, foi-lhes 

assegurada autonomia didática e administrativa. Desse modo, a primeira universidade oficial é criada, 

resultando da justaposição de três escolas tradicionais, sem maior integração entre elas e cada uma 
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conservando suas características. E mais, comparando a Exposição de Motivos do Ministro da Justiça e 

Negócios Interiores, Alfredo Pinto Vieira de Mello, com a forma simplificada e modesta, em termos de 

estrutura acadêmico-administrativa da primeira universidade oficial no país, resultaram desse cotejo 

sérias críticas. Entre outras, os comentários do educador José Augusto, em matéria publicada 

no Jornal do Brasil, de 24 de outubro do mesmo ano, sob o título "Regime Universitário III – O estado 

atual da questão no Brasil", na qual assinala: "O Decreto de 7 de setembro findo, com o qual o 

governo da República instituiu a Universidade do Rio de Janeiro, por julgar oportuno dar execução ao 

disposto no art. 6º do Decreto nº 11.530, de 18 de março de 1915, contém poucos artigos e trata a 

matéria da forma mais geral e vaga, de modo a não deixar no espírito de quem lê a noção exata e 

segura da verdadeira orientação a ser seguida pelo nosso Instituto Universitário". 

Todavia, apesar das restrições feitas à criação dessa Universidade, cabe assinalar que, na história da 

educação superior brasileira, a Universidade do Rio de Janeiro é a primeira instituição universitária 

criada legalmente pelo Governo Federal. Não obstante todos os problemas e incongruências 

existentes em torno de sua criação, um aspecto não poderá ser subestimado: sua instituição teve o 

mérito de reavivar e intensificar o debate em torno do problema universitário no país. Esse debate, 

nos anos 20 do século passado, adquire expressão graças, sobretudo, à atuação da Associação 

Brasileira de Educação (ABE) e da Academia Brasileira de Ciências (ABC). Entre as questões recorrentes 

destacam-se: concepção de universidade; funções que deverão caber às universidades brasileiras; 

autonomia universitária e modelo de universidade a ser adotado no Brasil. 

No que diz respeito às funções e ao papel da universidade, há duas posições: os que defendem como 

suas funções básicas a de desenvolver a pesquisa científica, além de formar profissionais, e os que 

consideram ser prioridade a formação profissional. Há, ainda, uma posição que poderia talvez vir a 

constituir-se em desdobramento da primeira. De acordo com essa visão, a universidade, para ser digna 

dessa denominação, deveria tornar-se um foco de cultura, de disseminação de ciência adquirida e de 

criação da ciência nova (ABE, 1929). Tais questões são também objeto de discussão na 1ª Conferência 

Nacional de Educação, realizada em Curitiba, em 1927, a partir da tese As Universidades e a Pesquisa 

Científica, apresentada por Amoroso Costa. A propósito, pode-se observar que, embora existissem 

posições divergentes, a tese defendida por Amoroso Costa, juntamente com o movimento liderado 

pela ABE, ainda que não houvesse dentro da Associação um conceito unívoco de ciência, era introduzir 

a pesquisa como núcleo da instituição universitária (PAIM, 1982, p. 18). 

No entanto, essa visão de universidade não chega a ser concretizada nos anos de 1920, nem na esfera 

federal, com a Universidade do Rio de Janeiro, nem na estadual, com a criação, em 1927, da 

Universidade de Minas Gerais, instituída, também, segundo o modelo da primeira.” 

 

Embora tenha ocorrido a tentativa de criação de universidades antes de 1920, com o dossiê de Fávero 

fundamentado por fontes científicas, percebe-se que tais tentativas não teriam respaldo legal, o que se obteve, 

apenas, com a criação da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1920, tornando esta, oficialmente, a primeira 

universidade Brasileira. Assim, mantem-se a alternativa do gabarito. 

Fonte:  FAVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque. A universidade no Brasil: das origens à Reforma Universitária de 

1968. Educ. rev. [online]. 2006, n.28 [citado  2020-02-07], pp.17-36. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40602006000200003& lng=pt&nrm=iso>. Acesso 

em: 7 fev. 2020. ISSN 0104-4060.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-40602006000200003. 

 

Questão: 20  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sustenta o recurso que falta uma resposta correta, pois tanto a alternativa I com a III estariam corretas.  Porém, a 

alternativa I afirma ser a notícia verdadeira e a alternativa III Fake News.  
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A alternativa I foi baseada em terremoto acontecido em janeiro de 2019, como noticiado pelo portal G1: Terremoto 

de 6,8 é sentido em cidade no interior do Acre.   

De acordo com notícia do site Gazeta do povo, o serviços de sismologia registraram um tremor de terra de 6.8 de 

magnitude no Acre na tarde no dia 05 de janeiro de 2019. O epicentro do terremoto foi a cerca de 87 quilômetros da 

cidade de Tarauacá, a uma profundidade de 575 quilômetros. 

Por conta dessa profundidade, e pelo fato do epicentro ter acontecido em meio a uma reserva florestal, a população 

de Tarauacá mal sentiu o tremor, segundo apuração da RecordTV. Não há informação sobre danos ou feridos. 

Ainda, segundo o Site A Gazeta do Acre.com ao noticiar outro terremoto de janeiro de 2010 justifica: o Acre é a 

região do Brasil que registra o maior número de abalos sísmicos. A razão se dá pelo fato de o Estado estar localizado 

na borda da Placa de Naz-ca, que passa embaixo da Placa Sul-americana, formando as Cordilheiras dos Andes. A 

constante movimentação das placas tectônicas gera os tremores de terra de grande magnitude. O que livra a 

população acreana de ser afetada pelos abalos é que os mesmos acontecem, em sua grande maioria, a mais de 100 

quilômetros de profundidade. 

Registros do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília apontam o mapa do Acre como o Estado brasileiro 

onde mais se concentra os terremotos. O Vale do Juruá é a região mais afetada. Nesta semana, notícia de janeiro de 

2010 quando também aconteceu um terremoto, foi registrado um tremor de 5,8 graus na escala Richter a 150 

quilômetros de profundidade. O epicentro foi na cidade peruana de Pucallpa. 

Assim como o Acre, o Peru é outra parte do continente vulnerável aos terremotos. O litoral do país recentemente foi 

devastado por um sismo de oito graus, matando mais de 500 pessoas e criando uma rede mundial de solidariedade. 

“A América do Sul está indo de encontro ao fundo do Oceano Pacífico, que é a Placa de Nazca. Ao se chocarem cria-

se as cordilheiras e provoca os terremotos. No fundo do Acre a Placa de Nazca está sendo consumida”, explica o 

paleontólogo Alceu Ranzi, da Universidade Federal do Acre. 

Se a alternativa I afirma ser verdadeira a notícia, o que se confirma com notícias divulgadas, as demais alternativa 

estão, obviamente, incorretas, pois afirmam que a notícia é falsa. Assim, mantem-se o gabarito.  

Fontes:  

 PONTES, Fábio. Acre tem a maior incidência de terremotos do Brasil. Gazeta do Acre, Acre. 8 jan. 2010. 

Disponível em: <https://agazetadoacre.com/acre-tem-a-maior-incidencia-de-terremotos-do-brasil/>. Acesso 

em: 8 fev. 2020. 

 Terremoto de magnitude 6,8 atinge cidade do Acre: Tremor ocorreu na tarde deste sábado (5) foi registrado 

a 89,1 quilômetros da cidade de Tarauacá. GaúchaZH, Porto Alegre, 5 jan. 2019. Região Norte, Disponível 

em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2019/01/terremo to-de-magnitude-68-atinge-cidade-do-

acre-cjqjx9gd20plp01rxzayijt1g.html>. Acesso em: 8 fev. 2020. 

 TERREMOTO de 6,8 é sentido em cidade no interior do Acre: Tremor aconteceu a 87 quilômetros da cidade 

de Tarauacá, a uma profundidade de 575 quilômetros. Estava na minha casa e senti a terra tremer, balançou 

mesmo’, diz morador. Terremoto foi sentido na tarde deste sábado (5), Rio Branco, 5 jan. 2019. Acre Rede 

Amazônica. Disponível em: <https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2019/01/05/terremoto-de-68-e-sentido-

em-cidade-no-interior-do-acre.ghtml>. Acesso em: 8 fev. 2020. 

 Terremoto de 6.8 graus de magnitude é registrado no Acre: Tremor aconteceu a 87 quilômetros da cidade 

de Tarauacá, a uma profundidade de 575 quilômetros. Correio do Povo, Porto Alegre, 5 jan. 2019. R7. 

Disponível em: <https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/terremoto-de-6-8-graus-de-

magnitude-%C3%A9-registrado-no-acre-1.276718>. Acesso em: 8 fev. 2020. 

 

Questão: 21  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A Acupuntura é uma tecnologia de intervenção em saúde que aborda de modo integral e dinâmico o processo 

saúde-doença no ser humano, podendo ser usada isolada ou de forma integrada com outros recursos terapêuticos. 

Originária da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), a Acupuntura compreende um conjunto de procedimentos que 

permitem o estímulo preciso de locais anatômicos, definidos por meio da inserção de agulhas filiformes metálicas 
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para promoção, manutenção e recuperação da saúde, bem como para prevenção de agravos e doenças. Confirma-se 

o gabarito divulgado: alternativa C) Acupuntura. 

 

 

Questão: 22  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Confirma-se o gabarito divulgado, uma vez que todas as afirmativas estão corretas. Portanto, mantém-se a opção de 

resposta “B”. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Secretárias Municipais de Saúde. O SUS de A a Z: 

garantindo saúde nos municípios. 3ª ed. 2. reimp. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. (Série F. Comunicação e 

Educação em Saúde). (Indicação bibliográfica do Manual) 

 

Questão: 25  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Tal questionamento é improcedente, pois a afirmativa IV “Toda pessoa com HIV/Aids tem direito à continuação de 

sua vida civil, profissional, sexual e afetiva, sendo obrigatório informar a todos os envolvidos” está INCORRETA, haja 

vista que toda pessoa com HIV/Aids tem direito à continuação de sua vida civil, profissional, sexual e afetiva, sendo 

que nenhuma ação poderá restringir seus direitos completos à cidadania, garantido assim a ele o direito de sua 

continuação sem ter que obrigatoriamente se declara como portador de HIV. 

Fonte: Ministério da Saúde: Fonte: http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/direitos-das-pvha 

 

Questão: 26  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu os acidentes ofídicos na lista das doenças tropicais negligenciadas 

que acometem, na maioria das vezes, populações pobres que vivem em áreas rurais. O assunto, além de ser de 

interesse da saúde pública do Brasil, está inserido nos tópicos do conteúdo programático a saber: 

Endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento; Sistema de notificação e de vigilância 

epidemiológica e sanitária. Considerando as atribuições do Enfermeiro, segundo as normas editalícias, pode-se 

evidenciar que o assunto abordado é de fundamental importância.   

Atribuições: Coletar e interpretar, juntamente com a equipe de saúde, dados sócio-sanitários da comunidade a ser 

atendida pelos programas específicos de saúde, através de entrevistas e observações; realizar a diagnose e prognose 

da situação de saúde da comunidade; supervisionar e executar cuidados de enfermagem mais complexos, 

observando as técnicas planejadas, ensinadas e delegadas ao pessoal de enfermagem; planejar e desenvolver o 

treinamento sistemático em serviço da equipe de enfermagem, avaliando as necessidades e os níveis de assistência 

prestada; aprimorar e introduzir novas técnicas de enfermagem; participar na elaboração do planejamento, 

execução e avaliação da programação de saúde e dos planos assistenciais de saúde; prevenir e controlar 

sistematicamente a infecção hospitalar; prestar assistência de enfermagem à gestante, à parturiente e ao recém-

nascido; participar de programas e atividades de educação sanitária visando a melhoria da saúde do indivíduo, da 

família e da população em geral; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

 

Justifica-se a alteração de gabarito, já que as afirmativas que comprovam a sequência correta é: 
 

Acidentes botrópicos (acidentes com serpentes dos gêneros Bothrops e Bothrocophias –  jararaca, jararacuçu, urutu, caiçaca, 

comboia): verdadeira; 

Acidentes laquéticos (acidentes com serpentes do gênero Crotalus – cascavel): falsa (acidentes crotálicos) 

Acidentes elapídicos (acidentes com serpentes dos gêneros Micrurus e Leptomicrurus – coral-verdadeira): verdadeira; e, 

Acidentes crotálicos (acidentes com serpentes do gênero Lachesis –  surucucu-pico-de-jaca): falsa (acidentes elapídicos) 

 

Fontes: 

http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/direitos-das-pvha
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 BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Secretárias Municipais de Saúde. O SUS de A a Z: 

garantindo saúde nos municípios. 3ª ed. 2. reimp. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. (Série F. Comunicação 

e Educação em Saúde). (Indicação bibliográfica do Manual) 

 Ministério da Saúde : http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/acidentes-por-animais-peconhentos. 

 

Questão: 29  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Este princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante 

a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. 

Juntamente, o princípio de integralidade pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, para 

assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida 

dos indivíduos. Portanto, mantém-se, assim, o gabarito divulgado: opção de resposta “B”. 

Fonte: Ministério da Saúde:  http://www.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude/principios-do-sus 

 

Questão: 30  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Independentemente da gerência dos estabelecimentos prestadores de serviços ser estatal ou privada, a gestão de 

todo o sistema municipal é, necessariamente, da competência do poder público e exclusiva desta esfera de governo, 

respeitadas as atribuições do respectivo Conselho e de outras diferentes instâncias de poder. Dessa forma, mantém-

se como alternativa INCORRETA o gabarito divulgado: opção de resposta C.  Os estabelecimentos prestadores de 

serviços privados sendo, em sua maioria, terão direito à gestão do sistema municipal não sendo da competência do 

poder público, uma vez que se tratam de empresas com fins lucrativos. 

Fonte:  Ministério da Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde/ NOB-SUS 96. Gestão plena com 

responsabilidade pela saúde do cidadão. Diário Oficial da União 

https://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm 

 

Questão: 34  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal dispõe que a assertiva D esteja verdadeira, contudo, a Lei Complementar n. 41/2011 veda a reforma 

para pior na revisão do processo disciplinar. Diante do exposto, mantém-se o gabarito. 

Fonte: Lei Complementar n. 41/2011 

 

Questão: 37  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

As outras causas de aumento ou diminuição da prevalência já ocorreriam independente do surgimento da nova 

droga. Portanto, no que tange o uso de um novo medicamento para tratamento de uma doença sem a cura desta, o 

que se espera é o aumento da sobrevida dos doentes e como consequência, aumento da prevalência da doença. 

Fonte: Epidemiologia Medronho – 2ª edição  

 

Questão: 38  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

No enunciado há especificado que o exame é do ano anterior, de modo que há recomendação para coletar citologia 

anual neste caso. A rotina recomendada para o rastreamento no Brasil é a repetição do exame Papanicolaou a cada 

três anos, após dois exames normais consecutivos realizados com um intervalo de um ano. A repetição em um ano 

após o primeiro teste tem como objetivo reduzir a possibilidade de um resultado falso-negativo na primeira rodada 

do rastreamento. A periodicidade de três anos tem como base a recomendação da OMS e as diretrizes da maioria 

dos países com programa de rastreamento organizado. Tais diretrizes justificam-se pela ausência de evidências de 

que o rastreamento anual seja significativamente mais efetivo do que se realizado em intervalo de três anos, 

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/acidentes-por-animais-peconhentos
http://www.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude/principios-do-sus
https://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm
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Fonte: https://www.inca.gov.br/en/node/1194 

 

Questão: 40  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “D”.  

As vacinas de sarampo, febre amarela e caxumba são produzidas a partir de vírus vivos atenuados. Além disso, as 

vacinas de HPV e a BCG são feitas de partículas do vírus e bactéria viva atenuada, respectivamente. Quanto ao 

conteúdo programático, a questão se insere no tema “Medicina Social e Preventiva”.  

Fonte: PNI 2019 

 

Questão: 41  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A terapia de manutenção é a base terapêutica da asma, com objetivo de melhoria da qualidade de vida, através de 

um constante monitoramento, buscando a cessação das crises de broncoespasmo, redução das internações 

hospitalares e atendimentos de emergência. Além disso, visa a tolerância normal dos exercícios com a manutenção 

dos níveis normais de atividade, provas de função respiratória e PFE normais, a redução, e mesmo, a interrupção do 

uso de broncodilatadores. A introdução precoce de tratamento anti-inflamatório pode resultar em melhor 

preservação da função pulmonar a longo prazo, reduzindo os riscos de remodelamento das vias aéreas. A terapia de 

manutenção utiliza como droga de primeira escolha o corticoide inalatório, que deve ser usado independente das 

crises para que haja o controle clinico da asma. A questão solicita a alternativa correta em relação a terapia de 

manutenção da asma em sua generalidade, não sobre um paciente individualizado. Portanto, mantém-se o gabarito 

divulgado. 

Fonte: Cecil Medicina Interna – 25ª edição  

 

Questão: 42  

Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o gabarito divulgado foi a letra “A”, a resposta da questão, e não a 

letra “B”, conforme mencionado. A síndrome de Reye pode ser causada por uso inadvertido do AAS. 

Fonte: Cecil Medicina Interna – 25ª edição  

 

Questão: 43  

Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o gabarito divulgado foi a letra “A”, a resposta da questão. 

O uso de medicamentos beta-2-agonistas pode causar hipocalemia. 

Fonte: Cecil Medicina Interna – 25ª edição  

 

Questão: 44  

Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o gabarito divulgado foi a letra “B”, a resposta da questão. 

O uso de terapia hormonal não é um fator de risco para infecção do trato urinário em mulheres. 

Fonte: FEBRASGO 

 

Questão: 45  

Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o gabarito divulgado foi a letra “C”, a resposta da questão. 

Segundo as diretrizes da FEBRASGO, o tratamento de escolha da vaginose bacteriana é o uso de Metronidazol ou 

Clindamicina. No caso hipotético da questão, a paciente é alérgica a Metronodazol, torna-se prudente a opção do 

tratamento com Clindamicina. 

Fonte: FEBRASGO 

https://www.inca.gov.br/en/node/1194
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Questão: 46  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal não procede, pois o linfedema não apresenta cacifo, é mais deformante que o edema venoso e 

costuma acometer os membros de forma assimétrica. O sinal do cacifo ocorre devido ao aumento da pressão 

intersticial após a compressão externa do membro, estimulando, momentaneamente, a drenagem linfática; no caso 

da obstrução linfática, este evento não ocorre. 

Fonte: Cecil Medicina Interna – 25ª edição  

 

Questão: 47  

Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o gabarito divulgado foi a letra “B”, a resposta da questão, e não a 

letra “C”, como sugere a razão recursal. A taquipneia é o sinal mais frequente em casos de TEP, estando presente em 

aproximadamente 70% dos casos. 

Fonte: Cecil Medicina Interna – 25ª edição  

 

 

Cargo: Médico Infectologista 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

O comando desta questão solicita a identificação de uma alternativa em que o se afirma sobre ferramentas 

tecnológicas esteja de acordo com o texto. O que se afirma na alternativa C (“Deixaram de ser gratuitos tanto para 

pessoas físicas, quanto para pessoas jurídicas.”) e na alternativa D (“Ficam indisponíveis por um tempo e depois 

aparecem novamente, mas em versões pagas.”) está de acordo com o texto, porque algumas ferramentas 

tecnológicas são cobradas de pessoas físicas e jurídicas (“Mas tudo bem, afinal, ninguém vai reclamar de pagar pelo 

que é indispensável ao funcionamento do site. Mas aí o pior: o plugin mira a Pessoa Jurídica. O preço flutua entre U$ 

159 e U$ 300 !!”) e algumas dessas ferramentas deixam de existir na versão gratuita, para reaparecerem em verões 

pagas (“Foi quando meu verdadeiro guru, o Anderson Clayton, me alertou: o plugin Toolset Types parou de ter 

atualizações, ou seja, ele não existe mais. Pior: esta crise shekespeareana é a coisa mais comum na plataforma de 

WP, hoje. Eles tem uma crise de identidade, somem e reaparecem com um aviso, convidando para ingressar na 

versão paga.”). Sendo assim, o recurso está procedente e a questão foi anulada por haver mais de uma resposta 

correta.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

Questão: 03  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”.  

O comando desta questão solicita a identificação da alternativa que completa adequadamente as lacunas de uma 

afirmação sobre a tipologia e a finalidade do texto em questão. Para completar, correta e respectivamente, as 

lacunas do enunciado, deve-se ter uma compreensão global do texto e perceber que nele o autor narra o fato de 

não ter conseguido trabalhar no seu site (“Por isso, sem mais nem menos, não consegui, ontem, trabalhar o meu site 

mondolivro.com.br.”), portanto se trata da tipologia narrativa. Além disso, o fato narrado foi vivenciado pelo próprio 

autor, sendo assim a finalidade principal do texto é contar esse acontecimento. O recurso interposto é procedente e 

o gabarito foi alterado para alternativa C. Cabe ressaltar ainda que são utilizadas, de forma secundaria ao objetivo 

principal do texto, estratégias de argumentação, entretanto, trata-se de um texto escrito para contar um fato, 

portanto, a tipologia predominante é a narrativa.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  
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Questão: 09  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

Para atender ao comando desta questão, deve-se identificar em qual alternativa melhor se esclarece o uso da 

palavra “mito” no título do texto. Entretanto, a palavra “desenvolvimento”, utilizada na alternativa indicada como 

correta (B) pode induzir ao erro, já que a explicação sobre o “mito” só se realiza no último parágrafo do texto. Além 

disso, a palavra “relação”, utilizada na alternativa D, também pode gerar mais de uma interpretação. Essa alternativa 

estaria em desacordo com o texto se, ao invés da palavra “relação”, fosse utilizada a palavra alusão. Tendo em vista 

o uso de palavras que podem gerar mais de uma interpretação nas alternativas B e D sugeridas como resposta, a 

questão foi anulada.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991. 

 

Questão: 11 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “B”.  

Sustenta o recurso erro na divulgação do gabarito, sendo correta a alternativa que traz o nome Manguebeat. 

Confirma-se o erro pois realmente, tendo se iniciado em torno das bandas mundo livre s.a. e Chico Science & Nação 

Zumbi, a Cena ultrapassou o campo da música, incorporando outras áreas, como o cinema (com o chamado Árido 

Movie) e a moda (com coleções como a do estilista Eduardo Ferreira). Foi em 1992 que Fred Zero Quatro escreveu 

“Caranguejos com cérebro” que, originalmente, não era um manifesto. Era, sim, um release escrito para uma 

coletânea que mundo livre s.a. e Chico Science & Nação Zumbi pretendiam lançar conjuntamente. Recebido 

euforicamente pela mídia local, o release foi o estopim para a transmutação da Cena em Movimento. 

A imprensa divulgou o release como manifesto e passou a chamar a Cena de Movimento, acrescentando o adendo 

bit ao rótulo Mangue, devido à música Manguebit (mundo livre s.a.). Posteriormente, se confundiu a sonoridade de 

bit com beat, e chegou-se à forma como o Mangue ficou conhecido internacionalmente: Movimento Manguebeat.   

Sendo assim, altera-se para a opção “B”. 

Fonte: CALAZANS, Rejane. Do Mangue ao Manguebeat. Rio de Janeiro. 18 abr. 2007. 212. 4 Disponível em: 

<https://manguebeat.yolasite.com/> Acesso em: 07 fev. 2020.   

 

Questão: 15  

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Sustenta o recurso ausência de conteúdo programático para a questão. No entanto, a questão trata de obras 

conhecidas e importantes da literatura brasileira, se adequando ao anexo I do edital no qual requer como 

conhecimentos gerais para cargos de Nível Superior Completo “Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais 

como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento 

sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas, a nível nacional e internacional”.   

Consta no manual do candidato a indicação de leitura de sites de notícias, entre os quais a Folha de São Paulo que 

em novembro de 2019 traz a manchete: No STF, Caetano e outros artistas dizem que governo criou nova forma de 

censura, com subtítulo: Guimarães Rosa não poderia desenvolver a maior obra-prima brasileira se dependesse do 

governo de hoje, disse Caio Blat. Ainda, na matéria:  

“Caio Blat, que esteve no elenco da peça “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa, 

emocionou parte da plateia ao recitar trecho do livro no qual o cangaceiro Riobaldo fala 

de seu amor por outro cangaceiro, Diadorim – que, no final, revela-se uma mulher 

travestida de homem.” 

Cabe ressaltar que o trecho citado na questão traz o momento de extrema importância e emoção da obra mais 

conhecida de Guimarães, em que Riobaldo tardiamente, descobre no cadáver de Diadorim o sexo feminino. Foi 

colocado na questão trecho em que aparecia o nome Diadorim, personagem-chave do romance, alvo de amor 

platônico, impossível, da personagem principal Riobaldo, facilitando a identificação da obra.  

O segundo trecho, “O sertanejo é, antes de tudo, um forte...” se trata de um dos trechos mais famoso de Euclides da 

Cunha em sua obra Os Sertões. O Autor foi homenageado da Flip 2019, segundo reportagem do Estado de São Paulo, 
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indicado como referência no manual do candidato, Euclides da Cunha é autor de uma das obras fundamentais sobre 

o Brasil – Os sertões. 

Publicado em 1902, Os sertões tem origem no trabalho de cobertura jornalística da revolta de Canudos (1896-97), 

ocorrida no interior da Bahia, que opôs o exército e o governo brasileiro ao movimento de cunho social, político e 

religioso liderado por Antônio Conselheiro. O conflito resultou no massacre dos seguidores de Conselheiro e em uma 

vergonhosa vitória do exército. Correspondente do jornal O Estado de S. Paulo, Euclides da Cunha iniciou a tarefa de 

reportagem com convicções morais e políticas que foram desafiadas ao longo da experiência. Isso se refletiu 

profundamente na obra. Dividido em três partes – “A terra”, “O homem” e “Aluta” –, Os sertões explora a influência 

do meio sobre o homem na procura de uma identidade nacional. Observador agudo tanto do ambiente quanto da 

alma humana, Euclides atravessa a história do Brasil desde a chegada dos portugueses, passando pela exploração 

dos bandeirantes, até a instituição da república, nessa obra monumental. 

“A obra do Euclides da Cunha é pioneira na criação a partir da leitura e da interpretação do território, questão que 

nortearia os modernistas ao longo do século 20 e está presente na Flip desde sua concepção”, afirma Munhoz. 

Na Folha de São Paulo, sobre a Flip 2019, traz a reportagem: Racismo de Euclides da Cunha ganha holofotes durante 

a Flip: Autor que denunciou genocídio em “Os Sertões” seguia intelectuais da época que viam mestiços como 

degenerado. Tal afirmação na reportagem se baseia, em parte, no trecho colocado na questão.  

Diante do exposto, o problema da questão não se relaciona com o conteúdo programático, mas como bem 

sustentado por recurso, o fato de não apresentar corretamente o nome da obra de Euclides da Cunha, no título, o 

artigo no plural OS, fazendo com que, na questão, em vez de Os Sertões, o título da obra apresentasse como: 

Sertões. Tal equívoco impediu uma opção certa a ser marcada, obrigando, assim, a anulação da questão. 

 

Questão: 26  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu os acidentes ofídicos na lista das doenças tropicais negligenciadas 

que acometem, na maioria das vezes, populações pobres que vivem em áreas rurais. O assunto, além de ser de 

interesse da saúde pública do Brasil, está inserido nos tópicos do conteúdo programático a saber: 

Endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento; Sistema de notificação e de vigilância 

epidemiológica e sanitária. Considerando as atribuições do Enfermeiro, segundo as normas editalícias, pode-se 

evidenciar que o assunto abordado é de fundamental importância.   

Atribuições: Coletar e interpretar, juntamente com a equipe de saúde, dados sócio-sanitários da comunidade a ser 

atendida pelos programas específicos de saúde, através de entrevistas e observações; realizar a diagnose e prognose 

da situação de saúde da comunidade; supervisionar e executar cuidados de enfermagem mais complexos, 

observando as técnicas planejadas, ensinadas e delegadas ao pessoal de enfermagem; planejar e desenvolver o 

treinamento sistemático em serviço da equipe de enfermagem, avaliando as necessidades e os níveis de assistência 

prestada; aprimorar e introduzir novas técnicas de enfermagem; participar na elaboração do planejamento, 

execução e avaliação da programação de saúde e dos planos assistenciais de saúde; prevenir e controlar 

sistematicamente a infecção hospitalar; prestar assistência de enfermagem à gestante, à parturiente e ao recém-

nascido; participar de programas e atividades de educação sanitária visando a melhoria da saúde do indivíduo, da 

família e da população em geral; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

 

Justifica-se a alteração de gabarito, já que as afirmativas que comprovam a sequência correta é: 
 

Acidentes botrópicos (acidentes com serpentes dos gêneros Bothrops e Bothrocophias –  jararaca, jararacuçu, urutu, caiçaca, 

comboia): verdadeira; 

Acidentes laquéticos (acidentes com serpentes do gênero Crotalus – cascavel): falsa (acidentes crotálicos) 

Acidentes elapídicos (acidentes com serpentes dos gêneros Micrurus e Leptomicrurus – coral-verdadeira): verdadeira; e, 

Acidentes crotálicos (acidentes com serpentes do gênero Lachesis –  surucucu-pico-de-jaca): falsa (acidentes elapídicos) 

 

Fontes: 
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 BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Secretárias Municipais de Saúde. O SUS de A a Z: 

garantindo saúde nos municípios. 3ª ed. 2. reimp. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. (Série F. Comunicação 

e Educação em Saúde). (Indicação bibliográfica do Manual) 

 Ministério da Saúde : http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/acidentes-por-animais-peconhentos. 

 

 

Cargo: Médico Veterinário 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

O comando desta questão solicita a identificação de uma alternativa em que o se afirma sobre ferramentas 

tecnológicas esteja de acordo com o texto. O que se afirma na alternativa C (“Deixaram de ser gratuitos tanto para 

pessoas físicas, quanto para pessoas jurídicas.”) e na alternativa D (“Ficam indisponíveis por um tempo e depois 

aparecem novamente, mas em versões pagas.”) está de acordo com o texto, porque algumas ferramentas 

tecnológicas são cobradas de pessoas físicas e jurídicas (“Mas tudo bem, afinal, ninguém vai reclamar de pagar pelo 

que é indispensável ao funcionamento do site. Mas aí o pior: o plugin mira a Pessoa Jurídica. O preço flutua entre U$ 

159 e U$ 300 !!”) e algumas dessas ferramentas deixam de existir na versão gratuita, para reaparecerem em verões 

pagas (“Foi quando meu verdadeiro guru, o Anderson Clayton, me alertou: o plugin Toolset Types parou de ter 

atualizações, ou seja, ele não existe mais. Pior: esta crise shekespeareana é a coisa mais comum na plataforma de 

WP, hoje. Eles tem uma crise de identidade, somem e reaparecem com um aviso, convidando para ingressar na 

versão paga.”). Sendo assim, o recurso está procedente e a questão foi anulada por haver mais de uma resposta 

correta.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

Questão: 03  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”.  

O comando desta questão solicita a identificação da alternativa que completa adequadamente as lacunas de uma 

afirmação sobre a tipologia e a finalidade do texto em questão. Para completar, correta e respectivamente, as 

lacunas do enunciado, deve-se ter uma compreensão global do texto e perceber que nele o autor narra o fato de 

não ter conseguido trabalhar no seu site (“Por isso, sem mais nem menos, não consegui, ontem, trabalhar o meu site 

mondolivro.com.br.”), portanto se trata da tipologia narrativa. Além disso, o fato narrado foi vivenciado pelo próprio 

autor, sendo assim a finalidade principal do texto é contar esse acontecimento. O recurso interposto é procedente e 

o gabarito foi alterado para alternativa C. Cabe ressaltar ainda que são utilizadas, de forma secundaria ao objetivo 

principal do texto, estratégias de argumentação, entretanto, trata-se de um texto escrito para contar um fato, 

portanto, a tipologia predominante é a narrativa.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

Questão: 08  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Não há desvio de concordância na alternativa C desta questão. “Em, ‘O plugins ou extensões (também conhecidos 

por plug-in, add-in, add-on) são programas de computador [...], há um desvio da norma padrão, já que um dos 

princípios da concordância é desrespeitado.”. A oração causal é constituída por um sujeito simples, cujo núcleo é a 

palavra “um”, o que justifica a concordância com o verbo ser no singular, no presente do indicativo (é). Sendo assim, 

não há desvio de concordância e o gabarito foi mantido. 

Fonte: FERREIRA. M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011.  

 

 

 

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/acidentes-por-animais-peconhentos
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Questão: 09  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

Para atender ao comando desta questão, deve-se identificar em qual alternativa melhor se esclarece o uso da 

palavra “mito” no título do texto. Entretanto, a palavra “desenvolvimento”, utilizada na alternativa indicada como 

correta (B) pode induzir ao erro, já que a explicação sobre o “mito” só se realiza no último parágrafo do texto. Além 

disso, a palavra “relação”, utilizada na alternativa D, também pode gerar mais de uma interpretação. Essa alternativa 

estaria em desacordo com o texto se, ao invés da palavra “relação”, fosse utilizada a palavra alusão. Tendo em vista 

o uso de palavras que podem gerar mais de uma interpretação nas alternativas B e D sugeridas como resposta, a 

questão foi anulada.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991. 

 

Questão: 10  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O verbo poderia ser flexionado em função de um dos núcleos do sujeito composto se o verbo estivesse anteposto ao 

sujeito, o que não é o caso da oração destacada para análise. Sendo assim o gabarito deve ser mantido, pois, de 

acordo com os gramáticos, o verbo, ao concordar com o sujeito composto, anteposto a ele, deve ser flexionado no 

plural.  

Fonte: FERREIRA. M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011.  

 

Questão: 21  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 22  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 23  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal não procede, tendo em vista que a questão aborda o tema de forma a pretender avaliar o 

conhecimento sobre qual das teorias foi aplicada no direito brasileiro, totalmente vinculadas à Lei da Improbidade 

administrativa, não havendo que se falar, pois em ausência de conteúdo programático. Mantido o gabarito. 

 

Questão: 24  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 25  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 26  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 27  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 
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Questão: 28  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 29  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 30  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático no Edital. 

 

Questão: 34  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Em que pese os Procedimentos Operacionais Padrão comporem o Manual de Boas Práticas de Fabricação, o conceito 

exibido na questão corresponde ao primeiro., senão vejamos: 

“...Procedimentos Operacionais Padronizados – POPs  

Consiste na descrição completa e sequencial de todas as operações rotineiras e específicas relativas a produção, 

armazenamento, distribuição e transporte de produtos, desde a aquisição da matéria prima até a expedição do 

produto acabado....” 

Diferentemente do segundo termo: 

“...Boas Práticas de Fabricação – BPF  

As boas práticas constituem um conjunto de procedimentos utilizados durante a manipulação, preparo e/ou 

fabricação de produtos e devem compor o Manual de Boas Práticas de Fabricação, documento exigido em todos os 

estabelecimentos, independente da linha de produção (alimentos, medicamentos, cosméticos, saneantes, ou 

outros), uma vez que, o fabricante é o responsável pela qualidade dos produtos que produz e expõe à população....” 

Fonte: Protocolos das ações de Vigilância Sanitária - ANVISA 2007. 

 

Questão: 35  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Em que pese o Art. 156. Da fonte informada indicar que: “...As carcaças e os órgãos de animais que apresentem 

icterícia devem ser condenados...”, a questão se trata objetivamente de animais parasitados por Oesophagostomum 

sp que em seu ciclo atingem o cólon e o Ceco, penetrando estas mucosas e criando nódulos com sinais clínicos mais 

comuns a perda de peso, inapetência e distúrbios reprodutivos, não envolvendo lesões hepáticas que levaria a 

icterícia. Desta forma, a questão corresponde ao texto abaixo, retirado da fonte indicada. 

“...Art. 150. As carcaças e os órgãos de animais parasitados por Oesophagostomum sp (esofagostomose) devem ser 

condenados quando houver caquexia.  

Parágrafo único. Os intestinos ou suas partes que apresentem nódulos em pequeno número podem ser liberados. 

...” 

Fonte: DECRETO No 9.013, DE 29 DE MARÇO DE 2017  

Regulamenta a Lei no 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e a Lei no 7.889, de 23 de novembro de 1989, que dispõem 

sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal.  

 

Questão: 44  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A alegação não se refere à questão indicada. A resposta da questão se baseia no texto retirado da fonte indicada: 
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“...Zoonose transmitida por carrapatos e causada por uma espiroqueta (Borrelia burgdorferi), caracterizada por 

pequena lesão cutânea, expansiva, única ou múltipla, do tipo mácula ou pápula de coloração avermelhada no local 

em que o carrapato sugou o sangue, denominada de eritema crônico migratório (EM)....” 

Fonte: Brasil. Fundação Nacional de Saúde. Guia de vigilância epidemiológica / Fundação Nacional de Saúde. 5. ed. 

Brasília : FUNASA, 2002.  

 

Questão: 46  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “D” .  

A resposta correta encontra-se na Letra “D” - Strongyloides stercoralis, e não em A, conforme divulgado 

preliminarmente. Dessa forma, o gabarito foi alterado para a letra “D”.  

Fonte: Brasil. Fundação Nacional de Saúde. Guia de vigilância epidemiológica / Fundação Nacional de Saúde. 5. ed. 

Brasília : FUNASA, 2002.  

 

 

Cargo: Motorista 

 

Questão: 04  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O emprego do tempo presente do indicativo, assim como todos os assuntos relacionados ao universo gramatical, 

encontra-se em consonância com alguns pressupostos predefinidos. Dessa forma, partindo dessa premissa, torna-se 

necessário compreender um pouco mais acerca de tal procedimento linguístico, considerando aspectos relevantes. 

No fragmento “Perto disso, a carestia da vida é um ramo de flores”, é possível inferir que a ação verbal expressa um 

fato habitual e permanente, ou seja, um episódio que permanece no tempo. As demais opções de respostas são 

inapropriadas ao contexto textual.  

Fontes:  

 PLATÃO, Francisco; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2007, p. 35-

37. 

 CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2017. 

 

Questão: 10  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Nos dígrafos consonantais, o encontro de duas letras forma um único som consonantal. Os dígrafos consonantais 

são: lh, ch, nh, rr, ss, qu, gu, sc, sç, xc, xs. Nos dígrafos vocálicos, o encontro de duas letras forma um único som 

vocálico. Os dígrafos vocálicos são: am, em, im, om, um, an, en, in, on, un. Das palavras relacionadas são dígrafos 

consonantais: passado; guerra; descer. A única palavra que apresenta dígrafo vocálico é sombras. 

Fontes:  

 PLATÃO, Francisco; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2007, p. 35-

37. 

 CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2017. 

 

Questão: 17  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sustentam as razões recursais que ao resolver a questão sobre probabilidade, ao se escolher, simultaneamente, ao 

acaso, dois números da seguinte sequência: 1,2,3,5,7,8, a probabilidade de o produto entre eles ser um número par 

é de 33%, porém a probabilidade de ocorrer um determinado resultado é encontrada através da divisão entre o 

número de eventos favoráveis e o número total de resultados possíveis: 
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𝑃(𝑎) =
𝑛(𝑎)

𝑛(𝛀)
 

Sendo: 

P(a): probabilidade da ocorrência de um evento A 

n(a): número de casos que nos interessam (evento A) 

n(Ω): número total de casos possíveis 

 

As possibilidades de escolha são:  

1 e 2 - 1 x 2 = 2 

1 e 3 - 1 x 3 = 3 

1 e 5 - 1 x 5 = 5 

1 e 7 - 1 x 7 = 7 

1 e 8 - 1 x 8 = 8 

2 e 3 - 2 x 3 = 6 

2 e 5 - 2 x 5 = 10 

2 e 7 - 2 x 7 = 14 

2 e 8 - 2 x 8 = 16 

3 e 5 - 3 x 5 = 15 

3 e 7 - 3 x 7 = 21 

3 e 8 - 3 x 8 = 24 

5 e 7 - 5 x 7 = 35 

5 e 8 - 5 x 8 = 40 

7 e 8 - 7 x 8 = 56 
Portanto n(Ω)  = 15 
 
Considerando as 15 possibilidades de escolha, em 9 delas o produto entre os números escolhidos é um número par, 

portanto n(a) = 9. Sendo assim: 

 

𝑃(𝑎) =
𝑛(𝑎)

𝑛(𝛀)
=  

9

15
= 0,6 = 60% 

 
Assim, o recurso é IMPROCEDENTE e o gabarito da presente questão permanece INALTERADO. 

Fontes: 

 GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JR., José Ruy; CASTRUCCI, Benedito. Conjunto Projeto Athos Matemática - A 

Conquista: (6º ao 9º ano). Editora FTD, 2018. 

 DANTE, Luiz Roberto. Projeto Teláris Matemática: (6º ao 9º ano). 2ª. ed. Ática, 2015. 

 OBRA COLETIVA DA EDITORA MODERNA. Araribá Mais – Matemática: (6º ao 9º ano). 1. ed. São Paulo: 

Editora Moderna, 2018. 

 

Questão: 20  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sustentam as razões recursais que 4/7 de colaboradores que são mulheres nessa empresa representam uma 

quantidade de 48 mulheres, o que não é verdade, pois, como 45 colaboradores são homens, o que corresponde a 

3/7 dos colaboradores dessa empresa e considerando x o total de colaboradores tem-se que: 

3

7
 𝑑𝑒 𝑥 = 45 

 𝑥 = 45 ∙
7

3
 = 105 

O total de colaboradores dessa empresa é 105, como 4/7 são mulheres: 

4

7
 𝑑𝑒 105 = 60 
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Trabalham nessa empresa 60 mulheres, como do total de mulheres, 20% possuem 40 anos ou mais, então: 

20% 𝑑𝑒 60 = 12 
Portanto, o número de mulheres que têm 40 anos ou mais é igual a 12. 

Assim, o recurso é MPROCEDENTE e o gabarito da presente questão permanece INALTERADO. 

 

Fontes: 

 GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JR., José Ruy; CASTRUCCI, Benedito. Conjunto Projeto Athos Matemática - A 

Conquista: (6º ao 9º ano). Editora FTD, 2018. 

 DANTE, Luiz Roberto. Projeto Teláris Matemática: (6º ao 9º ano). 2ª. ed. Ática, 2015. 

 OBRA COLETIVA DA EDITORA MODERNA. Araribá Mais – Matemática: (6º ao 9º ano). 1. ed. São Paulo: 

Editora Moderna, 2018. 

 

Cargo: Oficial Administrativo 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

03 01 05 02 

Questão: 03 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A boa pronunciação das palavras constitui objeto de estudo da ortoépia. Quem lê “buginganga” (2º§) é induzido a 

pronunciar incorretamente a palavra “bugiganga”, que deveria ser grafada sem a letra “n” na segunda sílaba. 

Partindo-se dessa premissa, é incorreto escrever “degladiar” em vez de “digladiar”, sendo falsa a primeira afirmação; 

sim, é errôneo escrever “aterrisagem” em vez de “aterrissagem”; sim, é correto escrever “abstêmio” em vez de 

“abstênio”. Como é verdadeira apenas a afirmação II, a questão foi anulada, por não haver essa alternativa como 

resposta correta. 

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 

2010, p. 45. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

06 02 07 04 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

“Alabastro” não é homônimo de “ravina”, estando incorreta a primeira afirmação, afinal “homônimos são palavras 

que têm a mesma pronúncia, e às vezes a mesma grafia, mas significação diferente. O fato de não constar a palavra 

no texto não impede que a análise solicitada pela questão seja feita. Sim, o termo “metáfora” (4º§) corresponde a 

uma figura de linguagem que consiste em estabelecer uma analogia de significados entre duas palavras ou 

expressões, empregando-se uma pela outra, estando correta a segunda afirmação. “Credita” está conjugada na 

terceira pessoa do singular do presente do modo indicativo do verbo “creditar”, que não é sinônimo de “impelir”, 

estando incorreta a terceira afirmação. Desse modo, a resposta certa para a questão está localizada na alternativa A.  

Fontes: 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 

2010, p. 209 e 311. 

 Dicionário Aulete Digital em http://www.aulete.com.br/met%C3%A1fora e 

http://www.aulete.com.br/creditar. 

 

 

 

 

 

http://www.aulete.com.br/creditar
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

07 10 06 09 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

No período que inicia o texto “A rotina nos atrapalha e até nos limita, mas é tão confortável e tão segura que nos 

acostumamos a ela tão cedo que a ignoramos”, se a palavra “rotina” fosse flexionada no plural, ele ficaria assim: “As 

rotinas nos atrapalham e até nos limitam, mas são tão confortáveis e tão seguras que nos acostumamos a elas tão 

cedo que as ignoramos”. Assim, nove palavras ao todo precisariam ter a grafia modificada para haver a correta 

concordância verbo-nominal, estando correta a alternativa D.  

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 

2010, p. 438-472. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 15 11 13 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

No conteúdo programático indicado para estudos consta Noções de Sistemas de Windows, e o Windows 10 é a 

versão mais nova da Microsoft. Win + C: Abrir ou fechar a Cortana no modo de escuta. Dessa forma, mantém-se o 

gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: LAMBERT, J.; LAMBERT, S. – Windows 10 passo a passo – Porto Alegre: Bookman, 2016. – Pág.: 551. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

14 11 13 12 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Modelo computacional: é o nível dos dados como serão introduzidos no computador pelos usuários e a visão que 

eles têm do processamento feito pela máquina, isto é, o nível externo do banco de dados. Diante do exposto, 

mantém-se o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: SETZER, V. W.; DA SILVA, F. S. C. – Bancos de Dados: aprenda o que são, melhore seu conhecimento, construa 

os seus. – 1ª ed. – São Paulo: Edgard Blücher, 2005. – Pág.: 8 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

05 09 02 10 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A palavra “história” não possui hiato, e sim o ditongo “ia”, ou seja, duas vogais presentes na mesma sílaba. Assim, é 

falsa a primeira afirmação. Já a segunda afirmação é verdadeira, porque as vogais “i” e “a” em “teria” figuram em 

sílabas diferentes. Por sua vez, a terceira afirmação é falsa, pois as vogais “i” e “a” em “viagem” figuram em sílabas 

diferentes, havendo hiato, e não ditongo nessa palavra. Assim, está correta a alternativa B.  

 Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 

2010, p. 25-27. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

11 13 15 14 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

No conteúdo programático indicado para estudos consta Noções de Sistemas de Windows, e o Windows 10 é a 

versão mais nova da Microsoft. Win + Print Screen: essa combinação de teclas captura a imagem atual e salva na 

pasta Imagens\Captura de tela, no Windows 10. Dessa forma, mantém-se o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: LAMBERT, J.; LAMBERT, S. – Windows 10 passo a passo – Porto Alegre: Bookman, 2016. – Pág.: 552. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

16 18 20 17 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Historicamente, a situação dos índios variou entre quadros de completo abandono, perseguição e miséria. Até 

meados da segunda metade do século XX, alguns especialistas no assunto acreditavam que a presença dos índios 

chegaria a um fim. Contudo, estipulados em uma população de aproximadamente um milhão de indivíduos, os 

indígenas hoje buscam o reconhecimento de seus diretos pelo Estado e ainda sofrem grandes obstáculos no 

exercício de sua autonomia. Considera-se, também, que as informações que enfatizam o enunciado da questão “Há 

cerca de 305 povos indígenas no Brasil, totalizando, aproximadamente, 900.000 pessoas, ou 0,4% da população do 

país. Os primeiros povos a serem contatados pelos colonizadores europeus quando desembarcaram no Brasil, em 

1500, foram os Guaranis e os Kaingansg; e, no interior e litoral do Nordeste, os Pataxós Hã-Hã-Hãe e os Tupinambás” 

retratam a população indígena dentro de um contexto histórico. Dessa forma, depreende-se que a afirmativa I não 

se trata apenas de um trecho ou fração de determinadas informações. A afirmativa I “Em meio a ampla população 

indígena, observamos o desenvolvimento de civilizações heterogêneas, dentre as quais podemos citar xavantes, 

caraíbas, tupis, jês e guaranis” é completamente compreensível e abrangente. A ausência da citação da afirmativa IV 

favoreceu a análise e a compreensão dos candidatos, haja vista que, conforme explicitado anteriormente, ela é 

imprópria. 

Fontes: 

 JUNIOR, Manuel Diegues. Etnias e Culturas no Brasil. Rio de Janeiro: Bibliex, 1980.  

 BRASIL ESCOLA. História geral. Conhecimento sobre a História da Humanidade. São Paulo, 23 de setembro 

de 2019. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br>. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

18 19 16 20 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As bolsas integrais são concedidas para estudantes com renda familiar per capita mensal de até um salário mínimo e 

meio. Com essa bolsa, o curso é totalmente gratuito. Dessa forma, podemos concluir que a indagação no enunciado 

da questão se refere às bolsas integrais do Programa Universidade para Todos (ProUni).  

Fontes: 

 JORNAL. Notícias, Imagens, tecnologia, politica, relações públicas e Entrevistas. Jornal folha de São Paulo. 

São Paulo, 23 de setembro de 2019. Disponível em: https://www.folha.uol.com.br/  

 ESTADÃO. Últimas Notícias sobre o Brasil e o Mundo. São Paulo, 23 de setembro de 2019. Disponível em: 

<https://www.estadao.com.br/ultimas,2  

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

22 23 21 22 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As razões recursais alegam que todas as alternativas estão corretas porque todas as situações constituem ato de 

improbidade administrativa. Sustentam que a alternativa IV da questão também é ato de improbidade 

administrativa. 

As razões não se sustentam porque a questão mencionada pergunta a alternativa que constitui ato de improbidade 

administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens, conforme art. 10 da Lei 8429/94. As 

alternativas I, II e III estão corretas porque constituem ato de improbidade que causa lesão ao erário conforme a 

referida Lei, já a alternativa IV constitui ato de improbidade face enriquecimento ilícito que auferir qualquer tipo de 

vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas 

entidades, sendo, portanto, duas coisas distintas. 

https://brasilescola.uol.com.br/
https://www.folha.uol.com.br/
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Fonte: Arts. 9 e 10 da Lei 8429/94. 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

27 30 29 30 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

WebView é uma coleção de links para tarefas e localizações que estão relacionadas com o conteúdo da pasta 

As janelas de pasta do Windows XP têm um painel WebView à esquerda apresentando links para tarefas e lugares 

comuns. Dessa forma, mantém-se o gabarito divulgado anteriormente 

Fonte: McFedries, P. – O mais completo guia sobre Windows XP. – São Paulo: Berkeley Brasil, 2002. – Pág.: 27 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

34 39 37 38 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “B”. 

Segundo o MCASP (2018): [...] despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na 

forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada.  

Dispêndio extraorçamentário é aquele que não consta na lei orçamentária anual, compreendendo determinadas 

saídas de numerários decorrentes de depósitos, pagamentos de restos a pagar, resgate de operações de crédito por 

antecipação de receita e recursos transitórios. Para fins contábeis, a despesa orçamentária pode ser classificada 

quanto ao impacto na situação patrimonial líquida em: a. Despesa Orçamentária Efetiva - aquela que, no momento 

de sua realização, reduz a situação líquida patrimonial da entidade. Constitui fato contábil modificativo diminutivo. 

Dessa forma, conforme previsto no MCASP e literatura pertinente, a resposta correta à questão é a letra “B”. 

Fontes: 

 BRASIL. Lei Nº. 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração 

e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.  

 BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de contabilidade aplicada ao setor 

público. parte i – procedimentos orçamentários. 8 ed. Brasília: STN/Coordenação-Geral de Contabilidade, 

2018.  

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

35 31 33 32 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão versa sobre o acesso às informações como um direito garantido constitucionalmente. 

Há um texto, que consta do enunciado da questão, apresentando todas as informações sobre o que será tratado 

bem com as necessárias para responder à questão. É um suporte para que se possa basear ao responder a mesma. 

Em tal enunciado faz-se referência implícita ao princípio orçamentário da publicidade e explícita à lei nº. 8.159/91 – 

lei de arquivos, ambos temas que constam do conteúdo programático. 

A utilização da lei de acesso à informação, como parte integrante de atendimento ao dispositivo constitucional e 

cujos dados devem estar submetidos ao processo de arquivamento, teve a avaliação apenas de pontos gerais e não 

específicos da mesma (não cobrou-se por exemplo o disposto em nenhum artigo).  

Como já apontado, o texto de suporte possui todas as informações necessárias para responder a questão e a mesma 

atende aos conteúdos do princípio da publicidade e sistemas de arquivamento. 

Fontes: 

 ANGÉLICO, Fabiano. Lei de Acesso à Informação Pública e seus possíveis desdobramentos para 

accountability democrática no Brasil. FGV. 2012. 

 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 
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 CARLI, Deneide Teresinha de; FACHIN, Gleisy Regina Bóries. A Lei de Acesso à Informação e a gestão de 

documentos. Universidade Federal de Santa Catarina. 2017. 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

32 36 34 35 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão apresenta em seu enunciado o conceito de arquivo disposto na Lei nº. 8.159/91, que serve como suporte 

para responder a situação problema, tendo em vista que nenhum tipo de suporte é apresentado em uma questão 

sem que tenha alguma utilidade. 

O comando é claro e objetivo ao determinar que “Considerando o disposto na referida lei [...]”. E segundo o que foi 

determinado como indicativo orientador temos que: 

Art. 8º - Os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários e permanentes. 

§ 1º - Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituam 

objeto de consultas frequentes. 

§ 2º - Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, 

por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 

§ 3º - Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo que 

devem ser definitivamente preservados. 

Não há menção na referida lei a espécies de documentos temporário ou morto, constituindo-se tal conceito aos 

tipos de arquivos existentes. Portanto, a questão e o gabarito estão mantidos. 

Fonte: BRASIL. Lei nº. 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados 

e dá outras providências. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

37 40 36 39 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão versa sobre a classificação da receita pública em conformidade com a lei nº. 4.320/64, ou seja, possui a 

referida lei como suporte para resolução da questão. Há um texto, que consta do enunciado da questão, 

apresentando todas as informações sobre o que será tratado. É um suporte para que se possa basear ao responder a 

mesma. Em tal enunciado faz-se referência implícita ao orçamento público e à contabilidade pública, ambos temas 

que constam do conteúdo programático. 

O conhecimento do orçamento público pressupõe que se tenha possibilidade de avaliação tanto de despesas como 

de receitas públicas, e neste caso expressamente receitas orçamentárias e sua divisão segundo a Lei 4.320/64, que 

se constitui em outro conteúdo de conhecimento obrigatório. Como já apontado, a questão atende ao conteúdo de 

orçamento público, e, portanto, deve ser mantida. 

Fonte: BRASIL. Lei Nº. 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.  

 

 

Cargo: Pedagogo 

 

Questão: 09  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Conforme Cegalla (2010, p. 459), “a concordância do verbo precedido do pronome relativo ‘que’ far-se-á 

obrigatoriamente com o sujeito do verbo “ser” da oração principal. Assim, nos períodos “Somos nós que precisamos 

da ajuda dos povos da floresta. É deles o conhecimento sobre como viver apesar das ruínas” (7º§), se a palavra “nós” 

fosse substituída pelo pronome “eu”, eles ficariam assim: “Sou eu que preciso da ajuda dos povos da floresta. É deles 
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o conhecimento sobre como viver apesar das ruínas” (7º§). Desse modo, três palavras ao todo (incluindo na 

contagem o termo a ser flexionado por determinação do enunciado) precisariam ter a grafia modificada para 

garantir a correta concordância verbo-nominal, estando correta a alternativa B.  

Fonte: CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 2010, p. 459. 

 

Questão: 22  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sustenta o recurso que o contato com o trabalho normativo, fora do mundo peculiar da família, realiza-se na escola 

e será tarefa sua impor ao espaço privado das necessidades e paixões individuais o mundo público e as 

heterogeneidades que permite. A palavra impor não se refere a nenhum documento que rege um ambiente escolar 

ou que , segundo França (1998, p. 2013), "o contato com o trabalho normativo, fora do mundo peculiar da família, 

realiza-se na escola e será tarefa sua interpor ao espaço privado das necessidades e paixões individuais o mundo 

público e as heterogeneidades que permite." Dessa forma, ao redigir a afirmativa I, da questão 22 (prova tipo 1 - 

Branca), da seguinte maneira: " I- O contato com o trabalho normativo, fora do mundo peculiar da família, realiza-se 

na escola e será tarefa sua impor ao espaço privado das necessidades e paixões individuais o mundo público e as 

heterogeneidades que permite."; a torna errada devido a utilização da palavra IMPOR, uma vez que impor significa 

obrigar, em contraposição de INTERPOR que significa mediar. Sendo assim, a assertiva I não pode ser considera 

como verdadeira. À vista disso, ao analisar as alternativas da questão, uma vez que ela solicita que seja marcada a 

que possui todas as afirmativas verdadeiras, contata-se que a letra A, que foi considerada como correta no gabarito, 

e a B são compostas pela afirmativa I, e, assim, não podem ser consideradas como corretas. Logo, permanece 

somente a alternativa C e D. Porém, ao examiná-las, percebe-se que a alternativa C é composta somente da 

assertiva II e a letra D, apenas da III. Sendo assim, solicito que esta questão seja anulada, devido a ausência de uma 

alternativa correta, já que nenhuma opção contém as afirmativas II e III simultaneamente. Considera-se 

IMPROCEDENTE o recurso, pois a leitura de contexto não remete ao significado de mediação, um dos 26 sinônimos 

de interpor para 4 sentidos da palavra interpor. No texto, o significado não fica prejudicado ao escolher a palavra 

impor, posto que se aplica a um dos significados de interpor: contrapor. Ou seja, se na família o que reina é o espaço 

privado das necessidades e paixões individuais, o contato com o mundo normativo, que realiza-se na escola, 

contrapõe o mundo público e as heterogeneidades que permite a este mundo individual. Além disto, se a criança, 

imersa nestes dois mundos, possui a oportunidade de constituir-se como ser público, como cidadão de direitos e 

deveres e, se a vivência é interposta no sentido de mediação ou imposta, não altera este efeito, pois o que está em 

jogo é a possibilidade de conhecer os dois mundos para que a criança se perceba como um ser público. 

Fonte: https://www.sinonimos.com.br/interpor/, AQUINO, Julio Groppa (Org.) Diferenças e preconceitos na escola: 

alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus 

 

Questão: 23  

Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A alegação apresentada não guarda qualquer relação com a questão. Assim, resta prejudicada. 

 

Questão: 28  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sustenta o recurso que na afirmativa I, segundo o BNCC e sendo inserido na LDB, no que se trata conceito de 

competência está referindo finalidades do ensino fundamental e médio especialmente, esquecendo assim da 

educação infantil, no entanto, esta afirmativa está incorreta, devendo ser considerada certa apenas a afirmativa II, 

sendo correta então a alternativa A.  Considera-se IMPROCEDENTE, pois o conceito de competência, adotado pela 

BNCC, marca a discussão pedagógica e social das últimas décadas e pode ser inferido no texto da LDB, especialmente 

quando se estabelecem as finalidades gerais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Ao adotar esse enfoque, a 

BNCC indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências. Por 

meio da indicação clara do que os alunos devem “saber” (considerando a constituição de conhecimentos, 

https://www.sinonimos.com.br/interpor/
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habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem “saber fazer” (considerando a mobilização desses 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 

exercício da cidadania e do mundo do trabalho), a explicitação das competências oferece referências para o 

fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens essenciais definidas na BNCC. Ou seja, especialmente, 

quando se estabelecem as finalidades gerais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, não significa dizer 

exclusivamente Ensino Fundamental e Ensino Médio.  

Fonte: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf p.13 

 

Questão: 32  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal alega que há ausência de compatibilidade de horários entre um cargo de professor e um de 

pedagogo, contudo, o enunciado não questiona este ponto. A questão deve ser respondida dentro dos limites da 

pergunta. Ademais, apenas para fins de esclarecimento jurídico, a servidora hipotética poderia dar aula à noite e 

exercer o cargo de pedagogo durante o dia, por exemplo. Dessa forma, mantém-se o gabarito divulgado. 

Fonte: Lei Complementar n. 44/2011 

 

 

Questão: 34  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal alega que a assertiva “a” pode ser uma resposta ao enunciado, porém o enunciado diz que é vedado 

celebrar convênios com entidades religiosas, “inclusive” se de interesse público, o que torna a alternativa falsa, já 

que os convênios de interesse público são permitidos. As assertivas B e C também são falsas pois correspondem a 

deveres e não a vedações. A única assertiva que aponta uma vedação, nos moldes traçados pela Lei Orgânica 

Municipal é a letra D. Dessa forma, mantém-se o gabarito divulgado. 

Fonte: Lei Orgânica do Município de Formiga. 

 

 

Questão: 42  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A avaliação conforme Libâneo (1994), é uma tarefa didática necessária na prática docente, tendo em vista verificar 
se os objetivos propostos foram atingidos. É também um processo complexo que não se resume apenas a realização 
de provas e enunciação de notas. Através dela, os resultados obtidos durante o trabalho entre professor e aluno, 
podem ser comparados com os objetivos propostos, para se constatar os avanços e dificuldades dos discentes. 

De acordo com Claudinho Pilleti (2006) os princípios básicos que dão sustentáculo ao processo ensino-aprendizagem 
são: 

 Estabelecer o que será avaliado, pois educar tem em vistos vários objetivos que permitem o 

desenvolvimento do indivíduo como um todo, envolvendo aspectos de aproveitamento (domínio cognitivo, 

afetivo, psicomotor), a inteligência, o desenvolvimento sócio emocional do aluno, enfim, avaliar o que os 

alunos sabem e como pensam a respeito de determinado assunto;  

 Selecionar as técnicas adequadas para avaliar, uma vez que a avaliação reflete tanto sobre o nível do 

trabalho do professor quanto na aprendizagem do aluno; 

 Utilizar uma variedade de técnicas faz-se necessário, pois a verificação e a quantificação dos resultados de 

aprendizagem no processo completo, visa sempre diagnosticar e superar dificuldades, corrigindo falhas e 

estimulando os alunos aos estudos;  

  Ver a avaliação como uma parte do processo ensino-aprendizagem, isto é, como um meio de diagnosticar o 

desempenho/a aprendizagem dos alunos. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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Portanto, segundo o autor, as alternativas I, II e III, estão corretas. 

O único item que está em desacordo, com todos os autores contemporâneos acerca do conceito de avaliação é o 

item IV da prova e questão supracitada:   ver a avaliação com o objetivo absoluto para atribuir notas e 

conceitos baseados em resultados cumulativos obtidos ao longo do ano letivo; pois o aluno poderá ser 

promovido ou não de uma classe para outra, ou de um curso para outro, e normalmente, é realizada 

durante o bimestre ou semestre. A avaliação requer uma ação laboriosa, competente, como também, 
profissionalismo para que o docente não empreenda nenhum juízo inadequado, isto é, interpretações muito 
apressadas, que sejam sinônimas de julgamentos falsos, baseados em conceitos precedidos, que possam prejudicar 
o processo da aprendizagem do aluno 

O argumento que se refere a palavra quantificação dos resultados de aprendizagem, não procede, pois nesse caso, 
infere-se o que professor deverá fazer é avaliar, calcular, contar, dimensionar, estimar, os resultados .... Esse é o 
significado, ou seja, interpretação correta da palavra quantificação na alternativa III, na questão supracitada. 

Como o enunciado é claro e solicita alternativa correta, temos então a alternativa D que consta I, II e III, apenas.  

Fontes: 

 PILETTI, Claudino. Didática Geral: Campinas - SP: Editora Ática, 2004. 

 LIBÂNEO, José Carlos. Didática. – - (Coleção magistério. Série formação do professor). São Paulo: Cortez, 

1994. 

 

Questão: 50  

Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A alegação apresentada não guarda qualquer relação com a questão. Assim, resta prejudicada. 

 

 

Cargo: Professor de Música – Bateria, Percussão 

 

Questão: 41  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Considera-se que, na maneira francesa, a palma da mão encontra-se virada para baixo e a força do movimento se dá 

pelo pulso. As alternativas A e C correspondem à técnica alemã; a alternativa A não corresponde a nenhuma técnica 

específica. 

Fonte: DREHMER, Júlio. Teoria Musical Avançada. Curitiba: Clube de Autores, 2010, p. 155. 

 

Questão: 48  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A escala modal mixolídia apresenta semitons entre o III e IV e entre o VI e VII graus. As atuais escalas de Fá Maior e 

Dó Maior correspondem ao modo jônico. O modo lídio não apresenta semitom entre o I e II graus. 

Fonte: Siqueira, José. O sistema modal na música folclórica do Brasil. João Pessoa: 1981, p. 3-4. 

 

 

Cargo: Professor de Música – Cordas Eruditas 

 

Questão: 01  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A alternativa “D) O subtítulo corresponde, nesse caso, a um enunciado que tem como objetivo informar ao leitor um 

aspecto interessante do texto, não indicando o aspecto principal do assunto abordado, mas apenas motivando o 

provável leitor.” não pode ser considerada correta, pois, em “O magistrado estipulou uma fiança de R$ 10 mil que 

deve ser paga pela mulher antes de ser liberada.”  “É a informação que vem logo abaixo do título, em geral no 

espaço de uma frase, no máximo em duas linhas.  A função é semelhante à do sobretítulo, ou seja, contextualizar o 
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título, desobrigando-o de abarcar toda a informação. Também é conhecido como sutiã, linha fina.” A incorreção está 

na expressão “não indicando o aspecto principal do assunto abordado”. Não há intenção de afirmar que o subtítulo 

indicaria o assunto principal abordado, mas sim o aspecto principal relacionado a ele, que seria a fiança concedida. 

Este aspecto relaciona-se ao assunto abordado, sendo o principal motivador do texto.  

A alternativa “B) Trata-se de um texto que se define por apresentar informações sobre situações e acontecimentos a 

partir da observação direta dos fatos.” foi apresentada como correta, pois, esse tipo de texto como a notícia ou 

reportagem é predominante um texto informativo que parte da observação dos fatos. Não significa dizer que a 

pessoa que está noticiando os fatos estava presente no exato momento em que eles aconteceram, mas significa 

dizer que, a partir do trabalho de investigação jornalística, aquele que relata os fatos os observa a partir de 

depoimentos, entrevistas, etc. Em momento algum a alternativa apontada como correta pelo gabarito afirma que o 

texto se define a partir de algum tipo de posicionamento do enunciador.  

Fontes:  

 (Agência/Jornal) 

 Savioli, Francisco Platão. Para Entender o Texto - Leitura e Redação. Ed. Ática. 

 PINHEIRO, Najara Ferrari. A noção de gênero para análise de textos midiáticos. In.MEURER, José Luiz e 

DÉRIRÉE, Motta Roth (Orgs.) Gêneros textuais e práticas discursivas. Bauru/SP: EDUSC, 2002. 

 

Questão: 03  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A alternativa “B) O retrato de uma sociedade preconceituosa ocorre tanto no texto verbal quanto na imagem 

apresentada demonstrando a intencionalidade discursiva ser a mesma.” não pode ser considerada correta, pois, 

apesar de ser possível reconhecer comportamentos de uma sociedade preconceituosa tanto no texto verbal quanto 

na imagem, a intencionalidade discursiva difere de um texto para o outro. “Segundo Morris, citado por Armengaud 

(2006, p.50), “a linguagem é um sistema social de signos que mediatiza as respostas dos membros de uma 

comunidade uns aos outros”. Nessa perspectiva, não se trata de analisar o uso da palavra na frase, mas nas relações, 

nas situações de ação. Sob esse aspecto, o discurso se vincula à ação dirigida sobre um interlocutor. A 

intencionalidade pode ser vista, portanto, como o processo de direcionalidade dessas ações discursivas, produzidas 

sob a forma de atos de fala, alicerçados num contexto enunciativo. A intenção também pode ser reconhecida, nesse 

processo, no modo como os atos se aplicam nas condições de uso da linguagem.” Assim sendo a intencionalidade do 

texto verbal em análise, é a de nos informar sobre uma determinada ocorrência; não sendo o que ocorre acerca da 

imagem em análise.  

Fontes:  

 FIORIN, José Luiz. Figuras de retórica. Ed. Contexto. 

 Savioli, Francisco Platão. Para Entender o Texto - Leitura e Redação. Ed. Ática. 

 http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Letras_SilvaPC_1.pdf 

 

Questão: 08  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A alternativa “A) O uso do sinal de aspas de forma repetida demonstra a intenção de provocar um efeito de sentido 

irônico em relação à história e à identidade do povo brasileiro.” não pode ser considerada correta. A seguir, o 

terceiro parágrafo: 

Por esta razão, aprender a conhecer o Brasil é aprender a conhecer a história e a cultura de cada um desses 

componentes para melhor captar sua contribuição na cultura e na história do país. Para entender “nossa” história e 

“nossa” identidade é preciso começar pelo estudo de todas as suas matrizes culturais: indígena, europeia, africana, 

árabe, judia e asiática. Infelizmente, não é isso que acontece na história do Brasil que foi ensinada tradicionalmente 

na escola e sistematizada pela historiografia oficial. 

Em primeiro lugar convém reconhecer que “ironia”. Costuma-se usar a linguagem no sentido figurado toda vez que 

se pretende produzir uma interpretação não-literal, ou toda vez que o objetivo é conferir um sentido menos 
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convencional ao texto. Logo, as figuras de linguagem são o recurso linguístico à disposição dos interlocutores com o 

intuito de criar esses sentidos. Para expressar um pensamento crítico, por exemplo, ou quando a pretensão é fazer 

com que uma situação comum se torne engraçada, levando-a até mesmo ao ridículo, o falante pode fazer uso da 

figura de pensamento denominada ironia. 

A ironia é definida como um recurso da linguagem que gera um efeito de sentido contrário ao significado da palavra 

e/ou expressões utiliza no contexto com a finalidade de criticar ou ridicularizar o elemento (ou realidade) em 

questão. Dessa forma, faz-se a escolha de um termo assertivamente com o objetivo de denotar justamente o 

contrário do que ele significa. Assim sendo, pode-se reconhecer que não é esse o efeito de sentido visto no trecho 

relatado. Em “ nossa” história e “nossa” identidade, as aspas apontam para um significado que extrapola a simples 

compreensão do pronome possessivo, mas em momento algum tal significado mostra-se com efeito irônico, ou seja, 

representa o contrário daquilo que o vocábulo traz em seu conteúdo significativo. 

Fontes:  

 CABRAL, Leonor Scliar. Introdução à Linguística. Porto Alegre, Globo, 1976. 

 CITELLI, Adilson. Linguagem e Persuasão. 15. Ed., 4° reimpressão – São Paulo: Ática, 2002. 

 GARCIA, Maria Cecília. Minimanual compacto de gramática da língua portuguesa: teoria e prática – 1. ed. – 

São Paulo: Rideel, 2000. 

Questão: 22 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A questão foi anulada por apresentar duas alternativas corretas, letras A e B. 

A abordagem assimilacionista parte da afirmação de que vivemos numa sociedade multicultural, no sentido 

descritivo. Nessa sociedade multicultural não existe igualdade de oportunidades para todos/as. Há grupos, como os 

indígenas, negros, homossexuais, pessoas oriundas de determinadas regiões geográficas do próprio país ou de 

outros países e de classes populares, e/ou com baixos níveis de escolarização com deficiência, que não têm o mesmo 

acesso a determinados serviços, bens, direitos fundamentais que outros grupos sociais, em geral, de classe média ou 

alta, brancos, considerados "normais" e com elevados níveis de escolarização. Uma política assimilacionista - 

perspectiva prescritiva - vai favorecer que todos/as se integrem na sociedade e sejam incorporados à cultura 

hegemônica. No entanto, não se mexe na matriz da sociedade, procura-se integrar os grupos marginalizados e 

discriminados aos valores, mentalidades, conhecimentos socialmente valorizados pela cultura hegemônica. No caso 

da educação, promove-se uma política de universalização da escolarização, todos/as são chamados a participar do 

sistema escolar mas sem que se coloque em questão o caráter monocultural e hemogeneizador presente na sua 

dinâmica, tanto no que se refere aos conteúdos do currículo quanto às relações entre os diferentes atores, às 

estratégias utilizadas nas salas de aula, aos valores privilegiados, etc. Simplesmente os que não tinham acesso a 

esses bens e a essas instituições são neles incluídos tal como se configuram. Estratégias de caráter compensatório 

são implementadas para efetivar estas políticas. Essa posição defende o projeto de afirmar uma "cultura comum", a 

cultura hegemônica, e, em nome dele, deslegitima dialetos, saberes, línguas, crenças, valores "diferentes", 

pertencentes aos grupos subordinados, considerados inferiores, explícita ou implicitamente. Segundo McLaren 

(1997: 115), um pré-requisito para juntar-se à turma é desnudar-se, desracializar-se e despir-se de sua própria 

cultura. Uma segunda concepção pode ser denominada de multiculturalismo diferencialista ou, segundo Amartya 

Sen (2006), monocultura plural. Esta abordagem parte da afirmação de que quando se enfatiza a assimilação 

termina-se por negar a diferença ou por silenciá-la. Propõe então colocar ênfase no reconhecimento das diferenças. 

Para garantir a expressão das diferentes identidades culturais presentes num determinado contexto afirma ser 

necessário garantir espaços próprios e específicos em que estas se possam expressar com liberdade, coletivamente. 

Somente assim os diferentes grupos socioculturais poderão manter suas matrizes culturais de base. 

Estas duas posições são as mais presentes nas sociedades atuais. Algumas vezes convivem de maneira tensa e 

conflitiva. São elas que em geral são focalizadas nas polêmicas sobre a problemática multicultural. No entanto, me 

situo numa terceira perspectiva, que propõe um multiculturalismo aberto e interativo, que acentua a 

interculturalidade por considerá-la mais adequada para a construção de sociedades democráticas, pluralistas e 
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inclusivas, que articulem políticas de igualdade com políticas de identidade. Algumas características especificam esta 

perspectiva. Uma primeira, que considero básica, é a promoção deliberada da inter-relacão entre diferentes grupos 

culturais presentes em uma determinada sociedade. Neste sentido, esta posição se situa em confronto com todas as 

visões diferencialistas que favorecem processos radicais de afirmação de identidades culturais específicas, assim 

como com as perspectivas assimilacionistas que não valorizam a explicitação da riqueza das diferenças culturais. Por 

outro lado, rompe com uma visão essencialista das culturas e das identidades culturais. Concebe as culturas em 

contínuo processo de elaboração, de construção e reconstrução da cultura tem suas raízes, mas estas são históricas 

e dinâmicas. Não fixam as pessoas em determinado padrão cultural engessado. Uma terceira característica está 

constituída pela afirmação de que nas sociedades em que vivemos os processos de hibridização cultural são intensos 

e mobilizadores da construção de identidades abertas, em construção permanente, o que supõe que as culturas não 

são "puras". Diante do exposto, a questão foi anulada. 

Fonte: CARRANO, Paulo César Rodrigues et al. Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas pedagógicas. 

 

Questão: 27  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A avaliação tem como foco fornecer informações acerca das ações de aprendizagem e, portanto, não pode ser 

realizada apenas ao final do processo, sob pena de perder seu propósito. Podemos chamar essa perspectiva de 

avaliação formativa. Segundo Allal (1986, p.176), “os processos de avaliação formativa são concebidos para permitir 

ajustamentos sucessivos durante o desenvolvimento e a experimentação do curriculum”. Perrenoud (1999, p.143) 

define a avaliação formativa como “um dos componentes de um dispositivo de individualização dos percursos de 

formação e de diferenciação das intervenções e dos enquadramentos pedagógicos”. 

Outro aspecto fundamental de uma avaliação formativa diz respeito à construção da autonomia por parte do 

estudante, na medida em que lhe é solicitado um papel ativo em seu processo de aprender. Ou seja, a avaliação 

formativa, tendo como foco o processo de aprendizagem, numa perspectiva de interação e de diálogo, coloca 

também no estudante, e não apenas no professor, a responsabilidade por seus avanços e suas necessidades. 

A avaliação formativa é aquela em que o professor está atento aos processos e às aprendizagens de seus estudantes. 

O professor não avalia com o propósito de dar uma nota, pois dentro de uma lógica formativa, a nota é uma 

decorrência do processo e não o seu fim último. Para a alternativa D estar correta deveria se referir à avaliação 

formativa e não somativa. Dessa forma, mantém-se o gabarito, letra “C”. 

Fonte: CANDAU, Vera Maria & MOREIRA, Antonio Flavio. (org). Multiculturalismo: Diferenças culturais e práticas 

pedagógicas. Ed. Vozes. 

 

Questão: 28  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Art. 21. São etapas correspondentes a diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento educacional: I – a 

Educação Infantil, que compreende: a Creche, englobando as diferentes etapas do desenvolvimento da criança até 3 

(três) anos e 11 (onze) meses; e a Pré-Escola, com duração de 2 (dois) anos;  

II – o Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, com duração de 9 (nove) anos, é organizado e tratado em duas 

fases: a dos 5 (cinco) anos iniciais e a dos 4 (quatro) anos finais;  

III – o Ensino Médio, com duração mínima de 3 (três) anos. 

Parágrafo único. Essas etapas e fases têm previsão de idades próprias, as quais, no entanto, são diversas quando se 

atenta para sujeitos com características que fogem à norma, como é o caso, entre outros:  

I – de atraso na matrícula e/ou no percurso escolar;  

II – de retenção, repetência e retorno de quem havia abandonado os estudos;  

III – de portadores de deficiência limitadora;  

IV – de jovens e adultos sem escolarização ou com esta incompleta;  

V – de habitantes de zonas rurais;  

VI – de indígenas e quilombolas;  
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VII – de adolescentes em regime de acolhimento ou internação, jovens e adultos em situação de privação de 

liberdade nos estabelecimentos penais. 

Todas as alternativas estão corretas com exceção da letra B, pois para esta estar correta ela deveria informar que os 

jovens e adultos sem escolarização ou com esta incompleta e não jovens e adultos sem escolarização e com esta 

incompleta. Como a questão solicitou a alternativa errada, o gabarito se mantém, letra B. 

Fonte: BRASIL. As Diretrizes Curriculares Nacionais e suas implicações na prática pedagógica. Brasília: MEC, SEB, 

DICEI, 2013. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548d-c-n-educacao-basica-

nova-pdf&Itemid=30192> 

 

Questão: 34  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

Após verificação no Livro O Som e o Sentido, pode-se afirmar que o som aparece não somente como uma onda 

senoide, mas como um intrincado conjunto de frequências complexas. Os sons são emissões pulsantes, que são por 

sua vez interpretadas segundo os pulsos corporais, somáticos e psíquicos. As músicas se fazem nesse ligamento em 

que diferentes frequências se combinam e se interpretam porque se interpenetram. Por conter duas alternativas 

que atendem ao enunciado (A e C), a questão foi anulada. 

Fonte: Wisnik, José Miguel. O som e o sentido : Uma outra história das músicas, 3a edição. São Paulo : Companhia 

das Letras, 201, p. 23 

 

 

Cargo: Professor de Música – Iniciação Musical 

 

Questão: 22 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A questão foi anulada por apresentar duas alternativas corretas, letras A e B. 

A abordagem assimilacionista parte da afirmação de que vivemos numa sociedade multicultural, no sentido 

descritivo. Nessa sociedade multicultural não existe igualdade de oportunidades para todos/as. Há grupos, como os 

indígenas, negros, homossexuais, pessoas oriundas de determinadas regiões geográficas do próprio país ou de 

outros países e de classes populares, e/ou com baixos níveis de escolarização com deficiência, que não têm o mesmo 

acesso a determinados serviços, bens, direitos fundamentais que outros grupos sociais, em geral, de classe média ou 

alta, brancos, considerados "normais" e com elevados níveis de escolarização. Uma política assimilacionista - 

perspectiva prescritiva - vai favorecer que todos/as se integrem na sociedade e sejam incorporados à cultura 

hegemônica. No entanto, não se mexe na matriz da sociedade, procura-se integrar os grupos marginalizados e 

discriminados aos valores, mentalidades, conhecimentos socialmente valorizados pela cultura hegemônica. No caso 

da educação, promove-se uma política de universalização da escolarização, todos/as são chamados a participar do 

sistema escolar mas sem que se coloque em questão o caráter monocultural e hemogeneizador presente na sua 

dinâmica, tanto no que se refere aos conteúdos do currículo quanto às relações entre os diferentes atores, às 

estratégias utilizadas nas salas de aula, aos valores privilegiados, etc. Simplesmente os que não tinham acesso a 

esses bens e a essas instituições são neles incluídos tal como se configuram. Estratégias de caráter compensatório 

são implementadas para efetivar estas políticas. Essa posição defende o projeto de afirmar uma "cultura comum", a 

cultura hegemônica, e, em nome dele, deslegitima dialetos, saberes, línguas, crenças, valores "diferentes", 

pertencentes aos grupos subordinados, considerados inferiores, explícita ou implicitamente. Segundo McLaren 

(1997: 115), um pré-requisito para juntar-se à turma é desnudar-se, desracializar-se e despir-se de sua própria 

cultura. Uma segunda concepção pode ser denominada de multiculturalismo diferencialista ou, segundo Amartya 

Sen (2006), monocultura plural. Esta abordagem parte da afirmação de que quando se enfatiza a assimilação 

termina-se por negar a diferença ou por silenciá-la. Propõe então colocar ênfase no reconhecimento das diferenças. 

Para garantir a expressão das diferentes identidades culturais presentes num determinado contexto afirma ser 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548d-c-n-educacao-basica-nova-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548d-c-n-educacao-basica-nova-pdf&Itemid=30192
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necessário garantir espaços próprios e específicos em que estas se possam expressar com liberdade, coletivamente. 

Somente assim os diferentes grupos socioculturais poderão manter suas matrizes culturais de base. 

Estas duas posições são as mais presentes nas sociedades atuais. Algumas vezes convivem de maneira tensa e 

conflitiva. São elas que em geral são focalizadas nas polêmicas sobre a problemática multicultural. No entanto, me 

situo numa terceira perspectiva, que propõe um multiculturalismo aberto e interativo, que acentua a 

interculturalidade por considerá-la mais adequada para a construção de sociedades democráticas, pluralistas e 

inclusivas, que articulem políticas de igualdade com políticas de identidade. Algumas características especificam esta 

perspectiva. Uma primeira, que considero básica, é a promoção deliberada da inter-relacão entre diferentes grupos 

culturais presentes em uma determinada sociedade. Neste sentido, esta posição se situa em confronto com todas as 

visões diferencialistas que favorecem processos radicais de afirmação de identidades culturais específicas, assim 

como com as perspectivas assimilacionistas que não valorizam a explicitação da riqueza das diferenças culturais. Por 

outro lado, rompe com uma visão essencialista das culturas e das identidades culturais. Concebe as culturas em 

contínuo processo de elaboração, de construção e reconstrução da cultura tem suas raízes, mas estas são históricas 

e dinâmicas. Não fixam as pessoas em determinado padrão cultural engessado. Uma terceira característica está 

constituída pela afirmação de que nas sociedades em que vivemos os processos de hibridização cultural são intensos 

e mobilizadores da construção de identidades abertas, em construção permanente, o que supõe que as culturas não 

são "puras". Diante do exposto, a questão foi anulada. 

Fonte: CARRANO, Paulo César Rodrigues et al. Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas pedagógicas. 

 

Questão: 34  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

Após verificação no Livro O Som e o Sentido, pode-se afirmar que o som aparece não somente como uma onda 

senoide, mas como um intrincado conjunto de frequências complexas. Os sons são emissões pulsantes, que são por 

sua vez interpretadas segundo os pulsos corporais, somáticos e psíquicos. As músicas se fazem nesse ligamento em 

que diferentes frequências se combinam e se interpretam porque se interpenetram. Por conter duas alternativas 

que atendem ao enunciado (A e C), a questão foi anulada. 

Fonte: Wisnik, José Miguel. O som e o sentido : Uma outra história das músicas, 3a edição. São Paulo : Companhia 

das Letras, 201, p. 23 

 

 

Cargo: Professor PEB I 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

01 05 06 10 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “D) O subtítulo corresponde, nesse caso, a um enunciado que tem como objetivo informar ao leitor um 

aspecto interessante do texto, não indicando o aspecto principal do assunto abordado, mas apenas motivando o 

provável leitor.” não pode ser considerada correta, pois, em “O magistrado estipulou uma fiança de R$ 10 mil que 

deve ser paga pela mulher antes de ser liberada.”  “É a informação que vem logo abaixo do título, em geral no 

espaço de uma frase, no máximo em duas linhas.  A função é semelhante à do sobretítulo, ou seja, contextualizar o 

título, desobrigando-o de abarcar toda a informação. Também é conhecido como sutiã, linha fina.” A incorreção está 

na expressão “não indicando o aspecto principal do assunto abordado”. Não há intenção de afirmar que o subtítulo 

indicaria o assunto principal abordado, mas sim o aspecto principal relacionado a ele, que seria a fiança concedida. 

Este aspecto relaciona-se ao assunto abordado, sendo o principal motivador do texto.  

A alternativa “B) Trata-se de um texto que se define por apresentar informações sobre situações e acontecimentos a 

partir da observação direta dos fatos.” foi apresentada como correta, pois, esse tipo de texto como a notícia ou 

reportagem é predominante um texto informativo que parte da observação dos fatos. Não significa dizer que a 
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pessoa que está noticiando os fatos estava presente no exato momento em que eles aconteceram, mas significa 

dizer que, a partir do trabalho de investigação jornalística, aquele que relata os fatos os observa a partir de 

depoimentos, entrevistas, etc. Em momento algum a alternativa apontada como correta pelo gabarito afirma que o 

texto se define a partir de algum tipo de posicionamento do enunciador.  

Fontes:  

 (Agência/Jornal) 

 Savioli, Francisco Platão. Para Entender o Texto - Leitura e Redação. Ed. Ática. 

 PINHEIRO, Najara Ferrari. A noção de gênero para análise de textos midiáticos. In.MEURER, José Luiz e 

DÉRIRÉE, Motta Roth (Orgs.) Gêneros textuais e práticas discursivas. Bauru/SP: EDUSC, 2002. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

03 07 05 08 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “B) O retrato de uma sociedade preconceituosa ocorre tanto no texto verbal quanto na imagem 

apresentada demonstrando a intencionalidade discursiva ser a mesma.” não pode ser considerada correta, pois, 

apesar de ser possível reconhecer comportamentos de uma sociedade preconceituosa tanto no texto verbal quanto 

na imagem, a intencionalidade discursiva difere de um texto para o outro. “Segundo Morris, citado por Armengaud 

(2006, p.50), “a linguagem é um sistema social de signos que mediatiza as respostas dos membros de uma 

comunidade uns aos outros”. Nessa perspectiva, não se trata de analisar o uso da palavra na frase, mas nas relações, 

nas situações de ação. Sob esse aspecto, o discurso se vincula à ação dirigida sobre um interlocutor. A 

intencionalidade pode ser vista, portanto, como o processo de direcionalidade dessas ações discursivas, produzidas 

sob a forma de atos de fala, alicerçados num contexto enunciativo. A intenção também pode ser reconhecida, nesse 

processo, no modo como os atos se aplicam nas condições de uso da linguagem.” Assim sendo a intencionalidade do 

texto verbal em análise, é a de nos informar sobre uma determinada ocorrência; não sendo o que ocorre acerca da 

imagem em análise.  

Fontes:  

 FIORIN, José Luiz. Figuras de retórica. Ed. Contexto. 

 Savioli, Francisco Platão. Para Entender o Texto - Leitura e Redação. Ed. Ática. 

 http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Letras_SilvaPC_1.pdf 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

07 03 09 04 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “B) Desaprovação em relação à realidade por ele apresentada.” foi considerada correta de acordo com 

o gabarito sendo comprovada por meio do último parágrafo do texto, especificamente no trecho a seguir: 

“Infelizmente (desaprovação do enunciador), não é isso que acontece na história do Brasil que foi ensinada 

tradicionalmente na escola e sistematizada pela historiografia oficial (realidade apresentada pelo enunciador).” 

A alternativa “D) Argumentos favoráveis e contrários em relação ao ensino tradicional no Brasil.” não pode ser 

considerada correta, pois, analisando o último parágrafo em sua íntegra: 

“Por esta razão, aprender a conhecer o Brasil é aprender a conhecer a história e a cultura de cada um desses 

componentes para melhor captar sua contribuição na cultura e na história do país. Para entender “nossa” história e 

“nossa” identidade é preciso começar pelo estudo de todas as suas matrizes culturais: indígena, europeia, africana, 

árabe, judia e asiática. Infelizmente, não é isso que acontece na história do Brasil que foi ensinada tradicionalmente 

na escola e sistematizada pela historiografia oficial.” 
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O parágrafo apresenta o que, do ponto de vista do enunciador, seria o adequado constituir o ensino para o que diz 

respeito ao conhecimento do Brasil, não há uma argumentação em relação ao ensino tradicional de uma forma 

geral. 

Fontes:  

 O próprio texto.  

 Savioli, Francisco Platão. Para Entender o Texto - Leitura e Redação. Ed. Ática. 

 PINHEIRO, Najara Ferrari. A noção de gênero para análise de textos midiáticos. In.MEURER, José Luiz e 

DÉRIRÉE, Motta Roth (Orgs.) Gêneros textuais e práticas discursivas. Bauru/SP: EDUSC, 2002. 

  

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

09 02 08 03 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) O “a” não recebeu o acento grave, indicador de crase, por não haver obrigatoriedade do uso da 

preposição “a”, mas apenas do artigo “a”.” não pode ser considerada correta, pois, em “a quem denominaram 

indistintamente ‘índios’.” O termo “a” trata-se de uma preposição e não de um artigo. Preposição: Preposição é uma 

classe de palavras invariável que liga dois elementos da oração, subordinando o segundo ao primeiro, ou seja, o 

regente e o regido. Artigo: Dá-se o nome de artigo às palavras que se antepõem aos substantivos para indicar se 

esses têm um sentido individual, já determinado pelo discurso ou pelas circunstâncias, chamados definidos, ou se os 

substantivos não são determinados, chamados indefinidos. 

Fonte: Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Saraiva.  

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

13 17 12 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Todos os elementos listados: Monóxido de carbono. 2. Dióxido de enxofre. 3. Monóxido de nitrogênio. 4. Chumbo. 5. 

Dióxido de carbono. 6. Vários tipos de material particulado e compostos orgânicos voláteis contribuem para poluir a 

atmosfera. 

Fonte: Eustáquio de Sene e José Carlos Moreira. Geografia geral e do Brasil editora Scipione. P. 386 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

22 26 24 29 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A questão foi anulada por apresentar duas alternativas corretas, letras A e B. 

A abordagem assimilacionista parte da afirmação de que vivemos numa sociedade multicultural, no sentido 

descritivo. Nessa sociedade multicultural não existe igualdade de oportunidades para todos/as. Há grupos, como os 

indígenas, negros, homossexuais, pessoas oriundas de determinadas regiões geográficas do próprio país ou de 

outros países e de classes populares, e/ou com baixos níveis de escolarização com deficiência, que não têm o mesmo 

acesso a determinados serviços, bens, direitos fundamentais que outros grupos sociais, em geral, de classe média ou 

alta, brancos, considerados "normais" e com elevados níveis de escolarização. Uma política assimilacionista - 

perspectiva prescritiva - vai favorecer que todos/as se integrem na sociedade e sejam incorporados à cultura 

hegemônica. No entanto, não se mexe na matriz da sociedade, procura-se integrar os grupos marginalizados e 

discriminados aos valores, mentalidades, conhecimentos socialmente valorizados pela cultura hegemônica. No caso 

da educação, promove-se uma política de universalização da escolarização, todos/as são chamados a participar do 

sistema escolar mas sem que se coloque em questão o caráter monocultural e hemogeneizador presente na sua 

dinâmica, tanto no que se refere aos conteúdos do currículo quanto às relações entre os diferentes atores, às 

estratégias utilizadas nas salas de aula, aos valores privilegiados, etc. Simplesmente os que não tinham acesso a 

esses bens e a essas instituições são neles incluídos tal como se configuram. Estratégias de caráter compensatório 
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são implementadas para efetivar estas políticas. Essa posição defende o projeto de afirmar uma "cultura comum", a 

cultura hegemônica, e, em nome dele, deslegitima dialetos, saberes, línguas, crenças, valores "diferentes", 

pertencentes aos grupos subordinados, considerados inferiores, explícita ou implicitamente. Segundo McLaren 

(1997: 115), um pré-requisito para juntar-se à turma é desnudar-se, desracializar-se e despir-se de sua própria 

cultura. Uma segunda concepção pode ser denominada de multiculturalismo diferencialista ou, segundo Amartya 

Sen (2006), monocultura plural. Esta abordagem parte da afirmação de que quando se enfatiza a assimilação 

termina-se por negar a diferença ou por silenciá-la. Propõe então colocar ênfase no reconhecimento das diferenças. 

Para garantir a expressão das diferentes identidades culturais presentes num determinado contexto afirma ser 

necessário garantir espaços próprios e específicos em que estas se possam expressar com liberdade, coletivamente. 

Somente assim os diferentes grupos socioculturais poderão manter suas matrizes culturais de base. 

Estas duas posições são as mais presentes nas sociedades atuais. Algumas vezes convivem de maneira tensa e 

conflitiva. São elas que em geral são focalizadas nas polêmicas sobre a problemática multicultural. No entanto, me 

situo numa terceira perspectiva, que propõe um multiculturalismo aberto e interativo, que acentua a 

interculturalidade por considerá-la mais adequada para a construção de sociedades democráticas, pluralistas e 

inclusivas, que articulem políticas de igualdade com políticas de identidade. Algumas características especificam esta 

perspectiva. Uma primeira, que considero básica, é a promoção deliberada da inter-relacão entre diferentes grupos 

culturais presentes em uma determinada sociedade. Neste sentido, esta posição se situa em confronto com todas as 

visões diferencialistas que favorecem processos radicais de afirmação de identidades culturais específicas, assim 

como com as perspectivas assimilacionistas que não valorizam a explicitação da riqueza das diferenças culturais. Por 

outro lado, rompe com uma visão essencialista das culturas e das identidades culturais. Concebe as culturas em 

contínuo processo de elaboração, de construção e reconstrução da cultura tem suas raízes, mas estas são históricas 

e dinâmicas. Não fixam as pessoas em determinado padrão cultural engessado. Uma terceira característica está 

constituída pela afirmação de que nas sociedades em que vivemos os processos de hibridização cultural são intensos 

e mobilizadores da construção de identidades abertas, em construção permanente, o que supõe que as culturas não 

são "puras". Diante do exposto, a questão foi anulada. 

Fonte: CARRANO, Paulo César Rodrigues et al. Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas pedagógicas. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

23 29 22 28 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Princípios norteadores do projeto político-pedagógico  

Princípios que deverão nortear a escola democrática, pública e gratuita tendo:  

* a igualdade no ponto de chegada deve ser garantida pela mediação da escola. 

* A qualidade para todos. Implicando em duas dimensões indissociáveis: a formal ou técnica e a política. A escola de 

qualidade tem obrigação de evitar de todas as maneiras possíveis a repetência e a evasão. Qualidade "implica 

consciência crítica e capacidade de ação, saber emudar" (Demo 1994, p.19). Essa distinção clara entre fins e meios é 

essencial para a construção do projeto político-pedagógico. 

* a Gestão democrática consagrada pela Constituição vigente, abrange as dimensões pedagógica, administrativa e 

financeira exigindo uma ruptura histórica na prática administrativa da escola. Seu compromisso implica a construção 

coletiva de um projeto político-pedagógico ligado à educação das classes populares. Tendo em vista a socialização do 

poder permite a prática da participação coletiva, a reciprocidade, solidariedade e autonomia de órgãos executores 

no caso a escola, anulando a dependência de órgãos intermediários que elaboram as políticas educacionais.  

* A Liberdade está sempre associado à ideia de autonomia. Segundo Heller A liberdade é sempre liberdade para algo 

e não apenas liberdade de algo. Com efeito, ninguém pode ser livre se, em volta dele, há outros que não o são! 

* A valorização do magistério princípio central na discussão do projeto político pedagógico. Com articulação entre 

instituições formadoras, agências empregadoras, ou direito de aperfeiçoamento profissional permanente. Dessa 

forma, mantém-se o gabarito, letra B. 

Fonte: VEIGA, Ilma Passos Alencastro. (org) Projeto político pedagógico da escola: uma construção possível. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

24 22 21 23 

Recurso Prejudica. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é prejudicado por não corresponder esta questão. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

26 24 25 21 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

À palavra currículo associam-se distintas concepções, que derivam dos diversos modos de como a educação é 

concebida historicamente, bem como das influências teóricas que a afetam e se fazem hegemônicas em um dado 

momento. Diferentes fatores sócio-econômicos, políticos e culturais contribuem, assim, para que currículo venha a 

ser entendido como: 

(a) os conteúdos a serem ensinados e aprendidos;  

(b) as experiências de aprendizagem escolares a serem vividas pelos alunos;  

(c) os planos pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas educacionais; 

(d) os objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino; 

(e) os processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos e nos procedimentos selecionados nos 

diferentes graus da escolarização. 

Sem pretender considerar qualquer uma dessas ou de outras concepções como certa ou como errada, já que elas 

refletem variados posicionamentos, compromissos e pontos de vista teóricos, podemos afirmar que as discussões 

sobre o currículo incorporam, com maior ou menor ênfase, discussões sobre os conhecimentos escolares, sobre os 

procedimentos e as relações sociais que conformam o cenário em que os conhecimentos se ensinam e se aprendem, 

sobre as transformações que desejamos efetuar nos alunos e alunas, sobre os valores que desejamos inculcar e 

sobre as identidades que pretendemos construir. Discussões sobre conhecimento, verdade, poder e identidade 

marcam, invariavelmente, as discussões sobre questões curriculares (Silva, 1999a). 

Como estamos concebendo, então, a palavra currículo neste texto? Procurando resumir os aspectos acima 

mencionados, estamos entendendo currículo como as experiências escolares que se desdobram em torno do 

conhecimento, em meio a relações sociais, e que contribuem para a construção das identidades de nossos/as 

estudantes. Currículo associa-se, assim, ao conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções 

educativas. Por esse motivo, a palavra tem sido usada para todo e qualquer espaço organizado para afetar e educar 

pessoas, o que explica o uso de expressões como o currículo da mídia, o currículo da prisão etc. Nós, contudo, 

estamos empregando a palavra currículo apenas para nos referirmos às atividades organizadas por instituições 

escolares. Ou seja, para nos referirmos à escola. 

O currículo é, em outras palavras, o coração da escola, o espaço central em que todos atuamos, o que nos torna, nos 

diferentes níveis do processo educacional, responsáveis por sua elaboração. 

O currículo é um território em que se travam ferozes competições em torno dos significados. O currículo não é um 

veículo que transporta algo a ser transmitido e absorvido, mas sim um lugar em que, ativamente, em meio a 

tensões, se produz e se reproduz a cultura. Currículo refere-se, portanto, a criação, recriação, contestação e 

transgressão (Moreira e Silva, 1994). Diante do exposto, mantém-se o gabarito, letra B. 

Fonte: MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa; CANDAU, Vera Maria. Indagações sobre currículo: currículo, conhecimento 

e cultura. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/ arquivos/pdf/Ensfund/indag3.pdf> 
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28 23 29 25 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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Art. 21. São etapas correspondentes a diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento educacional: I – a 

Educação Infantil, que compreende: a Creche, englobando as diferentes etapas do desenvolvimento da criança até 3 

(três) anos e 11 (onze) meses; e a Pré-Escola, com duração de 2 (dois) anos;  

II – o Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, com duração de 9 (nove) anos, é organizado e tratado em duas 

fases: a dos 5 (cinco) anos iniciais e a dos 4 (quatro) anos finais;  

III – o Ensino Médio, com duração mínima de 3 (três) anos. 

Parágrafo único. Essas etapas e fases têm previsão de idades próprias, as quais, no entanto, são diversas quando se 

atenta para sujeitos com características que fogem à norma, como é o caso, entre outros:  

I – de atraso na matrícula e/ou no percurso escolar;  

II – de retenção, repetência e retorno de quem havia abandonado os estudos;  

III – de portadores de deficiência limitadora;  

IV – de jovens e adultos sem escolarização ou com esta incompleta;  

V – de habitantes de zonas rurais;  

VI – de indígenas e quilombolas;  

VII – de adolescentes em regime de acolhimento ou internação, jovens e adultos em situação de privação de 

liberdade nos estabelecimentos penais. 

Todas as alternativas estão corretas com exceção da letra B, pois para esta estar correta ela deveria informar que os 

jovens e adultos sem escolarização ou com esta incompleta e não jovens e adultos sem escolarização e com esta 

incompleta. 

Como a questão solicitou a alternativa errada, o gabarito se mantém, letra B. 

Fonte: BRASIL. As Diretrizes Curriculares Nacionais e suas implicações na prática pedagógica. Brasília: MEC, SEB, 

DICEI, 2013. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548d-c-n-educacao-basica-

nova-pdf&Itemid=30192> 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

29 28 27 30 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Segundo Meksenas (2002), a educação nasce quando se transmite e se assegura as outras pessoas o conhecimento 

de crenças, técnicas e hábitos que um grupo social já desenvolveu, a partir de suas experiências de sobrevivência. 

Neste sentido, pode-se afirmar que o nascimento da educação surge quando o ser humano sente a necessidade de 

converter as suas práticas cotidianas ao seu semelhante. Dessa forma, mantém-se o gabarito, letra D. 

Fonte: MEKSENAS, Paulo. Sociologia Da Educação: Introdução Ao Estudo Da Escola No Processo De Transformação 

Social. https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/a-educacao-no-brasil-na-atualidade.htm 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

31 33 32 34 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com o ECA, Cap. III Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária, Art. 23 – A falta ou carência de 

recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do pátrio poder.  

Fonte: ECA 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

32 34 33 35 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “D”. 

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96), estabelece em seu artigo: 

Art. 16. O sistema federal de ensino compreende: (Regulamento) 

https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/a-educacao-no-brasil-na-atualidade.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2306.htm
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I - as instituições de ensino mantidas pela União; 

II - as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

II - as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada; (Redação dada pela Lei nº 13.868, de 2019) 

III - os órgãos federais de educação. 

A alternativa incorreta é a letra D – as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada. 

Fonte: LDB 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

34 32 35 31 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Conforme a Constituição Federal, em seu Artigo 211, estabelece: 

§2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 14 de 1996). 

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº14 de 1996). 

 Fonte:  Constituição Federal 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

42 36 39 43 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão referida solicita assinalar a alternativa incorreta, sendo a letra A, porque Ferreiro (1996) em suas 

experiências com crianças esquematiza algumas propostas fundamentais sobre o processo de alfabetização inicial. 

Dentre esses, são destacáveis: 

Restituir a língua escrita o seu caráter de objeto social; 

Desde o início, inclusive na pré-escola se aceitar que todos na escola podem produzir e interpretar escritas, cada 

qual em seu nível; 

Permitir-se e estimular-se que a criança tenha interação com a língua escrita, nos mais variados contextos; 

Permitir-se o acesso o quanto antes possível à escrita do nome próprio; 

Não se supervalorizar a criança, supondo que de imediato ela irá compreender a relação entre a escrita e a 

linguagem. 

Não se pode imediatamente, ocorrer correlação gráfica nem correlação ortográfica. 

Fonte: A evolução da escrita: a Psicogênese da Língua Escrita. Marlon Antônio Pereira de Souza 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

44 39 43 38 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O ponto de partida da atividade matemática não é a definição, mas o problema. No processo de ensino e 

aprendizagem, conceitos, ideias e métodos matemáticos devem ser abordados mediante a exploração de 

problemas, ou seja, de situações em que os alunos precisem desenvolver algum tipo de estratégia para resolvê-las. 

Fonte: PCN – Matemática. Livro 03. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

50 42 49 41 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

De acordo com a teoria exposta em Psicogênese da Língua Escrita, toda criança passa por quatro fases até que esteja 

alfabetizada: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13868.htm#art3
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• Pré-silábica: não consegue relacionar as letras com os sons da língua falada; 

• Silábica: interpreta a letra a sua maneira, atribuindo valor de sílaba a cada uma; 

• Silábico-alfabética: mistura a lógica da fase anterior com a identificação de algumas sílabas; e 

• Alfabética: domina, enfim, o valor das letras e sílabas. 

Fonte: Emília Ferreiro. novaescola.org.br 

 

 

Cargo: Professor PEB II – Educação Física 

 

Questão: 09  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Conforme Cegalla (2010, p. 459), “a concordância do verbo precedido do pronome relativo ‘que’ far-se-á 

obrigatoriamente com o sujeito do verbo “ser” da oração principal. Assim, nos períodos “Somos nós que precisamos 

da ajuda dos povos da floresta. É deles o conhecimento sobre como viver apesar das ruínas” (7º§), se a palavra “nós” 

fosse substituída pelo pronome “eu”, eles ficariam assim: “Sou eu que preciso da ajuda dos povos da floresta. É deles 

o conhecimento sobre como viver apesar das ruínas” (7º§). Desse modo, três palavras ao todo (incluindo na 

contagem o termo a ser flexionado por determinação do enunciado) precisariam ter a grafia modificada para 

garantir a correta concordância verbo-nominal, estando correta a alternativa B.  

Fonte: CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 2010, p. 459. 

 

Questão: 22  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sustenta o recurso que o contato com o trabalho normativo, fora do mundo peculiar da família, realiza-se na escola 

e será tarefa sua impor ao espaço privado das necessidades e paixões individuais o mundo público e as 

heterogeneidades que permite. A palavra impor não se refere a nenhum documento que rege um ambiente escolar 

ou que , segundo França (1998, p. 2013), "o contato com o trabalho normativo, fora do mundo peculiar da família, 

realiza-se na escola e será tarefa sua interpor ao espaço privado das necessidades e paixões individuais o mundo 

público e as heterogeneidades que permite." Dessa forma, ao redigir a afirmativa I, da questão 22 (prova tipo 1 - 

Branca), da seguinte maneira: " I- O contato com o trabalho normativo, fora do mundo peculiar da família, realiza-se 

na escola e será tarefa sua impor ao espaço privado das necessidades e paixões individuais o mundo público e as 

heterogeneidades que permite."; a torna errada devido a utilização da palavra IMPOR, uma vez que impor significa 

obrigar, em contraposição de INTERPOR que significa mediar. Sendo assim, a assertiva I não pode ser considera 

como verdadeira. À vista disso, ao analisar as alternativas da questão, uma vez que ela solicita que seja marcada a 

que possui todas as afirmativas verdadeiras, contata-se que a letra A, que foi considerada como correta no gabarito, 

e a B são compostas pela afirmativa I, e, assim, não podem ser consideradas como corretas. Logo, permanece 

somente a alternativa C e D. Porém, ao examiná-las, percebe-se que a alternativa C é composta somente da 

assertiva II e a letra D, apenas da III. Sendo assim, solicito que esta questão seja anulada, devido a ausência de uma 

alternativa correta, já que nenhuma opção contém as afirmativas II e III simultaneamente. Considera-se 

IMPROCEDENTE o recurso, pois a leitura de contexto não remete ao significado de mediação, um dos 26 sinônimos 

de interpor para 4 sentidos da palavra interpor. No texto, o significado não fica prejudicado ao escolher a palavra 

impor, posto que se aplica a um dos significados de interpor: contrapor. Ou seja, se na família o que reina é o espaço 

privado das necessidades e paixões individuais, o contato com o mundo normativo, que realiza-se na escola, 

contrapõe o mundo público e as heterogeneidades que permite a este mundo individual. Além disto, se a criança, 

imersa nestes dois mundos, possui a oportunidade de constituir-se como ser público, como cidadão de direitos e 

deveres e, se a vivência é interposta no sentido de mediação ou imposta, não altera este efeito, pois o que está em 

jogo é a possibilidade de conhecer os dois mundos para que a criança se perceba como um ser público. 

Fonte: https://www.sinonimos.com.br/interpor/, AQUINO, Julio Groppa (Org.) Diferenças e preconceitos na 

escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus 

https://www.sinonimos.com.br/interpor/


 

139 

 

 

Questão: 42  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”.  

Dentre as principais partes do esqueleto, a cintura torácica ou escapular e a cintura pélvica ou inferior formam o 

esqueleto APENDICULAR no corpo humano.  Dessa forma, a opção correta é aquela apresentada na letra C) 

Apendicular. Portanto, o gabarito foi alterado para a letra “C”. 

Fonte: DÂNGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia humana básica. 2ª ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2008. 

 

Questão: 45  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Como pode-se observar, consta na última linha das informações relacionadas ao conteúdo programático do 

concurso “Abordagens Pedagógicas para o ensino da Educação Física”. A questão 45 refere-se ao conteúdo 

Abordagens pedagógicas para o ensino da Educação Física. Portanto, a posição é improcedente a tal alegação. 

Ademais, o conceito de Cultura Corporal de Movimento é o eixo que fundamenta a Abordagem Pedagógica Crítico 

Superadora. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: PROFESSOR PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTOS: Regras oficiais e 

organização de competições; aprendizagem dos esportes escolares. JUDÔ: regras básicas; modalidades de 

competição; processo de ensino-aprendizagem dos fundamentos na escola; CARATÊ: regras básicas; modalidades de 

competição; processo de ensino-aprendizagem dos fundamentos na escola. DANÇA: fundamentos da dança; estilos 

de dança e suas principais características; aspectos sociais e culturais que envolvem a dança; função e objetivos da 

dança; Dança Criativa e seus fundamentos. CAPOEIRA: histórico; questões culturais e sociais; instrumentos musicais 

utilizados; fundamentos da capoeira. FOLCLORE: significados; brincadeiras folclóricas, danças folclóricas; crendices, 

culinária, mitos por região. Coordenação motora fina e coordenação motora grossa (ampla). ATLETISMO: regras 

básicas; provas masculinas e femininas; processo de ensino-aprendizagem dos fundamentos na escola. Avaliação em 

educação física escolar; plano de ensino e plano de aula; currículos oficiais e não-oficiais; currículo em educação 

física; educação física e cultura. Metodologia dos grandes jogos. História da Educação Física. PCN (Ensino 

Fundamental/Ensino Médio) e RCN (Educação Infantil). Educação Física Especial: as diferentes deficiências e formas 

de trabalho nas escolas. Aprendizagem motora. Educação Física escolar para grupos especiais (gestantes, idosos, 

hipertensos, diabéticos, etc. ). Anatomia básica: ossos, músculos e articulações; planos e eixos de movimentos; 

funções musculares e suas ações. Abordagens Pedagógicas para o ensino da Educação Física. Ética profissional. 

Fonte: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS. Currículo Referência de Minas Gerais: Educação 

Física, 2019, p. 560.  

 

 

Cargo: Professor PEB II – Geografia 

 

Questão: 22 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A questão foi anulada por apresentar duas alternativas corretas, letras A e B. 

A abordagem assimilacionista parte da afirmação de que vivemos numa sociedade multicultural, no sentido 

descritivo. Nessa sociedade multicultural não existe igualdade de oportunidades para todos/as. Há grupos, como os 

indígenas, negros, homossexuais, pessoas oriundas de determinadas regiões geográficas do próprio país ou de 

outros países e de classes populares, e/ou com baixos níveis de escolarização com deficiência, que não têm o mesmo 

acesso a determinados serviços, bens, direitos fundamentais que outros grupos sociais, em geral, de classe média ou 

alta, brancos, considerados "normais" e com elevados níveis de escolarização. Uma política assimilacionista - 

perspectiva prescritiva - vai favorecer que todos/as se integrem na sociedade e sejam incorporados à cultura 

hegemônica. No entanto, não se mexe na matriz da sociedade, procura-se integrar os grupos marginalizados e 

discriminados aos valores, mentalidades, conhecimentos socialmente valorizados pela cultura hegemônica. No caso 

da educação, promove-se uma política de universalização da escolarização, todos/as são chamados a participar do 
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sistema escolar mas sem que se coloque em questão o caráter monocultural e hemogeneizador presente na sua 

dinâmica, tanto no que se refere aos conteúdos do currículo quanto às relações entre os diferentes atores, às 

estratégias utilizadas nas salas de aula, aos valores privilegiados, etc. Simplesmente os que não tinham acesso a 

esses bens e a essas instituições são neles incluídos tal como se configuram. Estratégias de caráter compensatório 

são implementadas para efetivar estas políticas. Essa posição defende o projeto de afirmar uma "cultura comum", a 

cultura hegemônica, e, em nome dele, deslegitima dialetos, saberes, línguas, crenças, valores "diferentes", 

pertencentes aos grupos subordinados, considerados inferiores, explícita ou implicitamente. Segundo McLaren 

(1997: 115), um pré-requisito para juntar-se à turma é desnudar-se, desracializar-se e despir-se de sua própria 

cultura. Uma segunda concepção pode ser denominada de multiculturalismo diferencialista ou, segundo Amartya 

Sen (2006), monocultura plural. Esta abordagem parte da afirmação de que quando se enfatiza a assimilação 

termina-se por negar a diferença ou por silenciá-la. Propõe então colocar ênfase no reconhecimento das diferenças. 

Para garantir a expressão das diferentes identidades culturais presentes num determinado contexto afirma ser 

necessário garantir espaços próprios e específicos em que estas se possam expressar com liberdade, coletivamente. 

Somente assim os diferentes grupos socioculturais poderão manter suas matrizes culturais de base. 

Estas duas posições são as mais presentes nas sociedades atuais. Algumas vezes convivem de maneira tensa e 

conflitiva. São elas que em geral são focalizadas nas polêmicas sobre a problemática multicultural. No entanto, me 

situo numa terceira perspectiva, que propõe um multiculturalismo aberto e interativo, que acentua a 

interculturalidade por considerá-la mais adequada para a construção de sociedades democráticas, pluralistas e 

inclusivas, que articulem políticas de igualdade com políticas de identidade. Algumas características especificam esta 

perspectiva. Uma primeira, que considero básica, é a promoção deliberada da inter-relacão entre diferentes grupos 

culturais presentes em uma determinada sociedade. Neste sentido, esta posição se situa em confronto com todas as 

visões diferencialistas que favorecem processos radicais de afirmação de identidades culturais específicas, assim 

como com as perspectivas assimilacionistas que não valorizam a explicitação da riqueza das diferenças culturais. Por 

outro lado, rompe com uma visão essencialista das culturas e das identidades culturais. Concebe as culturas em 

contínuo processo de elaboração, de construção e reconstrução da cultura tem suas raízes, mas estas são históricas 

e dinâmicas. Não fixam as pessoas em determinado padrão cultural engessado. Uma terceira característica está 

constituída pela afirmação de que nas sociedades em que vivemos os processos de hibridização cultural são intensos 

e mobilizadores da construção de identidades abertas, em construção permanente, o que supõe que as culturas não 

são "puras". Diante do exposto, a questão foi anulada. 

Fonte: CARRANO, Paulo César Rodrigues et al. Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas pedagógicas. 

 

Questão: 32 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “D”. 

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96), estabelece em seu artigo: 

Art. 16. O sistema federal de ensino compreende: (Regulamento) 

I - as instituições de ensino mantidas pela União; 

II - as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

II - as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada; (Redação dada pela Lei nº 13.868, de 2019) 

III - os órgãos federais de educação. 

A alternativa incorreta é a letra D – as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada. 

Fonte: LDB 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2306.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13868.htm#art3
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Cargo: Professor PEB II – História 

 

 

Questão: 34  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal alega que a assertiva “a” pode ser uma resposta ao enunciado, porém o enunciado diz que é vedado 

celebrar convênios com entidades religiosas, “inclusive” se de interesse público, o que torna a alternativa falsa, já 

que os convênios de interesse público são permitidos. As assertivas B e C também são falsas pois correspondem a 

deveres e não a vedações. A única assertiva que aponta uma vedação, nos moldes traçados pela Lei Orgânica 

Municipal é a letra D. Dessa forma, mantém-se o gabarito divulgado. 

Fonte: Lei Orgânica do Município de Formiga. 

 

Questão: 37  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sustenta o recurso que a questão possui mais de uma resposta correta, tal questão teve como fundamento a 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA indicada para o professor PEB II – História   no MANUAL DO CANDIDATO do concurso. 

Neste, Alexandre de F. Barbosa em seu livro: O Mundo Globalizado afirma: “A compreensão do mundo globalizado 

permite desvendar a natureza das transformações econômicas, sociais e políticas da atualidade. Porém, devemos ter 

cautela para não usarmos " globalização " como uma palavra mágica que explica tudo e qualquer coisa. Isso porque a 

globalização interage com as realidades nacionais e locais, alterando a sua forma de relacionamento com o mundo 

externo, mas sem eliminar as suas características peculiares.” [...]  

O autor na página 17 afirma: “A globalização não pode ser rotulada como necessariamente boa ou má, sendo antes 

o resultado de um conjunto complexo de fatores econômicos, políticos e sociais que afetam o mundo inteiro, mas 

não por igual, já que alguns países possuem maior capacidade de intervenção no cenário internacional do que 

outros.” Este parágrafo nega a afirmação da alternativa que indica: “A globalização pode ser qualificada como 

necessariamente boa, sendo o resultado de um conjunto complexo de fatores econômicos, políticos e sociais que 

influenciam o mundo inteiro, por igual, proporcionando aos países que possuem maior capacidade econômica 

intervir no cenário internacional, indicada no gabarito, tonando tal opção a ser marcada pelo candidato, pois o 

comando da questão indica a ser marcada a questão incorreta. As demais alternativas, também, foram retiradas da 

obra “O Mundo Globalizado” de Alexandre de F. Barbosa tratando-se de afirmações fundamentadas pelo autor. 

Fonte: BARBOSA, Alexandre de F. O Mundo Globalizado. São Paulo: Contexto, 2010 

 

 

Cargo: Professor PEB II – Matemática 

 

Questão: 01  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

No excerto “Parte deles — não todos — não vê a hora de ter o que é chamado de “remoção” e deixar essa bad trip 

para trás.” (5º§), o elemento sublinhado não recebe acento indicativo de crase porque o verbo “ver” é transitivo 

direto, não requisitando o emprego de preposição. Nesse caso, somente o artigo definido “a” figura diante do 

substantivo “hora”. Assim, está correta a primeira afirmação. Já no trecho “Felizmente alguns deles percebem à 

importância do seu papel, aprendem, compreendem, permanecem e se tornam servidores públicos essenciais para a 

luta pelos direitos em regiões onde os direitos pouco ou nada valem.” (5º§), o elemento sublinhado não recebe 

acento indicativo de crase porque o verbo “perceber” é transitivo direto, não requisitando o emprego de preposição. 

Nesse caso, somente o artigo “a” aparece diante do substantivo “importância”. Desse modo, está incorreta a 

segunda afirmação, de modo que a resposta certa para a questão está localizada na alternativa C. 

Fonte: LUFT, C. P. Dicionário prático de regência verbal. São Paulo: Ática, 2010, p. 398-399 e 528-529. 
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Questão: 08  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A alegação apresentada não guarda qualquer relação com a questão. Assim, resta prejudicada. 

 

Questão: 09 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Conforme Cegalla (2010, p. 459), “a concordância do verbo precedido do pronome relativo ‘que’ far-se-á 

obrigatoriamente com o sujeito do verbo “ser” da oração principal. Assim, nos períodos “Somos nós que precisamos 

da ajuda dos povos da floresta. É deles o conhecimento sobre como viver apesar das ruínas” (7º§), se a palavra “nós” 

fosse substituída pelo pronome “eu”, eles ficariam assim: “Sou eu que preciso da ajuda dos povos da floresta. É deles 

o conhecimento sobre como viver apesar das ruínas” (7º§). Desse modo, três palavras ao todo (incluindo na 

contagem o termo a ser flexionado por determinação do enunciado) precisariam ter a grafia modificada para 

garantir a correta concordância verbo-nominal, estando correta a alternativa B.  

Fonte: CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 2010, p. 459. 

 

Questão: 12  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

As razões recursais dispõem que não podemos dizer que as escolhas já estão previstas pelo sistema, pois podemos 

muda-lo, porem a alternativa citada traz em seu texto: O que prepondera é a ilusão de que podemos realizar 

escolhas autênticas, mas, de fato, todas as escolhas já estão previstas pelo sistema. Afirmativa está fundamentada 

no texto de Campos e Souza que citando Baudrillard (1995) quando este esclarece que não é o consumo que se 

organiza em torno das diferenças individuais, mas, sim, estas, assumindo a forma de personalização, é que se 

organizam em torno de modelos comunicados pelo sistema de consumo. Para esse autor, existe inicialmente a lógica 

da diferenciação social e, depois, a manifestação organizada das diferenças individuais. Com isso, o sistema promove 

a anulação das diferenças “reais” e transforma as pessoas em seres contraditórios através da produção industrial da 

diferença. Em suma, o que prepondera é a ilusão de que podemos realizar escolhas autênticas, pois, de fato, todas 

as escolhas já estão previstas pelo sistema. O processo de construção da identidade na cultura de consumo 

apresenta-se como cambiante, fluido, fragmentado e parcial. 

Fonte: CAMPOS, Cristiana Caldas Guimarães de; SOUZA, Solange Jobim e. Mídia, cultura do consumo e constituição 

da subjetividade na infância. Psicol. cienc. prof.,  Brasília ,  v. 23, n. 1, p. 12-21,  Mar.  2003.   Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932003000100003&lng=en&nrm=iso>. Acesso 

em 05  Jan.  2020.  <http://dx.doi.org/10.1590/S1414-98932003000100003> 

 

Questão: 13  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sustenta o recurso que há erro na divulgação do gabarito, pois a alternativa incorreta seria a que afirma que no 

neoliberalismo o Estado não era fortemente evolvido na gestão econômica. Porém no comando da questão temos: 

Para compreender a natureza do Neoliberalismo, podemos pontuar como características mais relevantes da fase 

anterior à sua aplicação a partir de 1979, EXCETO. Infere-se que no período anterior à aplicação do neoliberalismo, a 

partir de 1979, a política econômica adotada tinha como característica o Estado fortemente envolvido na gestão 

econômica; em vários casos, a propriedade de setores inteiros da economia era transferida ao Estado. Argumento 

fundamentado em Dumenil e Levy: “Para compreender a natureza do neoliberalismo, é importante relembrar as 

características mais relevantes da fase anterior. O poder e a renda da classe capitalista foram diminuídos depois da 

Grande Depressão e da II Guerra Mundial. Durante o compromisso keynesiano ou social-democrata (entre a guerra e 

os anos 1970), os quadros administrativos (gerentes) das grandes sociedades sociedade por ações (na gestão das 

suas empresas) e os empregados públicos superiores (na definição das políticas) desenvolveram comportamentos 

mais autônomos, nos quais o poder e os privilégios da classe capitalista se encontraram consideravelmente 

reduzidos, ainda que não radicalmente apagados. Crescimento, emprego e progresso técnico tendiam a tornarem-se 
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alvos bastante autônomos, independentemente da remuneração da propriedade (em dividendos e juros). Uma 

fração bastante importante dos lucros permanecia nas empresas e era investida produtivamente. A rentabilidade 

das instituições financeiras era tipicamente baixa (em particular no contexto da propriedade pública dessas 

instituições financeiras). Em alguns países da Europa e no Japão, e em países da Periferia, institucionalidades 

alternativas, frequentemente chamadas de "economias mistas", foram estabelecidas, e revelaram-se muito 

proveitosas. O Estado estava fortemente envolvido na gestão econômica; em vários casos, a propriedade de setores 

inteiros da economia era transferida ao Estado. Os EUA atravessaram tais transformações, mas numa medida 

consideravelmente inferior à Europa ou ao Japão.” 

Fonte: DUMENIL, Gérard; Levy, Dominique. Neoliberalismo: neo-imperialismo. Econ. soc., Campinas, v. 

16, n. 1, p. 1-19, abril de 2007. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

06182007000100001&lng=en&nrm=iso>. acesso em 08 de janeiro de 2020.  

 

Questão: 19  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sustenta o recurso que falta uma resposta correta, pois a Assertiva III estaria errada por entender que a geração X, 

compreenderia de acordo com a tabela os anos 1965-1976. Porém, observa-se no texto da assertiva que A Geração X 

teve a necessidade de enfrentar as incertezas do mundo e toda a sua hostilidade e a falta de identidade que os 

jovens da geração X tiveram na sua juventude e início de carreira, influenciaram no seu desenvolvimento. Eventos 

importantes ocorreram nesta época, tais como a queda do muro de Berlim, a Guerra Fria, a epidemia de AIDS, a 

indústria do entretenimento e suas inovações tecnológicas; fatores que marcaram muito esta geração. Uma das 

expressões dessas mudanças foram os movimentos sociais, defendendo direitos iguais para todos. Assim, tais fatos 

ocorreram durante o desenvolvimento e formação da geração X que na tabela indica em 2011 estarem com a idade 

entre 34 e 45 anos, não se tratando, portanto, de fatos ocorridos durante a data de nascimento indicada na tabela, 

mas também aos fatos ocorridos até 2011.  

Fontes:  

 CRUZ, Bruna; RODRIGUES, Émerson; FREITAS, Hannah; RIOS, Riverson. “Não me ligue, mande mensagem”: 

Os novos hábitos da Geração Z ao telefone. Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação XX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – Juazeiro - BA – 05 a 

07/07/2018. Disponível em: <http://portalintercom.org.br/anais/nordeste2018/resumos/R62-1025-1.pdf> 

Acesso em: 03 jan. 2020. 

 NOVAES, Tiago; BERTOLAZZI, Marco Aurélio; Zanandrea, Gabriela; CAMARGO, Maria Emilia. Geração Z: Uma 

Análise sobre o Relacionamento com o Trabalho. XVI Mostra de Iniciação Científica, Pós-graduação, Pesquisa 

e Extensão. Disponível em: <http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/mostraucsppga/xvimostr 

appga/paper/viewFile/4869/1569> Acesso em: 04 jan. 2020.  

 

Questão: 20  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sustenta o recurso que o Plano real teria sido lançado pelo então presidente Fenando Henrique Cardoso. No entanto 

em várias fontes é possível atestar que o Plano Real, foi lançado em 27 de fevereiro de 1994, no governo de Itamar 

Franco, com a edição da Medida Provisória 434/1994, foi um amplo programa de estabilização econômica que teve 

como principal objetivo o controle da hiperinflação que assolava o país. Entre outras medidas, criou a Unidade Real 

de Valor (URV), moeda virtual que serviu para a transição entre o Cruzeiro Real e o Real. Aprovada na forma de 

projeto de lei de conversão (PLV 11/1994), a MP se transformou na Lei 8.880/1994. Elaborado a partir de 1993 por 

uma equipe de economistas reunida e capitaneada pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, 

utilizou-se de diversos instrumentos econômicos e políticos para a redução da inflação que chegou a 46,58% ao mês 

em junho de 1994, quando do lançamento da nova moeda, o Real. 
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Fonte: Congresso comemora os 20 anos do Plano Real. Da Redação 24/02/2014. Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/02/24/congresso-comemora-os-20-anos-do-plano-real> 

Acessado em: 31 jan. 2020. 

 

Questão: 34  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal alega que a assertiva “a” pode ser uma resposta ao enunciado, porém o enunciado diz que é vedado 

celebrar convênios com entidades religiosas, “inclusive” se de interesse público, o que torna a alternativa falsa, já 

que os convênios de interesse público são permitidos. As assertivas B e C também são falsas pois correspondem a 

deveres e não a vedações. A única assertiva que aponta uma vedação, nos moldes traçados pela Lei Orgânica 

Municipal é a letra D. Dessa forma, mantém-se o gabarito divulgado. 

Fonte: Lei Orgânica do Município de Formiga. 

 

Questão: 35  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A razão recursal alega que a lei de improbidade administrativa fala de suspensão de direitos políticos “de” cinco a 

oito anos, e que a questão fala “por” cinco a oito anos, não havendo qualquer divergência quanto as duas formas de 

expressar. Dessa forma, mantém-se o gabarito divulgado. 

Fonte: Lei de improbidade administrativa. 

 

Questão: 39  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sustenta o recurso que o triângulo retângulo é isósceles e possui 2 lados igual a 4cm e a hipotenusa igual à 6cm, 

porém o enunciado da questão não afirma que o triângulo é retângulo e isósceles. A questão diz que um triângulo 

possui dois lados que medem 4 cm e 6 cm, ou seja, um lado mede 4cm e o outro lado mede 6cm, formando entre si 

um ângulo de 45°, como mostra a figura: 

 

Conhecendo dois lados de um triângulo e o ângulo entre eles a área é dada por: 

𝐴 =  
1

2
 𝑎𝑏 ∙ 𝑠𝑒𝑛 𝛼  

𝐴 =  
1

2
 ∙  4 ∙ 6 ∙ 𝑠𝑒𝑛 45°  

𝐴 =  
1

2
 ∙  24 ∙  

√2

2
  

𝐴 = 6√2 

Assim, o recurso é IMPROCEDENTE e o gabarito da presente questão permanece INALTERADO. 

Fontes: 

 PAIVA, Manoel. Matemática - Paiva: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 3. ed. São Paulo: Moderna, 2016. 

 EGENSZAJN, David; IEZZI, Gelson; ALMEIDA, Nilze De; DOLCE, Osvaldo; PÉRIGO, Roberto. Matemática: 

Ciência E Aplicações: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 9. ed. Saraiva Educação, 2016. 
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Questão: 41  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sustenta o recurso que resolvendo esta inequação-quociente o resultado certo é [-infinito, -2] U (1,7), mas ao 

resolver a questão tem-se os seguintes resultados: 

Seja y1 = - x2 + 5x + 14, resolvendo esta equação tem-se: 

- x2 + 5x + 14= 0 

Δ = b2 – 4ac = 52 – 4 ∙ (- 1) ∙ 14 = 81 

x = 
−𝑏 ± √𝛥

2𝑎
=  

−5 ± √81

2 ∙(−1)
=

−5 ± 9

−2
 

x1 = -2 e x2 = 7 

O estudo do sinal de y1 é: 

 

Para a equação y2 = x – 1, tem-se: 

x – 1 = 0 

x = 1  

O estudo do sinal de y2 é: 

 

O estudo do sinal do quociente 
y1

y2
 é:  

 

A inequação pede os valores de x para os quais 
−𝑋2 + 5𝑥 + 14

𝑥 −1
 ≤  0, ou seja, deve ser menor que zero, onde o 

intervalo é negativo. Logo a solução da inequação está compreendida no intervalo [-2, 1) U [7, ∞). 

 

Assim, o recurso é IMPROCEDENTE e o gabarito da presente questão permanece INALTERADO. 

Fontes: 

 PAIVA, Manoel. Matemática - Paiva: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 3. ed. São Paulo: Moderna, 2016. 

 EGENSZAJN, David; IEZZI, Gelson; ALMEIDA, Nilze De; DOLCE, Osvaldo; PÉRIGO, Roberto. Matemática: 

Ciência E Aplicações: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 9. ed. Saraiva Educação, 2016. 
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Questão: 46  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sustenta o recurso que a resposta correta é a letra D, porém como os alunos escolhidos participarão do mesmo 

evento, tem-se um caso de combinação simples, onde a ordem dos elementos no agrupamento não interfere.  

Combinação dos 25 alunos em 4 escolhas. 

𝐶25,4 =
25!

4!  ∙ 21!
= 12.650 

Logo, estes alunos poderão ser escolhidos de 12.650 formas distintas. 

Assim, o recurso é IMPROCEDENTE e o gabarito da presente questão permanece INALTERADO. 

Fontes: 

 PAIVA, Manoel. Matemática - Paiva: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 3. ed. São Paulo: Moderna, 2016. 

 EGENSZAJN, David; IEZZI, Gelson; ALMEIDA, Nilze De; DOLCE, Osvaldo; PÉRIGO, Roberto. Matemática: 

Ciência E Aplicações: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 9. ed. Saraiva Educação, 2016. 

 

Cargo: Professor PEB II – Português 

 

Questão: 14  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sustenta o recurso a ausência de conteúdo programático, pois segundo o edital do concurso, os conhecimentos 

gerais deveriam ser atuais, no entanto o fato da questão em foco ocorreu em 1967. Porém, verifica-se no edital no 

anexo I conteúdo programático CONHECIMENTOS GERAIS Programa de Atualidades: Domínio de tópicos relevantes 

de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, 

desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas, a nível nacional e 

internacional. Assim, o fato ocorrido se relaciona a dois importantes movimentos artístico da década de 60, MPB e 

Jovem Guarda que, comumente, são abordados pela mídia atual. A rivalidade entre MPB e Jovem Guarda é 

mencionada no filme Elis que se tornou minissérie em TV aberta em 2019. A questão aborda um tópico relevante 

sobre a arte nacional com suas vinculações históricas como consta no conteúdo programático.  

 

Fontes:  

 Elis. Direção: Hugo Prata, Produção Fabio Zavala. Brasil 2016. 

 FERREIRA, Mauro. Vida de Elis Regina é recontada em minissérie que inclui Rita Lee na História. 03 jan. 2019. 

Disponível em: <https://g1.globo.com/pop-arte/musica/blog/mauro-ferreira/post/2019/01/03/vida-de-elis-

regina-e-recontada-em-minisserie-que-inclui-rita-lee-na-historia.ghtml> Acessado em: 01 fev. 2020. 

 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG EDITAL Nº 01, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019. Disponível em: 

<https://d676e6gwpn3ec.cloudfront.net/concursos/1020/61_1304887.pdf> Acessado em: 01 fev. 2020. 

 OLIVEIRA, Acauam. Roberto Carlos e a identidade brasileira na música. Rev. Inst. Estud. Bras. São Paulo, 

n. 54, p. 151-174, março de 2012. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0020-

38742012000100010&lng=en&nrm=iso>. acesso em 01 fev. 2020. http://dx.doi.org/10.1590/S0020-

38742012000100010. 

 

Questão: 28  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sustenta o recurso que na afirmativa I, segundo o BNCC e sendo inserido na LDB, no que se trata conceito de 

competência está referindo finalidades do ensino fundamental e médio especialmente, esquecendo assim da 

educação infantil, no entanto, esta afirmativa está incorreta, devendo ser considerada certa apenas a afirmativa II, 

,sendo correta então a alternativa A.  Considera-se IMPROCEDENTE, pois o conceito de competência, adotado pela 
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BNCC, marca a discussão pedagógica e social das últimas décadas e pode ser inferido no texto da LDB, especialmente 

quando se estabelecem as finalidades gerais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Ao adotar esse enfoque, a 

BNCC indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências. Por 

meio da indicação clara do que os alunos devem “saber” (considerando a constituição de conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem “saber fazer” (considerando a mobilização desses 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 

exercício da cidadania e do mundo do trabalho), a explicitação das competências oferece referências para o 

fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens essenciais definidas na BNCC. Ou seja, especialmente, 

quando se estabelecem as finalidades gerais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, não significa dizer 

exclusivamente Ensino Fundamental e Ensino Médio.  

Fonte: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf p.13 

 

Questão: 31  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A alegação recursal dispõe que a assertiva C está correta, confundindo o português, pois a expressão 

“essencialmente estatal” significa “exclusivamente do Estado”, o que é falso, já que é um dever do Estado e da 

Sociedade. Dessa forma, a razão recursal é improcedente. 

Fonte: Noções básicas de português. 

 

Questão: 36  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A alternativa “D) A reação do homem no primeiro quadrinho demonstra que a variedade linguística utilizada pelo 

papagaio, apesar de adequada, não foi suficiente para efetivar o objetivo daquela comunicação.” não pode ser 

considerada correta, pois, não há adequação para esta situação. A adequação linguística é a habilidade que os 

falantes possuem de adaptar a linguagem de acordo com a necessidade do momento. O foco não está no conceito 

de certo e errado, mas no de adequado e inadequado, porque se entende que a linguagem (processo de interação 

comunicativa) não é homogênea, logo haverá níveis de linguagens e níveis de fala. A alternativa “C) A forma de 

expressão escolhida pelo papagaio no segundo quadrinho retrata que a avaliação do contexto de uso é fator 

relevante no ato comunicativo.” foi considerada correta, pois, é possível reconhecer que no segundo quadrinho o 

pássaro muda a variação linguística utilizada em relação ao primeiro e aí faz-se entender pelo seu interlocutor.  

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.  

 

Questão: 43  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A alternativa “A) A atividade proposta é válida visto que a tirinha apresenta uma variedade linguística de pouco 

prestígio social.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “Após ler o texto 

de Marcos Bagno, um professor de Português do 6º ano do ensino fundamental elaborou uma proposta de atividade 

para a sua turma em que apresentou a tirinha anterior e, com o objetivo de promover o estudo das variedades 

linguísticas, deu o seguinte comando: “Após a leitura da tirinha, vocês deverão corrigir as falas dos personagens”. 

Diante de tal ação, selecione o comentário correto de acordo com os parâmetros atuais para o ensino da língua.”, o 

erro está no fato de que o objetivo da atividade elaborada pelo professor era promover o estudo das variedades 

linguísticas. Assim sendo, o comando de corrigir as falas sem falar sobre adequação ou inadequação de acordo com a 

contextualização é indevido.  

Fontes:  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.   

 CABRAL, Leonor Scliar. Introdução à Linguística. Porto Alegre, Globo, 1976. 

 CITELLI, Adilson. Linguagem e Persuasão. 15. Ed., 4° reimpressão – São Paulo: Ática, 2002. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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 GARCIA, Maria Cecília. Minimanual compacto de gramática da língua portuguesa: teoria e prática – 1. ed. – 

São Paulo: Rideel, 2000. 

 

 

 

Cargo: Psicólogo 

 

 

Questão: 02  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

O comando desta questão solicita a identificação de uma alternativa em que o se afirma sobre ferramentas 

tecnológicas esteja de acordo com o texto. O que se afirma na alternativa C (“Deixaram de ser gratuitos tanto para 

pessoas físicas, quanto para pessoas jurídicas.”) e na alternativa D (“Ficam indisponíveis por um tempo e depois 

aparecem novamente, mas em versões pagas.”) está de acordo com o texto, porque algumas ferramentas 

tecnológicas são cobradas de pessoas físicas e jurídicas (“Mas tudo bem, afinal, ninguém vai reclamar de pagar pelo 

que é indispensável ao funcionamento do site. Mas aí o pior: o plugin mira a Pessoa Jurídica. O preço flutua entre U$ 

159 e U$ 300 !!”) e algumas dessas ferramentas deixam de existir na versão gratuita, para reaparecerem em verões 

pagas (“Foi quando meu verdadeiro guru, o Anderson Clayton, me alertou: o plugin Toolset Types parou de ter 

atualizações, ou seja, ele não existe mais. Pior: esta crise shekespeareana é a coisa mais comum na plataforma de 

WP, hoje. Eles tem uma crise de identidade, somem e reaparecem com um aviso, convidando para ingressar na 

versão paga.”). Sendo assim, o recurso está procedente e a questão foi anulada por haver mais de uma resposta 

correta.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

Questão: 03  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”.  

O comando desta questão solicita a identificação da alternativa que completa adequadamente as lacunas de uma 

afirmação sobre a tipologia e a finalidade do texto em questão. Para completar, correta e respectivamente, as 

lacunas do enunciado, deve-se ter uma compreensão global do texto e perceber que nele o autor narra o fato de 

não ter conseguido trabalhar no seu site (“Por isso, sem mais nem menos, não consegui, ontem, trabalhar o meu site 

mondolivro.com.br.”), portanto se trata da tipologia narrativa. Além disso, o fato narrado foi vivenciado pelo próprio 

autor, sendo assim a finalidade principal do texto é contar esse acontecimento. O recurso interposto é procedente e 

o gabarito foi alterado para alternativa C. Cabe ressaltar ainda que são utilizadas, de forma secundaria ao objetivo 

principal do texto, estratégias de argumentação, entretanto, trata-se de um texto escrito para contar um fato, 

portanto, a tipologia predominante é a narrativa.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

Questão: 05  

Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A alegação apresentada não guarda qualquer relação com a questão. Assim, resta prejudicada. 

 

Questão: 06 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O comando desta questão solicita a identificação da alternativa em que se reconhece corretamente das figuras de 

linguagem utilizadas na construção dos seguintes trechos do texto em questão: “[...] ele é uma espécie de caixa de 

marcha do seu site.” e “[...] depois de três séculos de minuto pensando [...].”. Nota-se que há, no primeiro trecho, 

uma comparação, figura de linguagem marcada pela presença de um elemento comparativo, no caso, “espécie de”, 

ou seja, os plugns funcionam como uma caixa de marcha. Se não houvesse nenhum elemento linguístico para marcar 
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essa comparação, ou seja, se a comparação estivesse implícita, tratar-se-ia de uma metáfora. No segundo trecho há 

a presença do exagero, o que marca a hipérbole. Cabe ressaltar ainda que o erro de digitação não interfere no 

raciocínio necessário para solucionar está questão. Sendo assim, o gabarito deve está correto e deve ser mantido. 

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  

 

Questão: 08  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O comando desta questão solicita a identificação da alternativa incorreta. Na alternativa D, afirma-se que “mas” e 

“mais” são advérbios, o que, de acordo com a gramática tradicional, está equivocado, já que “mas” é uma conjunção 

adversativa. A alternativa D atende ao comando da questão e, portanto, o gabarito foi mantido. 

Fonte: FERREIRA. M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011.  

 

Questão: 09  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

Para atender ao comando desta questão, deve-se identificar em qual alternativa melhor se esclarece o uso da 

palavra “mito” no título do texto. Entretanto, a palavra “desenvolvimento”, utilizada na alternativa indicada como 

correta (B) pode induzir ao erro, já que a explicação sobre o “mito” só se realiza no último parágrafo do texto. Além 

disso, a palavra “relação”, utilizada na alternativa D, também pode gerar mais de uma interpretação. Essa alternativa 

estaria em desacordo com o texto se, ao invés da palavra “relação”, fosse utilizada a palavra alusão. Tendo em vista 

o uso de palavras que podem gerar mais de uma interpretação nas alternativas B e D sugeridas como resposta, a 

questão foi anulada.  

Fonte: FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991. 

 

Questão: 10  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Entre as alternativas sugeridas para resposta, não há opção de identificar corretamente a regra que justifica a 

possibilidade do verbo estar flexionado no singular, para concordar com o núcleo do sujeito mais próximo, se o 

verbo estivesse anteposto ao sujeito. Nota-se que o que se afirma na alternativa C está em desacordo com a regra 

gramatical em questão (“Como o verbo está posicionado depois do sujeito composto, de acordo com a norma 

padrão, ele deveria estar flexionado no singular.”). Sendo assim, é a alternativa B que atende ao comando desta 

questão, portanto, o gabarito foi mantido.  

Fonte: FERREIRA. M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011.  

 

Questão: 11 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “B”.  

Sustenta o recurso erro na divulgação do gabarito, sendo correta a alternativa que traz o nome Manguebeat. 

Confirma-se o erro pois realmente, tendo se iniciado em torno das bandas mundo livre s.a. e Chico Science & Nação 

Zumbi, a Cena ultrapassou o campo da música, incorporando outras áreas, como o cinema (com o chamado Árido 

Movie) e a moda (com coleções como a do estilista Eduardo Ferreira). Foi em 1992 que Fred Zero Quatro escreveu 

“Caranguejos com cérebro” que, originalmente, não era um manifesto. Era, sim, um release escrito para uma 

coletânea que mundo livre s.a. e Chico Science & Nação Zumbi pretendiam lançar conjuntamente. Recebido 

euforicamente pela mídia local, o release foi o estopim para a transmutação da Cena em Movimento. 

A imprensa divulgou o release como manifesto e passou a chamar a Cena de Movimento, acrescentando o adendo 

bit ao rótulo Mangue, devido à música Manguebit (mundo livre s.a.). Posteriormente, se confundiu a sonoridade de 

bit com beat, e chegou-se à forma como o Mangue ficou conhecido internacionalmente: Movimento Manguebeat.   

Sendo assim, altera-se para a opção “B”. 

Fonte: CALAZANS, Rejane. Do Mangue ao Manguebeat. Rio de Janeiro. 18 abr. 2007. 212. 4 Disponível em: 

<https://manguebeat.yolasite.com/> Acesso em: 07 fev. 2020.   
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Questão: 12  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sustenta o recurso erro na divulgação do gabarito, pois considera que o item III comete claro equívoco ao afirmar 

que é um ODS da ONU “alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Porém, no site 

das Nações Unidas publicado em 25 de setembro de 2015 e atualizado em 12 de abril de 2017 com o título: 

“Conheça os novos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU”, traz como objetivo 5 a transcrição: 

“Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”.  

 Na África Subsaariana, Oceania e Ásia Ocidental, meninas ainda enfrentam barreiras para entrar tanto na 

escola primária quanto na escola secundária. 

 Mulheres na África do Norte ocupam menos de um a cada cinco empregos pagos em setores que não sejam 

a agricultura. 

 Em 46 países, as mulheres agora ocupam mais de 30% das cadeiras no parlamento nacional em pelo menos 

uma câmara. 

 

Questão: 15  

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Sustenta o recurso ausência de conteúdo programático para a questão. No entanto, a questão trata de obras 

conhecidas e importantes da literatura brasileira, se adequando ao anexo I do edital no qual requer como 

conhecimentos gerais para cargos de Nível Superior Completo “Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais 

como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento 

sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas, a nível nacional e internacional”.   

Consta no manual do candidato a indicação de leitura de sites de notícias, entre os quais a Folha de São Paulo que 

em novembro de 2019 traz a manchete: No STF, Caetano e outros artistas dizem que governo criou nova forma de 

censura, com subtítulo: Guimarães Rosa não poderia desenvolver a maior obra-prima brasileira se dependesse do 

governo de hoje, disse Caio Blat. Ainda, na matéria:  

“Caio Blat, que esteve no elenco da peça “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa, 

emocionou parte da plateia ao recitar trecho do livro no qual o cangaceiro Riobaldo fala 

de seu amor por outro cangaceiro, Diadorim – que, no final, revela-se uma mulher 

travestida de homem.” 

Cabe ressaltar que o trecho citado na questão traz o momento de extrema importância e emoção da obra mais 

conhecida de Guimarães, em que Riobaldo tardiamente, descobre no cadáver de Diadorim o sexo feminino. Foi 

colocado na questão trecho em que aparecia o nome Diadorim, personagem-chave do romance, alvo de amor 

platônico, impossível, da personagem principal Riobaldo, facilitando a identificação da obra.  

O segundo trecho, “O sertanejo é, antes de tudo, um forte...” se trata de um dos trechos mais famoso de Euclides da 

Cunha em sua obra Os Sertões. O Autor foi homenageado da Flip 2019, segundo reportagem do Estado de São Paulo, 

indicado como referência no manual do candidato, Euclides da Cunha é autor de uma das obras fundamentais sobre 

o Brasil – Os sertões. 

Publicado em 1902, Os sertões tem origem no trabalho de cobertura jornalística da revolta de Canudos (1896-97), 

ocorrida no interior da Bahia, que opôs o exército e o governo brasileiro ao movimento de cunho social, político e 

religioso liderado por Antônio Conselheiro. O conflito resultou no massacre dos seguidores de Conselheiro e em uma 

vergonhosa vitória do exército. Correspondente do jornal O Estado de S. Paulo, Euclides da Cunha iniciou a tarefa de 

reportagem com convicções morais e políticas que foram desafiadas ao longo da experiência. Isso se refletiu 

profundamente na obra. Dividido em três partes – “A terra”, “O homem” e “Aluta” –, Os sertões explora a influência 

do meio sobre o homem na procura de uma identidade nacional. Observador agudo tanto do ambiente quanto da 

alma humana, Euclides atravessa a história do Brasil desde a chegada dos portugueses, passando pela exploração 

dos bandeirantes, até a instituição da república, nessa obra monumental. 
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“A obra do Euclides da Cunha é pioneira na criação a partir da leitura e da interpretação do território, questão que 

nortearia os modernistas ao longo do século 20 e está presente na Flip desde sua concepção”, afirma Munhoz. 

Na Folha de São Paulo, sobre a Flip 2019, traz a reportagem: Racismo de Euclides da Cunha ganha holofotes durante 

a Flip: Autor que denunciou genocídio em “Os Sertões” seguia intelectuais da época que viam mestiços como 

degenerado. Tal afirmação na reportagem se baseia, em parte, no trecho colocado na questão.  

Diante do exposto, o problema da questão não se relaciona com o conteúdo programático, mas como bem 

sustentado por recurso, o fato de não apresentar corretamente o nome da obra de Euclides da Cunha, no título, o 

artigo no plural OS, fazendo com que, na questão, em vez de Os Sertões, o título da obra apresentasse como: 

Sertões. Tal equívoco impediu uma opção certa a ser marcada, obrigando, assim, a anulação da questão. 

 

Questão: 17  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sustenta o recurso erro na divulgação do gabarito, por ter surgido outras instituições de ensino superior no Brasil 

antes da Universidade do Rio de Janeiro, porém Fávero (2006) em dossiê explicita:  

“A história da criação de universidade no Brasil revela, inicialmente, considerável resistência, seja de 

Portugal, como reflexo de sua política de colonização, seja da parte de brasileiros, que não viam 

justificativa para a criação de uma instituição desse gênero na Colônia, considerando mais adequado 

que as elites da época procurassem a Europa para realizar seus estudos superiores (MOACYR, 1937, p. 

580-581). Desde logo, negou-a a Coroa portuguesa aos jesuítas que, ainda no século XVI, tentaram 

criá-la na Colônia. Em decorrência, os alunos graduados nos colégios jesuítas iam para a Universidade 

de Coimbra ou para outras universidades europeias, a fim de completar seus estudos. 

Entre as tentativas de criação de universidade no Brasil, ao longo dos anos, registra-se, no nível das 

intenções, a que constava da agenda da Inconfidência Mineira. Tentativas, sem êxito, continuam por 

mais de um século. Uma delas coincide com a transferência da sede da Monarquia para o Brasil. 

Portanto, não seria exagero inferir que Portugal exerceu, até o final do Primeiro Reinado, grande 

influência na formação de nossas elites. Todos os esforços de criação de universidades, nos períodos 

colonial e monárquico, foram malogrados, o que denota uma política de controle por parte da 

Metrópole de qualquer iniciativa que vislumbrasse sinais de independência cultural e política da 

Colônia (FÁVERO, 2000, p. 18-19). Importa lembrar ainda que, mesmo como sede da Monarquia, o 

Brasil consegue apenas o funcionamento de algumas escolas superiores de caráter profissionalizante. 

Ou seja, "o novo ensino superior nasceu sob o signo do Estado Nacional" (CUNHA, 1980, p. 62). A 

partir de 1808, são criados cursos e academias destinados a formar, sobretudo, profissionais para o 

Estado, assim como especialistas na produção de bens simbólicos, e num plano, talvez, secundário, 

profissionais de nível médio (CUNHA, 1980). 

Nesse contexto, no ano da transmigração da Família Real para o Brasil é criado, por Decreto de 18 de 

fevereiro de 1808, o Curso Médico de Cirurgia na Bahia e, em 5 de novembro do mesmo ano, é 

instituída, no Hospital Militar do Rio de Janeiro, uma Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica. Outros 

atos são sancionados e contribuem para a instalação, no Rio de Janeiro e na Bahia, de dois centros 

médico-cirúrgicos, matrizes das atuais Faculdades de Medicina da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) e da Universidade Federal da Bahia (UFBA) (VILLANOVA, 1948, p. 8). Em 1810, por meio 

da Carta Régia de 4 de dezembro, é instituída a Academia Real Militar, inaugurada em abril do ano 

seguinte. Foi nessa Academia que se implantou o núcleo inicial da atual Escola de Engenharia da UFRJ 

(VILLANOVA, 1948). Algumas modificações mais significativas parecem ocorrer com a criação dos 

cursos jurídicos, em 1827, instalados no ano seguinte: um em 1º de março de 1828, no Convento de 

São Francisco, em São Paulo, e outro no Mosteiro de São Bento, em Olinda, em 15 de maio daquele 

ano. Segundo João Roberto Moreira, esses dois cursos passam a ter grande influência na formação de 

elites e na mentalidade política do Império. Constituem, sem dúvida, centros de irradiação de novas 

ideias filosóficas, de movimentos literários, de debates e discussões culturais que interessavam à 
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mentalidade da época. E mais, tornam-se provedores de quadros para as assembleias, para o governo 

das províncias e também para o governo central (MOREIRA, 1960, p.53). 

No Império, outras tentativas de criação de universidades se fizeram sem êxito; uma delas foi 

apresentada pelo próprio Imperador, em sua última Fala do Trono (1889), propondo a criação de duas 

universidades, uma no Norte e outra no Sul do país, que poderiam constituir-se centros de alta 

organização científica e literária. 

Proclamada a República, outras tentativas são feitas. Cabe lembrar que, na Constituição de 1891, o 

ensino superior é mantido como atribuição do Poder Central, mas não exclusivamente. De 1889 até a 

Revolução de 1930, o ensino superior no país sofreu várias alterações em decorrência da promulgação 

de diferentes dispositivos legais. "Seu início coincide com a influência positivista na política 

educacional, marcada pela atuação de Benjamin Constant, de 1890-1891" (CUNHA, 1980, p. 132). Tal 

orientação é ainda mais acentuada com a Reforma Rivadávia Corrêa, em 1911, que institui também o 

ensino livre. Embora o surgimento da universidade, apoiado em ato do Governo Federal, continuasse 

sendo postergado, o regime de "desoficialização" do ensino acabou por gerar condições para o 

surgimento de universidades, tendendo o movimento a deslocar-se provisoriamente da órbita do 

Governo Federal para a dos Estados. Nesse contexto surge, em 1909, a Universidade de Manaus; em 

1911 é instituída a de São Paulo e, em 1912, a do Paraná (MICHELOTTO, 2006) como instituições livres. 

Será oportuno observar, no entanto, que somente em 1915 a Reforma Carlos Maximiliano, por meio 

do Decreto nº 11.530, dispõe a respeito da instituição de uma universidade, determinando em seu art. 

6º: "O Governo Federal, quando achar oportuno, reunirá em universidade as Escolas Politécnica e de 

Medicina do Rio de Janeiro, incorporando a elas uma das Faculdades Livres de Direito, dispensando-a 

da taxa de fiscalização e dando-lhe gratuitamente edifício para funcionar". 

Em decorrência, a 7 de setembro de 1920, por meio do Decreto nº 14.343, o Presidente Epitácio 

Pessoa institui a Universidade do Rio de Janeiro (URJ), considerando oportuno dar execução ao 

disposto no decreto de 1915. Reunidas aquelas três unidades de caráter profissional, foi-lhes 

assegurada autonomia didática e administrativa. Desse modo, a primeira universidade oficial é criada, 

resultando da justaposição de três escolas tradicionais, sem maior integração entre elas e cada uma 

conservando suas características. E mais, comparando a Exposição de Motivos do Ministro da Justiça e 

Negócios Interiores, Alfredo Pinto Vieira de Mello, com a forma simplificada e modesta, em termos de 

estrutura acadêmico-administrativa da primeira universidade oficial no país, resultaram desse cotejo 

sérias críticas. Entre outras, os comentários do educador José Augusto, em matéria publicada 

no Jornal do Brasil, de 24 de outubro do mesmo ano, sob o título "Regime Universitário III – O estado 

atual da questão no Brasil", na qual assinala: "O Decreto de 7 de setembro findo, com o qual o 

governo da República instituiu a Universidade do Rio de Janeiro, por julgar oportuno dar execução ao 

disposto no art. 6º do Decreto nº 11.530, de 18 de março de 1915, contém poucos artigos e trata a 

matéria da forma mais geral e vaga, de modo a não deixar no espírito de quem lê a noção exata e 

segura da verdadeira orientação a ser seguida pelo nosso Instituto Universitário". 

Todavia, apesar das restrições feitas à criação dessa Universidade, cabe assinalar que, na história da 

educação superior brasileira, a Universidade do Rio de Janeiro é a primeira instituição universitária 

criada legalmente pelo Governo Federal. Não obstante todos os problemas e incongruências 

existentes em torno de sua criação, um aspecto não poderá ser subestimado: sua instituição teve o 

mérito de reavivar e intensificar o debate em torno do problema universitário no país. Esse debate, 

nos anos 20 do século passado, adquire expressão graças, sobretudo, à atuação da Associação 

Brasileira de Educação (ABE) e da Academia Brasileira de Ciências (ABC). Entre as questões recorrentes 

destacam-se: concepção de universidade; funções que deverão caber às universidades brasileiras; 

autonomia universitária e modelo de universidade a ser adotado no Brasil. 

No que diz respeito às funções e ao papel da universidade, há duas posições: os que defendem como 

suas funções básicas a de desenvolver a pesquisa científica, além de formar profissionais, e os que 
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consideram ser prioridade a formação profissional. Há, ainda, uma posição que poderia talvez vir a 

constituir-se em desdobramento da primeira. De acordo com essa visão, a universidade, para ser digna 

dessa denominação, deveria tornar-se um foco de cultura, de disseminação de ciência adquirida e de 

criação da ciência nova (ABE, 1929). Tais questões são também objeto de discussão na 1ª Conferência 

Nacional de Educação, realizada em Curitiba, em 1927, a partir da tese As Universidades e a Pesquisa 

Científica, apresentada por Amoroso Costa. A propósito, pode-se observar que, embora existissem 

posições divergentes, a tese defendida por Amoroso Costa, juntamente com o movimento liderado 

pela ABE, ainda que não houvesse dentro da Associação um conceito unívoco de ciência, era introduzir 

a pesquisa como núcleo da instituição universitária (PAIM, 1982, p. 18). 

No entanto, essa visão de universidade não chega a ser concretizada nos anos de 1920, nem na esfera 

federal, com a Universidade do Rio de Janeiro, nem na estadual, com a criação, em 1927, da 

Universidade de Minas Gerais, instituída, também, segundo o modelo da primeira.” 

Embora tenha ocorrido a tentativa de criação de universidades antes de 1920, com o dossiê de Fávero 

fundamentado por fontes científicas, percebe-se que tais tentativas não teriam respaldo legal, o que se obteve, 

apenas, com a criação da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1920, tornando esta, oficialmente, a primeira 

universidade Brasileira. Assim, mantem-se a alternativa do gabarito. 

Fonte:  FAVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque. A universidade no Brasil: das origens à Reforma Universitária de 

1968. Educ. rev. [online]. 2006, n.28 [citado  2020-02-07], pp.17-36. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40602006000200003& lng=pt&nrm=iso>. Acesso 

em: 7 fev. 2020. ISSN 0104-4060.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-40602006000200003. 

 

Questão: 26  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu os acidentes ofídicos na lista das doenças tropicais negligenciadas 

que acometem, na maioria das vezes, populações pobres que vivem em áreas rurais. O assunto, além de ser de 

interesse da saúde pública do Brasil, está inserido nos tópicos do conteúdo programático a saber: 

Endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento; Sistema de notificação e de vigilância 

epidemiológica e sanitária. Considerando as atribuições do Enfermeiro, segundo as normas editalícias, pode-se 

evidenciar que o assunto abordado é de fundamental importância.   

Atribuições: Coletar e interpretar, juntamente com a equipe de saúde, dados sócio-sanitários da comunidade a ser 

atendida pelos programas específicos de saúde, através de entrevistas e observações; realizar a diagnose e prognose 

da situação de saúde da comunidade; supervisionar e executar cuidados de enfermagem mais complexos, 

observando as técnicas planejadas, ensinadas e delegadas ao pessoal de enfermagem; planejar e desenvolver o 

treinamento sistemático em serviço da equipe de enfermagem, avaliando as necessidades e os níveis de assistência 

prestada; aprimorar e introduzir novas técnicas de enfermagem; participar na elaboração do planejamento, 

execução e avaliação da programação de saúde e dos planos assistenciais de saúde; prevenir e controlar 

sistematicamente a infecção hospitalar; prestar assistência de enfermagem à gestante, à parturiente e ao recém-

nascido; participar de programas e atividades de educação sanitária visando a melhoria da saúde do indivíduo, da 

família e da população em geral; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

 

Justifica-se a alteração de gabarito, já que as afirmativas que comprovam a sequência correta é: 
 

Acidentes botrópicos (acidentes com serpentes dos gêneros Bothrops e Bothrocophias –  jararaca, jararacuçu, urutu, caiçaca, 

comboia): verdadeira; 

Acidentes laquéticos (acidentes com serpentes do gênero Crotalus – cascavel): falsa (acidentes crotálicos) 

Acidentes elapídicos (acidentes com serpentes dos gêneros Micrurus e Leptomicrurus – coral-verdadeira): verdadeira; e, 

Acidentes crotálicos (acidentes com serpentes do gênero Lachesis –  surucucu-pico-de-jaca): falsa (acidentes elapídicos) 

 

Fontes: 
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 BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Secretárias Municipais de Saúde. O SUS de A a Z: 

garantindo saúde nos municípios. 3ª ed. 2. reimp. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. (Série F. Comunicação 

e Educação em Saúde). (Indicação bibliográfica do Manual) 

 Ministério da Saúde : http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/acidentes-por-animais-peconhentos. 

 

Questão: 36  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O conteúdo programático descrito no edital contempla a Topologia de Lewin, que por sua vez, evidencia estudos 

sobre os conceitos ao tema referido. Por esse motivo, a alegação é IMPROCEDENTE. 

As questões elaboradas foram realizadas através de estudos que NÃO possuem relação com o artigo citado no 

recurso. A Topologia de Lewin é um tema estudado por diversos contextos e de relevância para assuntos 

relacionados às práticas em Psicologia, desta forma, não fica isento de ser encontrado em outras fontes. Portanto, a 

questão não constitui um plágio do artigo citado, seguindo abaixo, as referências usadas para tal.   

De acordo com Schultz e Schultz (2006, p. 339) Lewin “escolheu a topologia, uma forma de geometria, para criar um 

diagrama do espaço vital, mostrando os objetivos possíveis de uma pessoa e os caminhos que conduziam a essas 

metas em qualquer momento determinado.”  Para ele, através de uma análise topológica é possível elaborar um 

mapa desse espaço vital. O mapa topológico usado para criar o diagrama das formas de comportamento e de 

fenômenos psicológicos, foi representado por ele por setas (vetores) e por figuras geométricas. Essas representações 

formaram uma estrutura, trouxeram conceitos como região, sendo uma parte do espaço de vida do indivíduo e tudo 

que estiver ao seu redor, e locomoção, sendo o caminho percorrido em espaços não necessariamente físicos desses 

indivíduos (SCHULTZ e SCHULTS, 2006), (GARCIA ROSA, 1974). A Topologia possibilita ampliar os conceitos 

geométricos à compreensão e análise do comportamento humano. A 3ª alternativa mencionada no referido recurso, 

representa a forma que o indivíduo se preserva diante das inúmeras alterações de seu meio. Para tanto, esses 

conceitos usados por Lewin, são objetivos da topologia e representam relações das partes e do todo, conexões, 

posições, regiões, as características estruturais do sistema são levadas em consideração (GARCIA ROSA, 1974). Uma 

vez que o recurso é embasado sobre a leitura do artigo descrito, o entendimento não condiz com a fonte correta 

utilizada na questão. Por fim, os argumentos sobre a Topologia de Lewin referente ao entendimento da Topologia 

em si, não prescrevem. Os aspectos descritos na questão são pertinentes, pois constituem informações 

fundamentadas de alguns conceitos que Lewin usou, sendo necessária uma interpretação e entendimento do que 

eles são e representam em sua teoria. Não foi exigido que o candidato soubesse a apropriação de figuras 

geométricas específicas, mas as representações e apropriações que Lewin fez dessas questões. Uma vez que a 

análise das figuras geométricas citadas se relaciona com a análise do indivíduo, faz sim, parte da interpretação e 

entendimento do conteúdo. 

Fontes:  

 SCHULTZ, D. P.; SCHULTZ, S. E. História da Psicologia Moderna. 8º ed. São Paulo: Thomson, 2006.  

 GARCIA ROSA, L.A. Psicologia estrutural em Kurt Lewin. Petrópolis: Vozes, 1974. 

 

Questão: 37  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O autor citado traz importantes reflexões e estudos a respeito da Entrevista Psicológica que é um dos principais 

instrumentos de trabalho utilizados por Psicólogos, por consequente, contempla o conteúdo programático 

Entrevista Psicológica, pois pode ser descrito e estudado por diversas fontes. Traz um apanhado de informações 

pertinentes e utilizadas por diversos contextos da psicologia. Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 

A questão descrita menciona pensamentos e conceitos pelo ponto de vista de Bleger. Para tanto, ele descreve que 

nenhuma entrevista é capaz de identificar o maior número possível de segmentos de uma personalidade, mas 

apenas um segmento dela, descreve também  que a entrevista funciona como uma situação em que se observa 

parte da vida do paciente, que se desenvolve em relação a nós e diante de nós. (BLEGER, 1980). 

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/acidentes-por-animais-peconhentos
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 De modo específico, “a entrevista não pode suprir o conhecimento e a investigação de caráter muito mais extenso e 

profundo que se obtém” (BLEGER, 1980, p. 10). A questão é uma reflexão a cerca dos pontos de vista do autor, 

sendo a alternativa C, dentre as demais, a correta. A afirmativa não menciona a especificidade do tema em questão, 

sendo assim, não induz que é algo inerente, necessário ou que sobrepõe uma relação com o entrevistado, mas sim, 

menciona pelo ponto de vista do autor, a importância do entrevistador no processo. Uma vez que possa ser 

inevitável a ocorrência de implicações que afetem uma entrevista, não o insenta dos cuidados e da conduta quanto 

ao direcionamento da mesma, nem tão pouco o anula , apenas pontua a importância dessa relação. 

“O instrumento de trabalho do entrevistador é ele mesmo, sua própria personalidade, que participa inevitavelmente 

da relação interpessoal, com a agravante de trações. Caso ele não consiga graduar este impacto, sua tarefa torna-se 

impossível” (BLEGER, 1980, p. 28).  Referente a alternativa D, não condiz com os respectivos argumentos descritos, 

pois aborda uma situação relacionada a informações sobre o entrevistado, e não ao assunto especificado em 

questão.  

 

Conclui-se então, que os argumentos do recurso são IMPROCEDENTES. 

Fonte: BLEGER, José. Temas de psicologia: entrevista e grupos. Trad. Rita M. de Moraes. São Paulo: Martins Fontes, 

1980. 

 

Questão: 39  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A questão citada contempla o conteúdo programático. A Psicologia Diferencial é um campo da psicologia que 

procura verificar e explicar as diferenças entre indivíduos e grupos através de seu comportamento, analisando as 

causas e consequências destes. 

 A questão traz informações das medidas psicológicas que são importantes análises a respeito dos critérios utilizados 

para a mensuração dessas diferenças. Ao realizar os estudos acerca do tema Diferenças Individuais que contempla o 

edital, existem parâmetros, conceitos e teorias que norteiam esses estudos. Como o próprio nome, a Psicologia 

Diferencial é um importante campo da psicologia que possibilita avaliar e mensurar essas diferenças. A questão traz 

informações básicas de medidas psicológicas que são importantes análises a respeito dos critérios utilizados para a 

mensuração dessas diferenças. É importante que o profissional compreenda o conceito e os mecanismos utilizados 

para a análise dessas diferenças, principalmente aquele que irá lidar em diversos contextos como sócias, escolares e 

até mesmo familiares.  

Conclui-se então, que a alegação é IMPROCEDENTE. 

Fonte: LEITE, D. Moreira (Org.). Psicologia diferencial e Estudos em educação. São Paulo: Unesp, 2008. 

 

Questão: 45  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O enunciado da questão é preciso ao iniciar com a expressão “de modo genérico...”, de maneira que se espera o 

conhecimento generalista acerca da teoria de personalidade proposta por Jung. Além disso, o enunciado fornece 

indicadores que sinalizam para o conhecimento a respeito de conceitos relativos ao inconsciente proposto por este 

autor e seus respectivos fenômenos ocultos, os quais o fizeram distanciar-se de Freud. De acordo com Feist e Feist 

(2008, p. 108 a 100), referência citada no edital, a teoria Junguiana de personalidade requer o conhecimento de 

conceitos básicos como, por exemplo, anima, animus, arquétipos, dentre outros. A resposta correta é o conteúdo 

expresso no item A. Ou seja, “O arquétipo da grande mãe deriva de anima e representa duas forças opostas – 

fertilidade e provimento; poder e destruição”. As descrições dos itens B, C e D, correspondem aos arquétipos 

Animus, do Velho Sábio e do Herói, e não à Anima. Segundo Feist e Feist (2008, p. 108 e 109) “a anima influencia o 

lado sentimental dos homens e é a explicação para determinados estados de humor e sentimentos irracionais”; “(...) 

animus é responsável pelo pensamento e pela opinião nas mulheres, da mesma forma como a anima produz 

sentimentos e humores nos homens”; “o velho sábio é o arquétipo da sabedoria e do significado, simboliza o 

conhecimento preexistente que os homens têm sobre os mistérios da vida” (p. 110). Por fim, o “arquétipo do herói é 
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representado na mitologia e nas lendas como uma pessoa poderosa, algumas vezes como um semideus, que luta 

contra grandes dificuldades para conquistar ou dominar o mal na forma de dragões, monstros, serpentes ou 

demônios”. Diante destas informações extraídas do Manual de Teorias de Personalidade de Feist e Feist (2008), a 

letra A é a opção correta, tornando a alegação improcedente. 

Fonte: FEIST, J. & Feist, G.J. Teorias da personalidade. 6ª ed. São Paulo: McGraw Hill, 2008. 

 

Questão: 48  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O conteúdo programático explorado corresponde aos tópicos “Desenvolvimento X Aprendizagem” e “Abordagem 

Psicológica da Educação” do edital do Concurso para a Prefeitura de Formiga-MG, assuntos que abrangem 

desenvolvimento humano nas dimensões biológica, emocional, cognitiva, subjetiva, moral, social, econômica e 

cultural. Esses assuntos podem ser listados e identificados nas seguintes referências do edital: 

 SANTROCK, J. W. Psicologia educacional. 3ª ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2009. 692p. 

 GOULART, Maria Inês Mafra. Psicologia da aprendizagem I. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. 

 ALIAS, Gabriela. Desenvolvimento da aprendizagem na educação especial II [recurso eletrônico] / Cengage. 

A questão, especificamente, foi extraída do livro de SANTROCK, J. W. Psicologia educacional. 3ª ed. São Paulo: 

McGraw-Hill, 2009, Capítulo 3, p. 102, na subseção intitulada Desenvolvimento Moral, a qual cita os principais 

autores (considerados clássicos) nesse tema. O assunto desenvolvimento moral é inerente ao estudo do 

Desenvolvimento Humano, sobretudo no curso do processo de aprendizagem e aprendizagem social dos 

adolescentes, o qual é imprescindível também à abordagem psicológica da educação. Além disso, pode ser 

encontrado em quaisquer manuais sobre o tema e em quaisquer manuais serão citados Piaget e Kholberg, entre 

outros autores considerados clássicos nessa temática. Dessa forma, a alegação é improcedente. 

Fonte: SANTROCK, J. W. Psicologia educacional. 3ª ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2009, p. 102. 

 

 

Cargo: Psicólogo Social 

 

Questão: 01  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sobre as afirmações relacionadas ao uso do acento indicativo de crase existente no excerto “Essa geração deu 

esperança à geração de seus pais” (4º§), é incorreto afirmar que o verbo “dar” é transitivo direto, não requisitando o 

uso de preposição, pois ele é transitivo direto e indireto, sendo “esperança” o seu objeto direto e “à geração de seus 

pais” o seu objeto indireto. Como ele também é transitivo indireto, requisita o uso da preposição “a” junto ao artigo 

“a”, formando “à” antes de “geração de seus pais”. Por outro lado, caso a palavra “geração” aparecesse flexionada 

no plural, não haveria uso do acento indicativo de crase se o termo “à”, que o antecede, permanecesse no singular. 

Por fim, se o trecho “essa geração deu esperança” fosse flexionado no plural, ou seja, “essas gerações deram 

esperança”, o acento indicativo de crase não deveria ser abolido na sequência da oração porque o verbo “dar” é 

transitivo direto e indireto, requisitando o uso da preposição “a” junto ao artigo “a”, formando “à” antes de 

“geração de seus pais”. Assim, somente a segunda afirmação é verdadeira, estando correta a alternativa C. 

Fontes: 

LUFT, C. P. Dicionário prático de regência verbal. São Paulo: Ática, 2010, p. 161.  

CEGALLA, D.P. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 2010, p. 277. 
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Questão: 03  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

No fragmento “Alguns entenderam que eu era uma espécie de inimiga da esperança e, portanto, uma inimiga do 

futuro (deles)” (1º§), as vírgulas foram usadas para separar a conjunção pospositiva coordenativa conclusiva 

“portanto”, estando correta a alternativa B.  

Fonte: CEGALLA, D.P. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 2010, p. 429. 

 

Questão: 10  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

No período “O que levei para a parte final da minha palestra foi o que me parece o mais fascinante desta época: 

aquela que talvez seja a primeira geração sem esperança” (4º§), se a palavra “levei” fosse flexionada no plural, ele 

ficaria assim: “O que levamos para a parte final da nossa palestra foi o que nos parece o mais fascinante desta 

época: aquela que talvez seja a primeira geração sem esperança”. Assim, três palavras ao todo (incluindo na 

contagem o termo a ser flexionado por determinação do enunciado) precisariam ter a grafia modificada para 

garantir a correta concordância verbo-nominal, estando correta a alternativa C.  

Fonte: Para mais detalhes, ver CEGALLA, D.P. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia. Editora 

Nacional, 2010, p. 438-472. 

 

Questão: 13  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Na guia Detalhes da caixa de diálogo Propriedades você pode atribuir e alterar as propriedades de um arquivo que 

podem ser editadas. Dessa forma, mantém-se o gabarito divulgado anteriormente. 

Fonte: PREPPERNAU, J.; COX, J.; ONLINE SOLUTIONS, INC. – Windows 7: passo a passo. – Porto Alegre: Bookman, 

2010. – Pág.: 213. 

 

Questão: 16  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A alegação é improcedente, pois o governo indiano questionou a questão da reclamação do Brasil a OMC. Também a 

pauta estava centrada na questão da agropecuária. O acordo visava o aumento da produção, estreitamento das 

parcerias e a produção do gergelim. 

Fonte: https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2020/01/27/como-foi-a-visita-de-bolsonaro-a-india-

para-o-agronegocio.ghtml 

 

Questão: 17 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A resposta é “todos os países são subdesenvolvidos”, e não “alguns países são subdesenvolvidos”. Por não haver 

alternativa que atenda ao enunciado, a questão foi anulada. 

Fonte: Marina, L. T. Fronteiras da Globalização. O espaço geográfico globalizado. Editora Ática. São Paulo. 2017 p.63 

 

Questão: 19  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “A”.  

A propaganda é Nazista e não Fascista. Dessa forma, o gabarito foi alterado para “A”. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/historiag/propagandanazista.htm 

 

Questão: 20  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O surto se deu devido aos produtos (alimentos secos) ficarem espalhados com pouca higiene.  

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/27/opinion/1551290093_277722.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/27/opinion/1551290093_277722.html
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Fonte: https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2020/01/22/coronavirus-na-china-perguntas-e-respostas-

sobre-a-doenca-que-matou-6.htm 

 

 

Questão: 21  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Analisadas as razões recursais, verificou-se que estas não merecem prosperar. 

Isso porque o comando da questão é hialino em solicitar a indicação da alternativa que contém acumulação de 

cargos em que, mesmo havendo compatibilidade de horários, é expressamente proibido por lei. 

O artigo 174 da Lei n° Lei Complementar n°41, de 24 de fevereiro de 2011 assim dispõe: 

 Art.  174.  É vedada  a  acumulação  remunerada  de  cargos  públicos,  exceto, quando houver  compatibilidade  de  

horários para:  

I  -  a  de  dois  cargos de  professor;  

II  -  a  de  um cargo de  professor com outro técnico  ou científico;  

III  -  a  de  dois  cargos  ou  empregos  privativos  de  profissionais  de  saúde,  cujas profissões estejam 

regulamentadas. 

O artigo em comento prevê como regra a vedação ao acumulo de cargos mesmo que haja a compatibilidade de 

horários. 

As situações previstas em seus incisos indicam exceção à regra estampada no caput do artigo, de modo que não 

deve ser confundido com a solicitação feita no comando da questão. 

Destarte, julga-se improcedentes os recursos e mantem-se o gabarito preliminar divulgado.    

Fonte: Artigo 174 da Lei Complementar n°41, de 24 de fevereiro de 2011. Disponível em: 

http://www.formiga.mg.gov.br/arquivos/recursos_humanos/leicomplementar41estatutogeralatualizado.pdf 

 

Questão: 25  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Analisadas as razões recursais, verificou-se que estas não merecem prosperar. 

O enunciado da questão solicita a indicação da alternativa que, segundo a legislação municipal – Lei Orgânica do 

Município, NÃO constitui elemento essencial para a investidura no cargo de Secretário ou Diretor equivalente.   

Para responder ao questionado, deve-se socorrer-se à literalidade do texto legislativo, municipal que assim dispõe:  

Art. 71 – São condições essenciais para a investidura no cargo de Secretário ou Diretor equivalente:  

I – ser brasileiro; 

II – estar no exercício dos direitos políticos; 

III- ser maior de 21 (vinte e um) anos. 

Mister se faz ressaltar que os cargos de Secretário e Diretor previstos no artigo 69 da Lei Orgânica do Município de 

Formiga são cargos em comissão, de livre nomeação e demissão do Prefeito e não deve ser confundido com os 

cargos de provimento efetivo.  

 

Destarte, os elementos essenciais à investidura do cargo de Secretário ou Diretor equivalente são os previstos no 

artigo 71 da Lei Orgânica do Município de Formiga.  

Por fim, deve-se esclarecer que a palavra grafada equivocadamente na alternativa C, qual seja ``diretos`` políticos, 

em nada prejudica o bom e correto entendimento da expressão. 

Desta forma, julga-se improcedentes os recursos, mantendo-se o gabarito preliminar publicado. 

Fonte: Artigos 69 e 71 da Lei Orgânica do Município de Formiga. Disponível em: 

https://www.camaraformiga.mg.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/LEI-ORG%C3%82NICA-

Atualiza%C3%A7%C3%A3o-Emenda-25.2019.pdf 

 

 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2020/01/22/coronavirus-na-china-perguntas-e-respostas-sobre-a-doenca-que-matou-6.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2020/01/22/coronavirus-na-china-perguntas-e-respostas-sobre-a-doenca-que-matou-6.htm
http://www.formiga.mg.gov.br/arquivos/recursos_humanos/leicomplementar41estatutogeralatualizado.pdf


 

159 

 

Questão: 28  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Analisadas as razões recursais, verificou-se que estas não merecem prosperar. 

Todas as alternativas da questão apresentam critérios de avaliação utilizados durante o estágio probatório dos 

servidores públicos da administração direta e indireta. O que se pretende com o comando da questão é a 

assinalação da alternativa que contém a indicação equivocada da definição dos referidos critérios.  

O artigo 27 da Lei Complementar assim dispõe: 

``Art.  27.  Os  critérios  de  avaliação  dos  servidores  do  Poder  Executivo  – administração direta  e  indireta  -  são  

assim definidos: 

 

I  -  Assiduidade:  refere-se  ao  comparecimento  com  regularidade  e  exatidão  ao local de trabalho;  

II  -  Disciplina:  refere-se  à  organização  das  tarefas,  considerando  o cumprimento dos  procedimentos 

estabelecidos e o  respeito à  hierarquia;  

III  -  Pontualidade:  refere-se  ao  respeito  e  cumprimento  dos  horários estabelecidos;  

IV  -  Interesse:  refere-se  à  atitude  de  buscar  as  informações  necessárias  para  a execução do seu trabalho, bem 

como a  atenção  e  ao cumprimento das informações recebidas.  

V  -  Observância  das  normas  e  regulamentos:  refere-se  à  organização  das tarefas,  considerando  o  

cumprimento  dos  procedimentos  estabelecidos,  o  respeito  às  normas  e à  hierarquia;    

VI  -  Responsabilidade:  refere-se  à  atitude  de  executar  o  que  lhe  compete  de forma correta, sem a necessidade  

de  supervisão constante;    

VII  -  Adaptação:  refere-se  à  postura  do  servidor  face  às  tarefas,  procedimentos e  à  necessidade  de  sua 

atuação no serviço público;  

VIII  -  Capacidade  de  trabalho  em  equipe:  refere-se  à  disponibilidade  que apresenta  para  ajudar colegas e 

chefia  em situações de trabalho;  

IX  -  Capacidade  de  aprendizado  e  de  desenvolvimento  profissional:  refere-se  à atenção  do  servidor  ao  

serviço,  caracterizando-se  pela  execução  correta  das  tarefas  que  são acometidas;  

X  -  Produtividade:  refere-se  ao  volume  de  trabalho  executado,  dentro  dos padrões exigidos,  em determinado 

espaço de  tempo; 

XI  -  Economicidade:  refere-se  ao  uso  que  faz  de  seus  materiais  e equipamentos,  considerando o 

aproveitamento e  conservação;  

XII  -  Flexibilidade:  refere-se  à  capacidade  do  servidor  de  adaptar-se  a  novos métodos e  a  atender solicitações 

de trabalho que fogem da  rotina, mas que  lhe são próprias;  

XIII  -  Capacidade  de  iniciativa:  refere-se  à  atitude  de  agir  dentro  dos  seus limites de  atuação no trabalho.  

XIV -  Impessoalidade:  refere-se  à  ideia  de  que  Administração  tem  que  tratar todos  os  administrados  sem  

discriminações,  benéficas  ou  detrimentosas.  Nem favoritismo nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou 

animosidades pessoais, políticas ou ideológicas não podem interferir  na  atuação  administrativa  e  muito  menos  

interesses  sectários,  de  facções ou grupos de  qualquer espécie``.    

Conforme expressa previsão legal, o critério Adaptação, indicado na alternativa D,  refere-se  à  postura  do  servidor  

face  às  tarefas,  procedimentos e  à  necessidade  de  sua atuação no serviço público, e não à capacidade do 

servidor de adaptar-se a novos métodos e a atender solicitações de trabalho que fogem da rotina, mas que lhe são 

próprias. 

Destarte, julga-se improcedente a razão recursal, mantendo-se o gabarito divulgado preliminarmente.  

Fonte: Artigo 27 da Lei Complementar n°41, de 24 de fevereiro de 2011. Disponível em: 

http://www.formiga.mg.gov.br/arquivos/recursos_humanos/leicomplementar41estatutogeralatualizado.pdf 

 

 

 

 

http://www.formiga.mg.gov.br/arquivos/recursos_humanos/leicomplementar41estatutogeralatualizado.pdf


 

160 

 

Questão: 32  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A questão elaborada justifica-se por estar no conteúdo programático do concurso (teoria e técnica psicoterápica) e 

por apresentar um tema sobre a teoria da psicologia enquanto profissão. Ressaltando que a base para qualquer 

teoria é sua definição enquanto metodologia e ferramenta de atuação. Reafirmando ainda que as referências 

bibliográficas são apenas sugestões para a elaboração das questões, cabe salientar que a autora mencionada é 

referência na área da psicologia social, independente da sua diversidade de atuação.   

Fonte: Bock, Ana Mercês Bahia. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia.  14 ª edição. São Paulo: Saraiva 

2008 P. 100-103.  

 

Questão: 33  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Considerando que as referências/fontes bibliográficas têm como finalidade orientar o candidato em relação a análise 

da questão, pode-se afirmar que, a partir da autora mencionada, “Bock, Ana Mercês Bahia. Psicologias: uma 

introdução ao estudo de psicologia.  14 ª edição. São Paulo: Saraiva 2008 P. 137”, a questão elaborada traz uma 

reflexão em torno da motivação e sua relevância sobre o processo aprendizagem x desenvolvimento. Neste sentido, 

considerando o estudo da motivação e suas variáveis a questão apresenta 3 tipos de variáveis, sendo; “O ambiente”, 

“O objeto que atrai o indivíduo” e “As forças internas ao indivíduo”. Portanto, a letra B – “adaptação”, não é uma das 

variáveis citadas no estudo desta autora. 

Fonte: Bock, Ana Mercês Bahia. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia.  14 ª edição. São Paulo: Saraiva 

2008 P. 137.  

 

Questão: 34  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O enunciado da questão afirma que: “De acordo com alguns autores da psicologia, a personalidade pode ser 

entendida como um conjunto de processos cognitivos e automáticos que nos fazem reagir sobre uma determinada 

forma tendo em conta os diversos contextos (DALGALARRONDO, 2008)”. Portanto, o enunciado dá ênfase às 

variáveis definições da personalidade e ainda exemplifica dentro da perspectiva cognitiva. Posteriormente no 

comando, a questão cita outra variável: Comando: “Na visão Psicanalítica, a personalidade pode ser constituída:”. 

Portanto a questão é clara e objetiva. 

Fonte: Dalgalarrondo, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2008 

p. 264-266. 

 

Questão: 35  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A questão elaborada justifica-se por estar no conteúdo programático do concurso. O estudo da teoria da 

personalidade é de fundamental importância na prática do psicólogo, considerando os traços da personalidade 

como fator imprescindível no momento de avaliação do paciente. Diante da questão elaborada e os dados 

apresentados, a alternativa que correlaciona os modelos de personalidades está na alternativa C, as demais 

alternativas estão incoerentes com a teoria mencionada.  

Fonte: Dalgalarrondo, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2008 

p. 266. 

 

Questão: 37  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Diante do mencionado no Edital, as referências bibliográficas são apenas sugestões para a elaboração das questões. 

Foi disponibilizado um manual de estudo para os candidatos como orientação para o concurso citando tais fontes. 

Considerando essas informações, a referida questão sugere uma reflexão sobre “algumas questões epistemológicas 
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e éticas da psicologia” tornando relevante a discussão sobre a avaliação da psicologia enquanto ciência e profissão, 

sendo elaborada e embasada teoricamente pelo manual de estudo sugerido, o que torna a questão congruente de 

acordo com a bibliografia, assim como o autor mencionado.  

Fonte: MOLON, S. I. Algumas questões epistemológicas e éticas da psicologia: a avaliação em discussão. Psicologia & 

Sociedade; 16 (1): 108-123; Número Especial 2004. 

 

Questão: 38  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Diante do mencionado no Edital, as referências bibliográficas são apenas sugestões para a elaboração das questões, 

A questão elaborada justifica-se por estar no conteúdo programático do concurso (psicanálise). O principal objetivo 

da questão foi apresentar um dos importantes autores da psicanálise Sigmund Freud e algumas de suas 

características profissionais. Dentre as afirmativas, todas são verdadeiras, não estão incoerentes, não houve erro de 

digitação, foram escritas de forma correta e de acordo com a fonte / bibliografia citada, portanto a letra D apresenta 

a alternativa correta.  

Fonte: Schultz, Duane P. História da Psicologia Moderna. São Paulo: Thomson Learning 2006 p. 345-370. 

 

Questão: 40  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Diante do mencionado no Edital, as referências bibliográficas são apenas sugestões para a elaboração das questões. 

Foi disponibilizado um manual de estudo para os candidatos como orientação para o concurso citando tais fontes, 

neste sentido, a questão elaborada justifica-se por estar no conteúdo programático do concurso – interação social e 

foi elabora seguindo a bibliografia de “Almeida, Ângela Maria de oliveira & Org. Violência, exclusão social e 

desenvolvimento humano. Estudos em representações sociais. Brasília: Editora universidade de Brasília, 2006 p. 174-

175”, que faz parte do manual de estudo disponibilizado nos anexos do edital. 

Fonte: Almeida, Ângela Maria de oliveira & Org. Violência, exclusão social e desenvolvimento humano. Estudos em 

representações sociais. Brasília: Editora universidade de Brasília, 2006 p. 174-175.  

 

Questão: 42  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A entrevista psicológica está no conteúdo programático do concurso. Dentre os tipos de entrevista, existem as 

estruturadas, que apresentam entre seus valores o diagnóstico diferencial e a confiabilidade interavaliadores 

principalmente. Portanto, a alternativa letra C é a resposta correta e completa, a letra A está incompleta, tornando-

se incorreta.  

Fonte: BARLOW, David. Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos Tratamento Passo a Passo. 4ª ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2009 p. 30.  

 

Questão: 43  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Diante do mencionado no Edital, as referências bibliográficas são apenas sugestões para a elaboração das questões. 

A questão elaborada justifica-se por estar no conteúdo programático do concurso - Teoria e técnica psicoterápicas. 

Seu objetivo foi abordar uma das teorias da psicologia que é a Gestalt. A partir da visão desta teoria apresentar a 

organização perceptual. Dentre as alternativas apresentadas, a letra D apresenta incoerência de informações, sendo 

a opção correta do gabarito.  

Fonte: Schultz, Duane P. História da Psicologia Moderna. São Paulo: Thomson Learning 2006 p. 327-328. 
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Questão: 44  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A terapia cognitiva é uma das abordagens psicoterápicas de grande relevância na atualidade, o princípio 

fundamental da terapia cognitiva é o de que os pensamentos precedem o humor depressivo, e que ambos estão 

inter-relacionados com o ambiente, com as reações fisiológicas e com os comportamentos consequentes do sujeito. 

Neste sentido a questão elaborada abordou alguns fatores que o terapeuta é capaz de realizar durante a intervenção 

com esta abordagem. Dentre as afirmativas apresentadas todas são coerentes com a bibliografia/fonte usada para 

elaborar a questão, sendo, portanto, a letra A a alternativa correta do gabarito.   

Fonte: CORDIOLI, A. V. e colaboradores. Psicoterapias: abordagens atuais. 3 ª Ed. Porto Alegre: Artmed. 2008 p.388.  

 

Questão: 45  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Diante do mencionado no Edital, as referências bibliográficas são apenas sugestões para a elaboração das questões. 

Foi disponibilizado um manual de estudo para os candidatos como orientação para o concurso citando tais fontes, 

neste sentido, a questão elaborada justifica-se por estar no conteúdo programático do concurso – Ética Profissional 

e ainda sugerida no respectivo manual de estudo.  

Fonte: BRASIL. Resolução do Exercício Profissional nº 6, de 29 de março de 2019. Conselho Federal de Psicologia. Art. 

11.  

 

Questão: 46  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Diante do mencionado no Edital, as referências bibliográficas são apenas sugestões para a elaboração das questões. 

Foi disponibilizado um manual de estudo para os candidatos como orientação para o concurso citando tais fontes, 

neste sentido, a questão elaborada justifica-se por estar no conteúdo programático do concurso – Ética Profissional, 

e ainda sugerida no respectivo manual de estudo.  

Considerando ainda, que atuar baseado nas resoluções do conselho é um dever do psicólogo/psicóloga. A questão 

elaborada abordou alguns artigos da resolução nº 9, de 25 de abril de 2018, que estabelece diretrizes para a 

realização de avaliação psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, regulamenta o sistema de 

avaliação de testes psicológicos, normatizando o trabalho com discernimento e ética profissional. 

Fonte: BRASIL. Resolução Conselho Federal de Psicologia nº 9, de 25 de abril de 2018. 

 

Questão: 48  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Diante do mencionado no Edital, as referências bibliográficas são apenas sugestões para a elaboração das questões, 

neste sentido, a questão elaborada justifica-se por estar no conteúdo programático do concurso - Abordagem 

psicológica da Educação e foi elaborada e fundamentada de acordo com a fonte citada.  

Fonte: PATTO, Maria Helena Souza. Exercícios de indignação: Escritos de Educação e Psicologia. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 2005 p. 140- 150.  

 

Questão: 49  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O enunciado versa sobre a atualização dos estudos de validade de testes psicológicos de acordo com o art. 27, em 

seguida o comando da questão fala sobre o art. 28.  Ambos os artigos estão na bibliografia usada para a elaboração 

da questão: BRASIL. Resolução Conselho Federal de Psicologia nº 9, de 25 de abril de 2018. Estabelece diretrizes para 

a realização de Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, regulamenta o Sistema de 

Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e revoga as Resoluções n° 002/2003, nº 006/2004 e n° 005/2012 e Notas 

Técnicas n° 01/2017 e 02/2017. 

Fonte: BRASIL. Resolução Conselho Federal de Psicologia nº 9, de 25 de abril de 2018. 
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Questão: 50  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Diante do mencionado no Edital, as referências bibliográficas são apenas sugestões para a elaboração das questões, 

neste sentido, a questão elaborada justifica-se por estar no conteúdo programático do concurso - Teoria e técnicas 

psicoterápicas e foi elaborada e fundamentada de acordo com a fonte citada e o gabarito encontra-se correto diante 

do respectivo autor.  

Fonte: CORDIOLI, A. V. e colaboradores. Psicoterapias: abordagens atuais. 3 ª Ed. Porto Alegre: Artmed. 2008 p. 388.  

 

 

Cargo: Recepcionista 

 

Questão: 01  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O texto retrata aquelas pessoas privilegiadas socialmente que, na maioria das vezes, sentem-se envergonhadas, ora 

por perceberem que seus problemas são menores que o da criança, ora por fazerem tão pouco em prol das crianças 

abandonadas e desamparadas. O título do texto “caridades odiosas” nos faz refletir que a caridade deve ser 

espontânea, e não pressionada ou forçada por uma situação ou circunstância. Tal comprovação se dá em alguns 

fragmentos do texto, como “De que tinha eu medo? Eu não olhava a criança, queria que a cena humilhante para 

mim, terminasse logo” (5º§); “Esse menino estava nesta porta há mais de uma hora, puxando todas as pessoas mas 

ninguém quis dar” (10º§); “Fui embora, com o rosto corado de vergonha. De vergonha mesmo? Eu estava cheia de 

um sentimento de amor, gratidão, revolta e vergonha” (11º§). As demais afirmações são ideias secundárias ao 

objetivo textual. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 03  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

De acordo com o trecho “Percebi vagamente um pedido, antes de compreender o seu sentido concreto”, e, ainda, 

considerando o concatenamento dos argumentos, é possível afirmar que o termo vagamente exprime circunstância 

de “modo”. Levando em consideração que o advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do 

adjetivo e do próprio advérbio, verifica-se que a expressão vagamente se trata de um advérbio de modo. As demais 

opções de respostas são incoerentes ao questionamento abordado. 

Fontes:  

PLATÃO, Francisco; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2007, p. 35-37. 

CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexikon, 2017. 

 

Questão: 08  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

No trecho “Eu tivera a oportunidade de...” a ação verbal “tivera” expressa uma ação incerta do passado. A ação 

verbal se encontra no pretérito mais-que-perfeito do indicativo, ou seja, é um tempo verbal empregado para indicar 

uma ação passada que ocorreu antes de outra, também no passado, além de ele ser usado para falar de uma ação 

incerta do passado. 

Fontes:  

PLATÃO, Francisco; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2007, p. 35-37. 

CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexikon, 2017. 
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Questão: 10  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

Paroxítona é uma palavra que tem a penúltima sílaba como sílaba tônica, ou seja, a sua penúltima sílaba é aquela 

que é pronunciada com mais força. As restantes sílabas da palavra são átonas, sendo pronunciadas com menor 

intensidade. As palavras insuportável e inútil são paroxítonas acentuadas e terminadas em “l”. As demais palavras 

são acentuadas por demais razões, a saber: ninguém (oxítona acentuada terminada em “em”); pé (monossílabo 

tônico); água (proparoxítona, pois a sílaba tônica é seguida de um ditongo crescente). Dessa forma, a expressão 

“exceto” evidenciada no enunciado da questão a invalida. 

Fontes:  

 PLATÃO, Francisco; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2007, p. 35-

37. 

 CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2017. 

 

Questão: 25  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Os municípios que fazem parte do “Mar de Minas” são: Aguanil, Alfenas, Alpinópolis, Alterosa, Areado, Boa 

Esperança, Cabo Verde, Camacho, Campo Belo, Campo do Meio, Campos Gerais, Cana Verde, Candeias, Capitólio, 

Carmo do Rio Claro, Coqueiral, Cristais, Divisa Nova, Elói Mendes, Fama, Formiga, Guapé, Ilicínea, Juruaia, Lavras, 

Muzambinho, Nepomuceno, Paraguaçu, Pimenta, Ribeirão Vermelho, São João Batista do Glória, São José da Barra, 

Três Pontas e Varginha, com a criação de praias e desfiladeiros.  A questão se encontra em conformidade com as 

normas editalícias em relação ao conteúdo programático divulgado: “Programa de Atualidades: Domínio de tópicos 

relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações 

internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas, a nível 

nacional e internacional”. Ressalta-se que a bibliografia é SUGERIDA, não limita e nem esgota o programa, servindo 

apenas como orientação para os candidatos. 

 

Questão: 27  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A Terra realiza diversos movimentos; porém, os principais são os de rotação e translação. O movimento de rotação 

corresponde ao movimento que a Terra realiza em torno de si mesma e que requer vinte quatro horas para ser 

concretizado, esse é responsável pelo surgimento dos dias e das noites. O movimento de translação corresponde ao 

movimento que a Terra realiza em torno do sol; para completá-lo são necessários 365 dias e 6 horas e 366 dias nos 

anos bissextos. Considera-se que as seis horas são somadas ao longo de quatro anos, totalizando, assim, 24 horas ou 

um dia; portanto, o acréscimo da palavra ‘aproximadamente’ é irrelevante. 

Fontes:  

 BRASIL ESCOLA. História geral. Conhecimento sobre a História da Humanidade. São Paulo, 23 de setembro 

de 2019. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br>. 

 MUNDO EDUCAÇÃO. Notícias. Atualidades política e economia. São Paulo, 23 de setembro de 2019. 

Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/>. 

 

 

Cargo: Serralheiro 

 

Questão: 05  

Recurso Procedente. Questão Anulada  

Levando em consideração o 1º§ do texto, “Há algo errado na forma como temos vivido nossas relações amorosas. 

Isso é fácil de ser constatado, pois temos sofrido muito por amor. Se o que anda bem tem que nos fazer felizes, o 
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sofrimento só pode significar que estamos numa rota equivocada”, podemos afirmar, certamente, que o antônimo 

do termo equivocada é “direita”; “certa”. Não há opções de respostas que atenda à significação contrária de tal 

termo. 

Fonte: LEXIKON, Editora Digital (ed.). Aulete digital: dicionário online. [S. l.], 2019. Disponível em: 

<http://aulete.com.br/>. 

 

Questão: 12  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Conforme está escrito no enunciado, fica entendido que a garantia se estende até o final do mês em que o cliente 

comprou o aparelho. Desse modo, em nada prejudica o raciocínio para a resolução da questão, uma vez que não há 

alternativa contendo o dia específico do fim da garantia, somente o mês em que ela irá terminar. Essa interpretação 

é cabível para a resolução e não possibilita dificuldade na hora de escolher a resposta correta. 

Por isso, ratifica-se o gabarito preliminar. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contextos e Aplicações. São Paulo: Ática, 2011 (Ensino Médio – Vol. 1, 2 e 

3) 

 

Questão: 17  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “D”.  

Conforme apresentado na cartela a seguir, é possível marcar até 20 números para que o próximo (21º) seja 

inevitável a vitória do jogador do bingo. 

 Cartela 

Coluna 

1 

Coluna 

2 

Coluna 

3 

Coluna 

4 

Coluna 

5 

Linha 1 x x x X  

Linha 2  x x x X 

Linha 3 x  x x x 

Linha 4 x x  x x 

Linha 5 x x x  x 

 

Desse modo, retifica-se o gabarito preliminar para a alternativa D. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contextos e Aplicações. São Paulo: Ática, 2011 (Ensino Médio – Vol. 1, 2 e 

3) 

 

 

Cargo: Servente de Limpeza 

 

Questão: 05  

Recurso Procedente. Questão Anulada  

Levando em consideração o 1º§ do texto, “Há algo errado na forma como temos vivido nossas relações amorosas. 

Isso é fácil de ser constatado, pois temos sofrido muito por amor. Se o que anda bem tem que nos fazer felizes, o 

sofrimento só pode significar que estamos numa rota equivocada”, podemos afirmar, certamente, que o antônimo 

do termo equivocada é “direita”; “certa”. Não há opções de respostas que atenda à significação contrária de tal 

termo. 

Fonte: LEXIKON, Editora Digital (ed.). Aulete digital: dicionário online. [S. l.], 2019. Disponível em: 

<http://aulete.com.br/>. 
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Questão: 17  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “D”.  

Conforme apresentado na cartela a seguir, é possível marcar até 20 números para que o próximo (21º) seja 

inevitável a vitória do jogador do bingo. 

 Cartela 

Coluna 

1 

Coluna 

2 

Coluna 

3 

Coluna 

4 

Coluna 

5 

Linha 1 x x x X  

Linha 2  x x x X 

Linha 3 x  x x x 

Linha 4 x x  x x 

Linha 5 x x x  x 

 

Desse modo, retifica-se o gabarito preliminar para a alternativa D. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contextos e Aplicações. São Paulo: Ática, 2011 (Ensino Médio – Vol. 1, 2 e 

3) 

 

Cargo: Servente Escolar 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

01 09 06 04 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A palavra “reles” significa inferior; chinfrim; insignificante; de má qualidade; desprezível; fútil. Dessa forma, ao 

afirmar que o chuchu se trata de uma “cucurbitácea reles” é o mesmo que depreciar ou menosprezar o legume. As 

demais afirmações são inapropriadas levando em consideração o sentido textual, observe:  

fato do legume ser sem sabor: esta particularidade, retratada no 2º§, denota que “Não tenho também nenhuma 

ternura especial pelo chuchu, mas já reparei que há uma certa injustiça em considerar insípido um prato que é 

insípido só porque raras são as cozinheiras que sabem prepará-lo” e, ainda, no 3º§ do texto, está relacionada às 

informações “é uma mistura de água e celulose, desprovida de qualquer vitamina ou sal”;  

nome científico dado ao chuchu: o nome científico de tal hortaliça é Sechium edule; 

fato do chuchu ser uma hortaliça comum: quer dizer que o chuchu é caracterizado pela simplicidade; que é fácil ou 

acessível.  Assim, considerando a conjuntura textual, a expressão “cucurbitácea reles” nada mais é do que uma 

forma do autor subestimar o legume. 

Fontes:  

O próprio texto. 

CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexikon, 2017. 

LEXIKON, Editora Digital (ed.). Aulete digital: dicionário online. [S. l.], 2019. Disponível em: <http://aulete.com.br/>. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

03 08 01 07 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com as normas editalícias, o conteúdo programático para o cargo de servente escolar (nível fundamental 

incompleto) de Língua Portuguesa é: “Leitura e compreensão de textos, informações de pequenos textos; 

Estabelecer relações entre sequência de fatos ilustrados; Conhecimento da língua: ortografia, acentuação gráfica, 

pontuação, masculino e feminino, antônimo e sinônimo, diminutivo, aumentativo e divisão silábica”. Dessa forma, 

ao indagar o significado da expressão “cético” a questão aborda sobre sinônimo e leitura e compreensão de textos.  
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Fonte: O próprio Edital. 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

05 10 03 08 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com as normas editalícias, o conteúdo programático para o cargo de servente escolar (nível fundamental 

incompleto) de Língua Portuguesa é: “Leitura e compreensão de textos, informações de pequenos textos; 

Estabelecer relações entre sequência de fatos ilustrados; Conhecimento da língua: ortografia, acentuação gráfica, 

pontuação, masculino e feminino, antônimo e sinônimo, diminutivo, aumentativo e divisão silábica”. Dessa forma, 

ao indagar sobre a palavra “caxixe” a questão aborda sobre sinônimo e leitura e compreensão de textos. 

Fonte: O próprio Edital. 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

06 01 02 03 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com as normas editalícias, o conteúdo programático para o cargo de servente escolar (nível fundamental 

incompleto) de Língua Portuguesa é: “Leitura e compreensão de textos, informações de pequenos textos; 

Estabelecer relações entre sequência de fatos ilustrados; Conhecimento da língua: ortografia, acentuação gráfica, 

pontuação, masculino e feminino, antônimo e sinônimo, diminutivo, aumentativo e divisão silábica”. Dessa forma, 

ao indagar sobre o antônimo da palavra “última” a questão aborda sobre antônimo e leitura e compreensão de 

textos. 

Fonte: O próprio Edital. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

10 04 05 06 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com as normas editalícias, o conteúdo programático para o cargo de servente escolar (nível fundamental 

incompleto) de Língua Portuguesa é: “Leitura e compreensão de textos, informações de pequenos textos; 

Estabelecer relações entre sequência de fatos ilustrados; Conhecimento da língua: ortografia, acentuação gráfica, 

pontuação, masculino e feminino, antônimo e sinônimo, diminutivo, aumentativo e divisão silábica”. Dessa forma, 

ao indagar sobre a palavra “insípido” a questão aborda sobre sinônimo e leitura e compreensão de textos. 

As palavras próximo; insípido; orgânica são proparoxítonas, isto é, têm a antepenúltima sílaba como sílaba tônica, ou 

seja, a sua antepenúltima sílaba é aquela que é pronunciada com mais força. As restantes sílabas da palavra são 

átonas, sendo pronunciadas com menor intensidade. As palavras proparoxítonas seguem apenas uma regra de 

acentuação: todas são acentuadas graficamente. A palavra indispensável é paroxítona acentuada e terminada em 

“l”. 

Fontes:  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2017. 

 O próprio Edital. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

11 20 14 17 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As informações do enunciado são suficientes para se afirmar que Pedro e João acordam cedo, pois “TODAS AS 

PESSOAS QUE SÃO BEM SUCEDIDAS ACORDAM CEDO”. Ora, se Pedro é bem-sucedido, obrigatoriamente ele acorda 

cedo. Entretanto, João acorda cedo, mas pode não ser bem-sucedido, pois não há mais informações sobre seu 

sucesso ou não. Portanto, é certo afirmar que ambos acordam cedo. Ratifica-se o gabarito preliminar. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contextos e Aplicações. São Paulo: Ática, 2011 (Ensino Médio – Vol. 1, 2 e 

3) 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

14 17 20 18 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O conteúdo programático contém “Comparações, medição, avaliação e quantificação”. Logo, a solução da questão 

poderia ser encontrada utilizando-se parâmetros de comparação, realizando-se uma avaliação para se chegar à 

medição desejada, uma vez que é necessário encontrar a comparação entre a quantidade de leite que foi utilizada a 

mais do que o habitual e fazer a medida equivalente para a quantidade de café. A solução é possível através da 

operação fundamental de divisão. Observe: 180/150 = 1,2 medida de leite. Logo, deve-se colocar 1,2 medida de café, 

isto é: 1,2*250 = 300 ml, conforme gabarito preliminar. O enunciado pede a quantidade que deve ser colocada a 

mais. Dessa forma, 300 ml é o total e a quantia que deve ser acrescentada é 50 ml, conforme gabarito preliminar. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contextos e Aplicações. São Paulo: Ática, 2011 (Ensino Médio – Vol. 1, 2 e 

3) 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

15 12 13 11 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O conteúdo programático possui os termos “Calendários e Contagem”. Dessa forma, como Dezembro possui 31 dias 

e a questão em tela se trata da contagem de dias de forma sequencial, não é cabível a exclusão do 31º dia do mês de 

dezembro. Ratifica-se o gabarito preliminar. 

Outra alegação extrapola os dados fornecidos na questão. Não há qualquer informação sobre consideração de 
feriados, somente foi informado a quantidade de dias que levou para o aparelho chegar ao dono. 
A contagem dos dias é dada a seguir: 

1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias 6 dias 7 dias 8 dias  9 dias 

26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 01/01 02/01 03/01 

 
Desse modo, ratifica-se o gabarito preliminar. 
Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contextos e Aplicações. São Paulo: Ática, 2011 (Ensino Médio – Vol. 1, 2 e 

3) 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

17 15 18 14 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O conteúdo programático contém “operações fundamentais da matemática”. Dessa forma, era necessário que se 

efetuassem as operações para se chegar à resolução, sem a necessidade de aplicar conhecimento de frações. 

Observe: 2400*1/12 = 200. Agora basta contar a quantidade de meses trabalhados: 200*10 = 2000 

Ratifica-se o gabarito preliminar. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contextos e Aplicações. São Paulo: Ática, 2011 (Ensino Médio – Vol. 1, 2 e 

3) 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

20 11 16 13 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A sequência apresentada é composta por símbolos que possuem três traços. Assim, a alternativa correta é a letra C, 

pois apresenta um triângulo que possui três traços. A ideia de se utilizar letras do alfabeto grego extrapola o 

conteúdo programático do edital, pois não há essa previsão e nem se exige esse conhecimento dos candidatos nesse 

certame. Desse modo, ratifica-se o gabarito preliminar.  

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contextos e Aplicações. São Paulo: Ática, 2011 (Ensino Médio – Vol. 1, 2 e 

3) 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

13 16 19 12 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Todas as palavras da sequência possuíam duas vogais, sendo a primeira a vogal sucessora da segunda. Logo, a única 

alternativa que contém essa propriedade é MESA, pois E é vogal e é sucessora da vogal A. Ratifica-se o gabarito 

preliminar. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contextos e Aplicações. São Paulo: Ática, 2011 (Ensino Médio – Vol. 1, 2 e 

3) 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

21 25 24 27 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão está em conformidade com o conteúdo programático, segundo as normas editalícias: “Programa de 

Atualidades: Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, 

tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas 

vinculações históricas, a nível nacional e internacional”. A obra apresentada remete a características comuns do 

nosso país, exaltando valores naturais brasileiros. Seu autor, Gonçalves Dias, foi um dos maiores poetas da primeira 

geração romântica do Brasil. Foi patrono da cadeira 15 na Academia Brasileira de Letras (ABL).  

Fontes:   

 Ministério da Educação: https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/escolas/o-ensino-fundamental-e-

ate-que-serie 

 https://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/236.pdf 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

23 28 22 30 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Tal questionamento torna-se improcedente, pois o tema feudalismo é contemplado nas habilidades no 5º ano do 

Ensino Fundamental. Do 1º ao 5º ano constitui-se os anos iniciais do ensino fundamental. Assim, o assunto retratado 

faz parte do Ensino Fundamental Incompleto.  O feudalismo foi um conjunto de práticas envolvendo questões de 

ordem econômica, social e política; um tema de relações de servidão bastante peculiar na história. 

Fonte:   

 Ministério da Educação: https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/escolas/o-ensino-fundamental-e-

ate-que-serie 

 https://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/236.pdf 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

28 23 30 26 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Atualmente, cerca de 80% de todo o nióbio que é vendido no mundo é extraído de Minas Gerais e produzido pela 

Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM). Dessa forma, ao afirmar que “está localizada em Araxá 

uma das três minas de Nióbio existentes em todo o mundo, com uma duração estimada de 400 anos, desde que 

mantidos os níveis atuais de extração”. 

Fonte: MUNDO EDUCAÇÃO. Notícias. Atualidades política e economia. São Paulo, 23 de setembro de 2019. 

Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/>. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

29 26 27 24 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Tal questionamento é improcedente, uma vez que o gabarito publicado é a opção de resposta D) Juiz Fora. Portanto, 

as demais cidades citadas são consideradas cidades históricas de Minas Gerias, sendo elas: Caeté, Sabará, 

Diamantina. 

Fontes:  

 UNESCO. Atualidades. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. São Paulo, 23 

de setembro de 2019. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/>. 

 https://www.vivadecora.com.br/pro/curiosidades/cidades-historicas-de-minas-gerais/ 

 

 

Cargo: Técnico em Enfermagem 

 

Questão: 06  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”.  

O prefixo “super” (3º§) deve ser hifenizado quando vier acompanhado da palavra “homem”. Segundo Tufano (2008, 

p. 30), há uma regra básica para o emprego do hífen com prefixos, pois sempre se usa o hífen diante de “h”, como na 

palavra “super-homem”. Conforme o Novo Acordo Ortográfico, o prefixo super- deve ser hifenizado somente nos 

casos em que a palavra seguinte começar por “h” ou “r”. Nos demais casos, o hífen não é usado. 

Fontes: 

 CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed., 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2016. 

 TUFANO, Douglas. Guia prático da nova ortografia: Saiba o que mudou na ortografia brasileira. São Paulo: 

Editora Melhoramentos Ltda, 2008. (Disponível em: 

https://www.ime.usp.br/~yw/guia_reforma_ortografica_melhoramentos.pdf) 

 

Questão: 22  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Segundo informações do Ministério da Saúde, o conceito apresentado na questão se trata de Vigilância em Saúde: 

Conjunto de atividades que proporcionam conhecimento, detecção, análise e monitoramento de doenças 

decorrentes, inclusive, de fatores ambientais, com a finalidade de controlar e prevenir problemas na saúde humana. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Secretárias Municipais de Saúde. O SUS de A a Z: 

garantindo saúde nos municípios. 3ª ed. 2. reimp. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. (Série F. Comunicação e 

Educação em Saúde). Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_ 

p1.pdf>. 

https://www.ime.usp.br/~yw/guia_reforma_ortografica_melhoramentos.pdf
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Questão: 28  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A questão denota sobre as recomendações do Ministério da Saúde a respeito sobre a rede de serviços de saúde de 

vigilância epidemiológica e ambiental e de imunização para prevenir a ocorrência de febre amarela em humanos. A 

questão evidenciou três afirmativas sobre tal assunto; a opção de resposta B (IV, apenas) não prejudicou a 

compreensão e o entendimento das informações, estando corretas as afirmativas I, II e III. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Secretárias Municipais de Saúde. O SUS de A a Z: 

garantindo saúde nos municípios. 3ª ed. 2. reimp. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. (Série F. Comunicação e 

Educação em 

Saúde). Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_ 

p1.pdf>. 

 

Questão: 33  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O aparecimento de doenças oportunistas nos portadores do vírus HIV como herpes simples, citomegaloviroses, 

tuberculose, pneumonias, salmonelose, candidíase, pneumocistose, toxoplasmose, por exemplo, está relacionado 

diretamente com a imunodepressão desses indivíduos devido à função deficitária do sistema imunológico.  A 

manutenção de um estilo de vida evita a exposição aos patógenos causadores das doenças oportunistas mas não é o 

motivo do aparecimento destas doenças. O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) da 

Fundação Oswaldo Cruz desenvolveu um teste que detecta os anticorpos do HIV por meio da mucosa oral, colhida 

por uma haste de algodão. O resultado é obtido em 30 minutos com uma leitura parecida com a de um teste de 

gravidez. 

Fonte: Ministério da Saúde. Guia de Bolso: doenças infecciosas e parasitárias. 8ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 

2010. 

UNA-SUS Teste rápido pode detectar HIV em apenas 30 minutos. Disponível em: 

https://www.unasus.gov.br/noticia/teste-rapido-pode-detectar-hiv-em-apenas-30-minutos Acesso em: 12/02/2020 

 

Questão: 35  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Ao Técnico em enfermagem compete o cuidado colaborativo dos indivíduos de todas as idades famílias, grupos e 

comunidades, doentes ou saudáveis e em todos os ambientes. As suas atribuições vão desde a promoção da saúde e 

da prevenção de doenças, até o cuidado de pessoas doentes, além de outras. Para isto, o Código de ética dos 

profissionais de enfermagem estabelece no Art. 55 que é dever dos profissionais de enfermagem “Aprimorar os 

conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos e culturais, em benefício da pessoa, família e 

coletividade e do desenvolvimento da profissão.” 

Fonte: RESOLUÇÃO COFEN Nº 564 DE 6 DE NOVEMBRO DE 2017. Aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html Acesso em: 

12/02/2020 

 

Questão: 37  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

De acordo com o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, Art. 78, é proibido ao profissional da 

enfermagem “Administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da droga, via de administração e potenciais 

riscos, respeitados os graus de formação do profissional.” É imprescindível ao técnico de enfermagem 

conhecimentos acerca da ação dos medicamentos.  

https://www.unasus.gov.br/noticia/teste-rapido-pode-detectar-hiv-em-apenas-30-minutos
http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html
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Fonte: RESOLUÇÃO COFEN Nº 564 DE 6 DE NOVEMBRO DE 2017. Aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html Acesso em: 

12/02/2020 

 

Questão: 38  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Ao Técnico em enfermagem compete o cuidado colaborativo dos indivíduos de todas as idades famílias, grupos e 

comunidades, doentes ou saudáveis e em todos os ambientes. As suas atribuições vão desde a promoção da saúde e 

da prevenção de doenças, até o cuidado de pessoas doentes, além de outras. Para isto, o Código de ética dos 

profissionais de enfermagem estabelece no Art. 55 que é dever dos profissionais de enfermagem “Aprimorar os 

conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos e culturais, em benefício da pessoa, família e 

coletividade e do desenvolvimento da profissão.” 

Fonte: RESOLUÇÃO COFEN Nº 564 DE 6 DE NOVEMBRO DE 2017. Aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html Acesso em: 

12/02/2020 

 

Questão: 39  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Para a medida da pressão arterial na gestante o Ministério da Saúde recomenda: 

“Posicionamento da gestante: ela deve estar na posição sentada, com as pernas descruzadas, com os pés apoiados 

no chão e o dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço deve estar na altura do coração (no nível do ponto 

médio do esterno ou no 4º espaço intercostal), livre de roupas, apoiado, com a palma da mão voltada para cima e o 

cotovelo ligeiramente fletido. A PA também pode ser medida no braço esquerdo, na posição de decúbito lateral 

esquerdo, em repouso, e a gestante não deve diferir da posição sentada.” Estudos mostram que em decúbito lateral 

esquerdo, a pressão arterial de gestantes apresenta valores menores para o braço direito e que o braço esquerdo 

apresenta valores mais próximos aos obtidos na posição sentada. 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Atenção ao pré-

natal de baixo risco / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – 

Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2012. 

 

 

Cargo: Terapeuta Ocupacional 

 

 

Questão: 12 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A resposta é “todos os países são subdesenvolvidos”, e não “alguns países são subdesenvolvidos”. Por não haver 

alternativa que atenda ao enunciado, a questão foi anulada. 

Fonte: Marina, L. T. Fronteiras da Globalização. O espaço geográfico globalizado. Editora Ática. São Paulo. 2017 p.63 

 

 

Cargo: Zelador 

 

Questão: 07  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A palavra enigmática deve ser escrita com “g” mudo. Dessa forma, o correto seria “O óvni é alguma coisa enigmática 

vista no céu”. Trata-se de um adjetivo que se refere “a enigma ou característico deste. Em que há enigma(s); que não 

http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html
http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html
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se consegue decifrar; indecifrável”. As demais afirmativas estão grafadas em conformidade com a norma-padrão da 

Língua Portuguesa. 

Fontes:  

 PLATÃO, Francisco; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2007, p. 35-

37. 

 CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2017. 

 

Questão: 23  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Tal recurso torna-se improcedente pois Nelson Rolihlahla Mandela (1918-2013) foi um advogado, ativista político e 

presidente da África do Sul de 1994 a 1999.  Mandela foi um dos líderes do movimento contra o regime do apartheid 

no país e ficou 27 anos na prisão por consequência de sua luta política. O líder sul-africano Nelson Mandela foi um 

dos mais importantes sujeitos políticos atuantes contra o processo de discriminação instaurado pelo Apartheid, na 

África do Sul, e se tornou um ícone internacional na defesa das causas humanitárias. 

Fonte:  MUNDO EDUCAÇÃO. Notícias. Atualidades política e economia. São Paulo, 23 de setembro de 2019. 

Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/>. 

 

Cargos para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE 

 

 

Cargo: Auxiliar Administrativo – SAAE 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa “A”. 

Na oração “Ademais, é importante destacar que nós, (...)” (6º§), a palavra “ademais”, utilizada para introduzir a 

oração, pode ser substituída, sem alteração de sentido, por “Além disso”. Segundo o Dicionário Escolar da Língua 

Portuguesa/Academia Brasileira de Letras (2008, p. 101), a palavra “ademais” é um advérbio que significa “além do 

mais”, “além disso”. 

Fonte: DICIONÁRIO ESCOLAR DA LÍNGUA PORTUGUESA/ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. 2. ed., São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 2008. 

 

Questão: 03 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa “C”.  

No trecho “O Canadá, a Indonésia e a União Europeia, por exemplo, já definiram uma data para a proibição; o Brasil, 

sendo o quarto país que mais gera resíduos plásticos no mundo, precisa acompanhar esse movimento.” (3º§), pode-

se afirmar que o ponto e vírgula foi usado para separar partes de um período no qual já havia vírgulas, tanto antes 

quanto depois do ponto e vírgula, conforme o trecho apresentado.  

Segundo Cunha e Cintra (2016, p. 666-668) e Terra e Nicola (2008, p. 364), o ponto e vírgula é um sinal de pontuação 

que serve de intermediário entre o ponto e a vírgula, podendo aproximar-se ora mais daquele, ora mais desta, 

conforme os valores pausais e melódicos que representa no texto. No primeiro caso, equivale a uma espécie de 

ponto reduzido; no segundo, assemelha-se a uma vírgula alongada. Por causa desta imprecisão, o seu emprego 

depende substancialmente do contexto. Portanto, ele não é usado para separar um ponto reduzido e uma vírgula 

alongada. Não se pode afirmar que esse sinal de pontuação foi usado para separar itens enumerativos (como leis, 

regulamentos, etc.), pois eles não aparecem no trecho apresentado; nem o sujeito da oração ou um advérbio de 

afirmação porque isso não ocorre. 

Fontes: 
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 CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed., 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2016. 

 TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Gramática de hoje. São Paulo: Scipione, 2008. 

 

 

Questão: 07 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Em relação ao trecho destacado na oração “O consumidor final é o agente de transformação com maior poder nesta 

cadeia” (6º§), a única afirmativa verdadeira é: “Corresponde ao predicativo do sujeito”, pois a oração apresenta um 

verbo de ligação “é (= ser)” + um substantivo “o agente de transformação” que tem a função de atribuir uma 

característica ao sujeito “o consumidor final”, conforme Cunha e Cintra (2016), Terra e Nicola (2008). O trecho 

destacado não apresenta verbo. Logo, não há um verbo no subjuntivo e nem uma locução verbal. Sendo assim, não 

há uma oração subordinada substantiva. 

Fontes: 

 CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed., 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2016. 

 TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Gramática de hoje. São Paulo: Scipione, 2008. 

 

Questão: 08 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Sobre a oração “Anualmente, são geradas cerca de 300 milhões de toneladas de lixo plástico no mundo, (...)” (2º§), é 

INCORRETO afirmar que o verbo está na voz passiva sintética. Segundo Terra e Nicola (2008, p. 325), ocorre voz 

passiva sintética quando o verbo estiver acompanhado pelo pronome apassivador “se”. Neste caso, ele apresenta 

sujeito e concorda normalmente com o sujeito expresso na oração, de acordo com Cunha e Cintra (2016). 

Fontes: 

 CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed., 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2016. 

 TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Gramática de hoje. São Paulo: Scipione, 2008. 

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “D”. 

A expressão “cerca de” (2º§) é classificada, morfologicamente, como locução prepositiva. De acordo com Terra e 

Nicola (2008), Cunha e Cintra (2016), a locução prepositiva corresponde ao conjunto de duas ou mais palavras que 

exerce o papel de preposição. A locução “cerca de” significa “perto de” ou “a aproximadamente”. 

Fontes: 

 CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed., 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2016. 

 TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Gramática de hoje. São Paulo: Scipione, 2008. 

 

Questão: 13 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Conforme Item II. Conhecimentos Gerais para cargos  de Nível Médio Completo e Nível Técnico, a questão aborda 

“Noções de Informática”, disciplina que possui entre seu conteúdo “Noções de sistemas de Windows”, s.m.j., o que 

inclui, também, o Sistema Operacional Microsoft Windows 7. Desta forma a questão não apresenta elementos que a 

inviabilizem. Contém quatro temas de alto contraste, projetados para pessoas que precisam de ajuda adicional para 

ver informações salvas na tela. Dessa forma, mantém-se o gabarito divulgado anteriormente. 
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Fonte: PREPPERNAU, J.; COX, J.; ONLINE SOLUTIONS, INC. – Windows 7: passo a passo. – Porto Alegre: Bookman, 

2010. – Pág.: 347. 

 

Questão: 14 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Conforme Item II. Conhecimentos Gerais para cargos de Nível Médio Completo e Nível Técnico, a questão aborda 

“Noções de Informática”, disciplina que possui entre seu conteúdo “Noções de sistemas de Windows”, s.m.j., o que 

inclui, também, o Sistema Operacional Microsoft Windows 7. Desta forma a questão não apresenta elementos que a 

inviabilizem.  A Barra de Ferramentas Links, da Barra de Tarefas exibe uma lista dos sites e páginas que estão na 

Barra de Favoritos de seu Internet Explorer. 

Fonte: PREPPERNAU, J.; COX, J.; ONLINE SOLUTIONS, INC. – Windows 7: passo a passo. – Porto Alegre: Bookman, 

2010. – Pág.: 377 

 

Questão: 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Conforme Item II. Conhecimentos Gerais para cargos de Nível Médio Completo e Nível Técnico, a questão aborda 

“Noções de Informática”, disciplina que possui entre seu conteúdo “Noções de sistemas de Windows”, s.m.j., o que 

inclui, também, o Sistema Operacional Microsoft Windows 7. Desta forma a questão não apresenta elementos que a 

inviabilizem. A área de Notificação componente localizado na extremidade direita da Barra de Tarefas, dá acesso às 

funções de sistema frequentemente utilizadas, aos programas instalados e aos dispositivos que exibem ícones nessa 

área. Diante do exposto, mantém-se o gabarito. 

Fonte: PREPPERNAU, J.; COX, J.; ONLINE SOLUTIONS, INC. – Windows 7: passo a passo. – Porto Alegre: Bookman, 

2010. – Pág.: 383 

 

Questão: 16 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”. 

O Reino Unido é um dos países mais densamente povoados do mundo. Nos séculos XVII e XVIII, a população 

britânica experimentou um crescimento contínuo, por se atenuarem as epidemias, por manter-se alta a taxa de 

natalidade da sociedade tradicional e ainda por cair a taxa de mortalidade após a adoção de modernas técnicas de 

higiene. A revolução industrial -- e agrícola -- do século XVIII permitiu a alimentação adequada da crescente 

população, de modo que se deu no país, pela primeira vez, o fenômeno da explosão demográfica que caracterizou a 

transição de algumas sociedades para a modernidade. Dessa forma, é possível concluir que, o fato das epidemias se 

atenuarem, ou seja, “reduzirem”, “diminuírem”, “moderarem”, confirma-se que o Reino Unido é um dos países mais 

densamente povoados do mundo. No entanto, a criação do grupo G-7se deu em 1975, quando o então presidente 

da França, Giscard d’Estaing, convidou os chefes de Estados dos países mais desenvolvidos do planeta para uma 

reunião. Essa primeira reunião contou com governantes de seis países: Alemanha, Estados Unidos, França, 

Inglaterra, Itália e Japão. Na ocasião a pauta principal foi a crise do petróleo no mundo e seus impactos que 

assolavam a economia mundial. Em 1976, uma nova reunião deste grupo foi realizada, contando agora com a 

participação do Canadá, dando origem a denominação de G-7. A partir daí, ficou definido que as reuniões ocorreriam 

anualmente. A composição do G-7 com esses países durou até 1998, quando a Rússia passou a ser membro do 

grupo. Assim, o  “Grupo dos 8”, ou popularmente falando, o “G-8”, é um fórum que reúne oito países (Estados 

Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Japão e Rússia) e tem como objetivo debater assuntos 

relevantes relacionados à estabilidade econômica global. Juntos, esses países reúnem quase 70% da riqueza 

mundial, e são os principais acionistas dos grandes organismos financeiros do planeta. Dessa forma, a resposta para 

a questão é a alternativa C (I e III, apenas). 

Fontes:   

 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG EDITAL Nº 01, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019 
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 UNESCO. Atualidades. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. São Paulo, 23 

de setembro de 2019. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/>. 

 

Questão: 17 

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

A questão foi ANULADA por não tem como opção de resposta correta, a saber:   

 I -  É a prática na qual uma empresa ou instituição pública é vendida ao setor privado.  Afirmativa Correta. 

II - É a transferência momentânea ou definitiva das empresas públicas à iniciativa privada, tirando do Estado a 

função de gerir ou controlá-las. (Torna-se a alternativa Incorreta pois a transferência momentânea é considerada 

CONCESSÃO que é a transferência temporária da gestão das atividades empresariais do Estado à iniciativa privada, 

mas a titularidade dessas empresas permanece do Estado.) 

III - A privatização proporciona a desburocratização, pois empresas privadas não necessitam abrir editais para 

contratação de funcionários ou serviços, que demandam tempo e custam dinheiro. Afirmativa está CORRETA 

IV - As privatizações fazem, em sua maioria, parte do plano de governos de direita, pois defendem o livre comércio. 

Em grande parte dos casos, a privatização é uma ação realizada quando uma determinada empresa não está 

alcançando os lucros que precisa esteja passando por dificuldades financeiras.  Afirmativa está CORRETA 

Portanto a alternativa correta seria : I, III e IV, como nas opções não apresenta tal opção considera-se esta questão 

anulada. 

Fontes: 

 MUNDO EDUCAÇÃO. Notícias. Atualidades política e economia. São Paulo, 23 de setembro de 2019. 

Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/>.CARGO: Auxiliar Administrativo – SAAE 

 JORNAL. Notícias, Imagens, tecnologia, politica, relações públicas e Entrevistas. Jornal folha de São Paulo. 

São 

 Paulo, 23 de setembro de 2019. Disponível em: <https://www.folha.uol.com.br/>. 

 

Questão: 20 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Tal questionamento torna-se improcedente, pois a questão aborda sobre tema da atualidade referente a relações 

internacionais, política e economia, constantes no conteúdo programático do edital a saber:  

Programa de Atualidades: Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, 

educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e 

suas vinculações históricas, a nível nacional e internacional. Os primórdios de sua colonização datam da era 

quaternária ou término da era terciária, sendo possível que o homem tenha suas origens nesse continente.  O norte 

da África é a região mais antiga do mundo ocupada por seres humanos. Os fósseis de hominídeos encontrados ali, na 

Tanzânia e no Quênia, têm cerca de cinco milhões de anos. O norte da África é a região mais antiga do mundo 

ocupada por seres humanos. Os fósseis de hominídeos encontrados ali, na Tanzânia e no Quênia, têm cerca de cinco 

milhões de anos. Os dados se referem ao continente Africano. O MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, no uso de suas 

atribuições, em atendimento à Lei nº. 4627, de 22 de março de 2012 e ao disposto no item 9.1.1 do Edital nº 01, de 

11 de setembro de 2019, torna pública o manual do candidato, contendo a bibliografia sugerida para o presente 

certame, nos moldes do Anexo Único desta publicação, portanto A bibliografia é SUGERIDA e não limita nem esgota 

o programa, servindo apenas como orientação para os candidatos. 

Fontes:  

 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG EDITAL Nº 01, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019 

 TERRA. Notícias do mundo: política, conflitos, crimes, curiosidade e mais. São Paulo, 23 de setembro de 

2019. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/mundo/>. 
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Questão: 22 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Analisadas as razões recursais, verificou-se que estas merecem acolhimento. Isso porque, de acordo com a Lei 

Complementar n°41, de 24 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público de Formiga, 

atualizado pela Lei Complementar n° 195, de 2019, o servidor será submetido a 5 (cinco) avaliações de desempenho, 

e em todas as avaliações serão avaliados os seguintes critérios: assiduidade; disciplina; pontualidade; capacidade  de  

iniciativa; produtividade; respeito às normas e  regulamentos;  responsabilidade; capacidade  de  aprendizado e  de  

desenvolvimento profissional; cooperação  e  solidariedade; interesse; adaptação; economicidade; flexibilidade; 

respeito. Desta forma, verifica-se que não há alternativa correta passível de marcação, devendo ser anulada a 

questão.  

Fonte: Artigo 24 da Lei Complementar n°41, de 24 de fevereiro de 2011. Disponível em: 

http://www.formiga.mg.gov.br/arquivos/recursos_humanos/leicomplementar41estatutogeralatualizado.pdf 

 

Questão: 23 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Analisadas as razões recursais, verificou-se que estas não merecem prosperar. 

A questão guerreada traz, em seu enunciado, todas as informações necessárias à sua resolução. Vejamos: 

ˋˋDe acordo com a Lei Complementar nº 41/2011, Júlia, servidora pública empossada no município de Formiga/MG, 

no ano de 2015, além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, terá direito aos seguintes adicionais, 

EXCETO``.  No caso em tela, conforme EXPRESSAS informações, Júlia foi empossada em 2015, ou seja, após a entrada 

em vigor da Lei Complementar n° 41, de 2011 – Estatuto dos Servidores Públicos. A questão exige dos candidatos a 

análise das alternativas e a consequente indicação daquela que não incorporará a esfera de direitos da servidora 

Júlia. A resolução da questão ultrapassa a mera memorização da Legislação envolvida, demandando a aplicação 

desta ao caso concreto. Desta forma, a alternativa corretamente apresentada pelo gabarito preliminar é a indicativa 

de que Júlia não terá direito ao adicional por tempo de serviço – alternativa C, por ter sido empossada após a 

entrada em vigor da Lei Complementar n°41, de 2011, que diz:   

``Art.  100.  Além  do  vencimento  e  das  vantagens  previstas  nesta  Lei,  os servidores terão direito aos seguintes  

adicionais:  

I  -  adicional  por  tempo  de  serviço,  para  aqueles  que  ingressaram  no  serviço público antes da  vigência  desta  

lei;  

II  -  adicional  pelo  exercício  de  atividades  insalubres  ou  perigosas;  (Redação dada pela LC  nº 82/2012, em  seu 

Art. 1º).  

III  -  adicional pela  prestação de  serviço extraordinário;  

IV  -  adicional noturno;  

V  -  adicional de  férias;  

VI  -  adicional de titulação.`` 

Não há de se falar, ainda, em direito de adicional por tempo de serviço à servidora Júlia por inteligência do artigo 

101 da Lei Complementar nº 41, de 2011, sob pena de se exigir conhecimento baseado em informações não contidas 

no enunciado da questão.Desta forma, julga-se improcedentes os recursos, mantendo-se o gabarito preliminar 

publicado. 

Fonte: Artigo 100 da Lei Complementar n°41, de 24 de fevereiro de 2011. Disponível em: 

http://www.formiga.mg.gov.br/arquivos/recursos_humanos/leicomplementar41estatutogeralatualizado.pdf 

 

Questão: 27 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Conforme edital (principais navegadores de Internet), o assunto trata-se de navegadores de Internet, no caso o 

navegador EDGE, presente no Microsoft Windows 10, este caso não se encontram elementos que inviabilizam o 

entendimento da questão. 
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O conjunto de atalho correto é: CTRL + SHIFT + R – Ativa/Desativa o Modo de Leitura. Dessa forma, mantém-se o 

gabarito. 

Fonte: Os 46 atalhos no Microsoft Edge que você não conhecia. - Disponível em: <https://www.msn.com/pt-

br/noticias/microsoft-edge/os-46-atalhos-no-microsoft-edge-que-voc%C3%AA-n%C3%A3o-conhecia/ar-AAkHV4J> - 

Acesso em: 29 Dez. 2019. 

 

Questão: 29 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

O gabarito da questão aponta para a letra A, Exibir, corretamente. Dessa forma a banca não encontra elementos 

para anular a questão. Para aparecer o Painel de Tarefas, este deve ser acionado pelo Menu Exibir. 

Fonte: Microsoft Official Academic Course [recurso eletrônico] – Microsoft Office Excel 2003: básico – Dados 

eletrônicos. – Porto Alegre: Bookman, 2007. – Pág.: 25. 

 

Questão: 30 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

As teclas CTRL + W, quando acionadas em conjunto, fecham a guia que se está utilizando. Caso tenha apenas uma 

guia aberta, esta será fechada, e consequentemente, o navegador também será fechado. Desta forma, apenas uma 

resposta contempla a questão, não encontrando elementos para inviabilizar a questão. 

Fonte: Atalhos do teclado do Internet Explorer 11 – Disponível em: <https://support.microsoft.com/pt-

br/help/15357/windows-internet-explorer-11-keyboard-shortcuts> - Acesso em: 29 Dez. 2019. 

 

Questão: 33 

Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Recurso prejudicado, tendo em vista que o gabarito já é o solicitado. 

 

Questão: 40 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Verifica-se que a Lei nº. 8.666/93 consta no enunciado da questão como suporte para resolução da mesma. 

O artigo 1º da referida lei dispõe que: 

Art. 1o  Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, 

inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, 

as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

No comando da questão é claro sua vinculação à lei 8.666/93, dispondo o mesmo que: “Sobre o objetivo e alcance 

da Lei nº 8.666/93, é correto afirmar que”, ou seja, de acordo com o que tal legislação apresenta. 

Em relação à lei 13.303/2016, dispõe sobre regras de licitação e contratos para as empresas públicas e sociedades de 

economia mista no sentido de normatizar tais procedimentos nestes entes, entretanto não se distancia dos regimes 

licitatórios e sobre contratos estabelecidos pela lei 8.666/93. 

Portanto, a questão não apresenta nenhum tipo de vício ou incompletude, devendo ser mantida. 

Fonte: BRASIL. Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
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Cargo: Bombeiro Hidráulico – SAAE 

 

Questão: 26 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Até 2002 acreditava-se que a nascente do rio São Francisco se localizava no alto do Parque Nacional da Serra da 

Canastra, no estado de Minas Gerais, no município São Roque de Minas. Por meio dos estudos realizados pela 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales dos São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), descobriu-se, em 2002, que a 

nascente do rio São Francisco é, na verdade, o Rio Samburá, localizado em Medeiros no estado de Minas Gerais. 

Assim, a nascente histórica é na Serra da Canastra e a nascente geográfica é no Rio Samburá.  

Fontes:  

 BRASIL ESCOLA. História geral. Conhecimento sobre a História da Humanidade. São Paulo, 23 de setembro 

de 

 2019. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br>.  

 MUNDO EDUCAÇÃO. Notícias. Atualidades política e economia. São Paulo, 23 de setembro de 2019. 

Disponível 

 em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/>. 

 

 

Cargo: Guariteiro – SAAE 

 

Questão: 05  

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

Considerando o contexto textual, a expressão ofuscante significa “brilhantes”; “cintilantes”; “resplandecentes”. 

Dessa forma, o antônimo de tal expressão é “sombrias”; “escuras”; “negras”; “obscuras”; “apagadas”, levando em 

consideração o sentido textual. 

Fonte: LEXIKON, Editora Digital (ed.). Aulete digital: dicionário online. [S. l.], 2019. Disponível em: 

<http://aulete.com.br/>. 

 

Questão: 23 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Tal recurso torna-se improcedente, pois Nelson Rolihlahla Mandela (1918-2013) foi um advogado, ativista político e 

presidente da África do Sul de 1994 a 1999.  Mandela foi um dos líderes do movimento contra o regime do apartheid 

no país e ficou 27 anos na prisão por consequência de sua luta política. O líder sul-africano Nelson Mandela foi um 

dos mais importantes sujeitos políticos atuantes contra o processo de discriminação instaurado pelo Apartheid, na 

África do Sul, e se tornou um ícone internacional na defesa das causas humanitárias. 

Fontes:  MUNDO EDUCAÇÃO. Notícias. Atualidades política e economia. São Paulo, 23 de setembro de 2019. 

Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/>. 

 

 

Cargo: Mensageiro – SAAE 

 

 

Questão: 08 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

No trecho “Eu tivera a oportunidade de...” a ação verbal “tivera” expressa uma ação incerta do passado. A ação 

verbal se encontra no pretérito mais-que-perfeito do indicativo, ou seja, é um tempo verbal empregado para indicar 
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uma ação passada que ocorreu antes de outra, também no passado, além de ele ser usado para falar de uma ação 

incerta do passado. 

Fontes:  

 PLATÃO, Francisco; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2007, p. 35-

37. 

 CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2017. 

 

Questão: 21 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os recursos naturais inesgotáveis são elementos fundamentais para a sobrevivência, para o desenvolvimento e para 

o próprio conforto da sociedade como um todo. Eles são disponibilizados pela natureza e não se esgotam ao longo 

do tempo, por mais que sejam utilizados/explorados economicamente pelo homem. Estes recursos estão sempre 

presentes no planeta, sendo os recursos indispensáveis para a vida humana; graças a esses recursos há vida na Terra. 

Os recursos naturais permanentes e inesgotáveis são aqueles que não são esgotados, independentemente da 

quantidade de atividades produtivas que os seres humanos fazem com eles, tais como: luz solar, energia das ondas, 

do mar e do vento. Estudos sobre o sistema hídrico mundial são unânimes em indicar que, se a média de consumo 

global de água não diminuir no curto prazo, teremos problemas de escassez. 

Fontes: 

 BRASIL ESCOLA. História geral. Conhecimento sobre a História da Humanidade. São Paulo, 23 de setembro 

de 2019. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br>. 

 MUNDO EDUCAÇÃO. Notícias. Atualidades política e economia. São Paulo, 23 de setembro de 2019. 

Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/>. 

 

Questão: 25 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O questionamento é referente ao gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), de forma abrangente; dessa forma, a 

questão não se limita às maneiras de seu consumo e distribuição. A questão trata do gás GLP em seu contexto geral. 

A forma na qual ele pode ser conseguido, seja pelo consumidor final ou distribuir, não altera e nem compromete o 

entendimento do sentido textual empregado na alternativa. 

Fontes:   

 BRASIL ESCOLA. História geral. Conhecimento sobre a História da Humanidade. São Paulo, 23 de setembro 

de 2019. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br>. 

 MUNDO EDUCAÇÃO. Notícias. Atualidades política e economia. São Paulo, 23 de setembro de 2019. 

Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/>. 

 

 

Cargo: Motorista – SAAE 

 

Questão: 02 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Considerando o texto de Clarice Lispector, o questionamento feito logo no início do texto poderá ser respondido 

após a leitura e a interpretação do texto. O leitor poderá atender a tal indagação, conforme o seu ponto de vista, já 

que a própria autora não admite a sua percepção, como evidenciado nos trechos “Fui embora, com o rosto corado 

de vergonha. De vergonha mesmo? Eu estava cheia de um sentimento de amor, gratidão, revolta e vergonha. Mas, 

como se costuma dizer, o sol parecia brilhar com mais força. Eu tivera a oportunidade de... E para isso foi necessário 

que outros não lhe tivessem dado doce” (11º§) e “E, agora, sozinha, meus pensamentos voltavam lentamente a ser 

os anteriores, só que inúteis”. (12º§) 
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Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 08 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

No trecho “Eu tivera a oportunidade de...” a ação verbal “tivera” expressa uma ação incerta do passado. A ação 

verbal se encontra no pretérito mais-que-perfeito do indicativo, ou seja, é um tempo verbal empregado para indicar 

uma ação passada que ocorreu antes de outra, também no passado, além de ele ser usado para falar de uma ação 

incerta do passado. 

Fontes:  

PLATÃO, Francisco; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2007, p. 35-37. 

CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexikon, 2017. 

 

Questão: 10  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

Paroxítona é uma palavra que tem a penúltima sílaba como sílaba tônica, ou seja, a sua penúltima sílaba é aquela 

que é pronunciada com mais força. As restantes sílabas da palavra são átonas, sendo pronunciadas com menor 

intensidade. As palavras insuportável e inútil são paroxítonas acentuadas e terminadas em “l”. As demais palavras 

são acentuadas por demais razões, a saber: ninguém (oxítona acentuada terminada em “em”); pé (monossílabo 

tônico); água (proparoxítona, pois a sílaba tônica é seguida de um ditongo crescente). Dessa forma, a expressão 

“exceto” evidenciada no enunciado da questão a invalida. 

Fontes:  

 PLATÃO, Francisco; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2007, p. 35-

37. 

 CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2017. 

 

Questão: 26 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Pouco se sabe sobre Pedro Álvares Cabral até 1500, quando D. Manuel I, rei de Portugal, confiou-lhe o comando da 

segunda expedição portuguesa que mandou à Índia: armada de 13 navios, com 1500 homens. Esta larga de Lisboa a 

9 de março. Descobre as Terras de Vera Cruz (Brasil) em 22 de abril. Conclui-se, portanto, que a única expressão que 

complementa corretamente a afirmação é: (terras) de Vera Cruz. 

Fontes:   

 BRASIL ESCOLA. História geral. Conhecimento sobre a História da Humanidade. São Paulo, 23 de setembro 

de 2019. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br>. 

 

 MUNDO EDUCAÇÃO. Notícias. Atualidades política e economia. São Paulo, 23 de setembro de 2019. 

Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/>. 

 

Questão: 27 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A Terra realiza diversos movimentos; porém, os principais são os de rotação e translação. O movimento de rotação 

corresponde a um movimento que a Terra realiza em torno de si mesma e que requer vinte quatro horas para ser 

concretizado, esse é responsável pelo surgimento dos dias e das noites. O movimento de translação corresponde ao 

movimento que a Terra realiza em torno do sol; para completá-lo são necessários 365 dias e 6 horas e 366 dias nos 

anos bissextos. Considera-se que as seis horas são somadas ao longo de quatro anos, totalizando, assim, 24 horas ou 

um dia; portanto, o acréscimo da palavra ‘aproximadamente’ é irrelevante. 

Fontes:  
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 BRASIL ESCOLA. História geral. Conhecimento sobre a História da Humanidade. São Paulo, 23 de setembro 

de 2019. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br>. 

 MUNDO EDUCAÇÃO. Notícias. Atualidades política e economia. São Paulo, 23 de setembro de 2019. 

Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/>. 

 

Cargo: Operador de Sistema de Água e Esgoto – SAAE 

 

Questão: 03 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A boa pronunciação das palavras constitui objeto de estudo da ortoépia. Quem lê “buginganga” (2º§) é induzido a 

pronunciar incorretamente a palavra “bugiganga”, que deveria ser grafada sem a letra “n” na segunda sílaba. 

Partindo-se dessa premissa, é incorreto escrever “degladiar” em vez de “digladiar”, sendo falsa a primeira afirmação; 

sim, é errôneo escrever “aterrisagem” em vez de “aterrissagem”; sim, é correto escrever “abstêmio” em vez de 

“abstênio”. Como é verdadeira apenas a afirmação II, a questão foi anulada, por não haver essa alternativa como 

resposta correta. 

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 

2010, p. 45. 

 

Questão: 27 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “B”. 

A alternativa falsa é a letra B, pois o macromedidor é o elemento responsável pela medição de grandes vazões nas 

estações de tratamento de água (ETA) e não de esgoto, sendo esta opção incorreta.  

Fonte: Apostila elaborada pelos servidores do SAMAE, Eng.ª Liseane Peluso Rech, Eng.º Edson Charles Rippel, Eng.ª 

Fernanda Ballardin Spiandorello e Silvana de Fátima da Silva Mastella, designados através da Portaria n.º 23.314, de 

01 de agosto de 2014. 

 

Questão: 28 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As razões recursais dispostas não fundamentam o motivo da alternativa A ser correta, nem mesmo cita fontes 

bibliográficas. A questão versa sobre o sistema convencional de tratamento, que nem sempre utiliza todas as etapas 

descritas no item A, sendo assim, a banca entende que o recurso não apresentou embasamento teórico suficiente 

para a refutação completa do item solicitado. 

Fonte: Apostila elaborada pelos servidores do SAMAE, Eng.ª Liseane Peluso Rech, Eng.º Edson Charles Rippel, Eng.ª 

Fernanda Ballardin Spiandorello e Silvana de Fátima da Silva Mastella, designados através da Portaria n.º 23.314, de 

01 de agosto de 2014 (página 30). 

 

Questão: 30 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustenta o recurso que a alternativa II do item está correta, porém o item em sua redação explicita que a 

temperatura tem influência nas etapas de floculação, e, também, na determinação de alguns parâmetros químicos, 

tais como pH e solubilidade de gases, porém a temperatura tem influência em todas as demais etapas do 

tratamento, como a coagulação e demais (como relata a alegação), estando assim esta opção incorreta e o recurso 

improcedente.  

Fonte: Apostila elaborada pelos servidores do SAMAE, Eng.ª Liseane Peluso Rech, Eng.º Edson Charles Rippel, Eng.ª 

Fernanda Ballardin Spiandorello e Silvana de Fátima da Silva Mastella, designados através da Portaria n.º 23.314, de 

01 de agosto de 2014 (página 30). 
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Questão: 33 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustenta o recurso que não faz sentido o monitoramento do ar em uma ETE, porém este parâmetro quando 

monitorado em termos de controle operacional garantem o equilíbrio dos processos e eficiência dos sistemas 

reativos da estação e sua eficiência final de tratamento, sendo importante em termos de controle do processo 

operacional, sendo assim, o recurso e improcedente.  

Fonte: Apostila elaborada pelos servidores do SAMAE, Eng.ª Liseane Peluso Rech, Eng.º Edson Charles Rippel, Eng.ª 

Fernanda Ballardin Spiandorello e Silvana de Fátima da Silva Mastella, designados através da Portaria n.º 23.314, de 

01 de agosto de 2014 (página 30). 

 

Questão: 35 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa A está incorreta visto que na etapa secundária ocorre a remoção de matéria orgânica (DBO) e também 

de sólidos suspensos, que não contemplou no item, estando este incorreto. No item C ocorre a remoção de 

nutrientes, nitrogênio amoniacal e fósforo e também de outros elementos, porém não existe na redação a palavra 

unicamente ou somente, abrindo margem para demais elementos que neste caso são menos importantes e ativos 

nesta etapa do tratamento, e por isso suprimido do item, estando assim este item correto de acordo com a banca. 

Sendo assim, é improcedente o recurso.  

Fonte: PÊSSOA, C. A. & JORDÃO, E. P. Tratamento de esgotos domésticos. Volume 1 – 2ª ed. Rio de Janeiro: 

ABES/BNH, 1982.  

 

Questão: 38 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As razões recursais dispõem que não há uma única resposta correta, pois a alternativa D não ser referiria a EAT. 

Entretanto, conforme o Manual de Procedimentos para Auditoria no Setor Saneamento Básico, do Ministério do 

Trabalho e Emprego (2002), o uso de inseticidas é comum e permitido na limpeza das represas que compõem as 

ETA’s. Dessa forma, o presente recurso é improcedente, pois a alternativa indicada no Gabarito é a única que não 

pertence a um trabalho em ETA. 

Fonte: Manual de Procedimentos para Auditoria no Setor Saneamento Básico. Ministério do Trabalho e Emprego 

Secretaria de Inspeção do Trabalho Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho Grupo Especial de Apoio à 

Fiscalização no Setor Saneamento e Urbanismo Novembro de 2002. Disponível em: < 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/06manual_auditoria_saneamento.pdf >. 

 

Questão: 40 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A razão recursal considera haver erro no enunciado ou falta de informação, o que não se justifica. As informações 

são suficientes para a resolução da questão, sendo assim, é improcedente o recurso.  

 

Cargo: Mecânico Hidráulico - SAAE 

 

 

Questão: 10  

Recurso Procedente. Questão Anulada.  

Paroxítona é uma palavra que tem a penúltima sílaba como sílaba tônica, ou seja, a sua penúltima sílaba é aquela 

que é pronunciada com mais força. As restantes sílabas da palavra são átonas, sendo pronunciadas com menor 

intensidade. As palavras insuportável e inútil são paroxítonas acentuadas e terminadas em “l”. As demais palavras 

são acentuadas por demais razões, a saber: ninguém (oxítona acentuada terminada em “em”); pé (monossílabo 
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tônico); água (proparoxítona, pois a sílaba tônica é seguida de um ditongo crescente). Dessa forma, a expressão 

“exceto” evidenciada no enunciado da questão a invalida. 

Fontes:  

 PLATÃO, Francisco; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2007, p. 35-

37. 

 CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2017. 

 

Cargo: Operário de Serviços Gerais – SAAE 

 

Questão: 01 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O 4º§ denota que “Tanto os jogadores de futebol, se quiserem jogar em um time, quanto nós, se quisermos viver em 

sociedade, precisamos aceitar muitas regras” e “Desde muito pequenos aprendemos as regras de convivência na 

vida cotidiana com a família, com os amigos, com os colegas, em todos os espaços em que vivemos”. O 1º§ também 

revela que “A vida em casa, com a família, a vida na escola e mesmo a vida no lugar onde trabalhamos é mais ou 

menos como um jogo de futebol: existem determinadas regras a que precisamos obedecer”. Dessa forma, aceitar 

regras é um dever, se quisermos viver bem com as demais pessoas. Afirmar que “aceitar determinadas regras e 

inviável, ou seja, é impraticável” é contrário às ideias apresentadas no texto. As demais afirmações são coerentes e 

adequadas. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 05 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Considerando o contexto em que se encontra empregada, a expressão cotidiana significa “diária”; “costumeira”. As 

demais palavras são inadequadas ao concatenamento de ideias evidenciadas neste fragmento. 

Fonte: LEXIKON, Editora Digital (ed.). Aulete digital: dicionário online. [S. l.], 2019. Disponível em: 

<http://aulete.com.br/>.  

 

Questão: 11 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O termo “final da tarde de uma quinta-feira” foi colocado no enunciado justamente para deixar claro que a 

contagem dos dias úteis se iniciariam na sexta-feira. Por outro lado, também pode-se pensar que 1 dia útil é o prazo 

de 24 horas a partir do momento em que a ligação foi realizada. Logo, o 1º dia útil irá se completar no final da tarde 

da sexta-feira; o 2º dia útil, na segunda-feira e, finalmente, o 3º dia útil se completa na terça-feira, conforme 

gabarito preliminar. Desse modo, ratifica-se o gabarito preliminar. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contextos e Aplicações. São Paulo: Ática, 2011 (Ensino Médio – Vol. 1, 2 e 

3) 

 

Questão: 19 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “A”. 

A contagem se inicia no dia 20 de agosto e deve ser finalizada no dia em que a pessoa termina de tomar os 60 

comprimidos. Dessa forma, ela irá tomar os comprimentos durante um período de 20 dias (60/3 = 20). Com isso, ao 

se inserir o dia de início e fim na contagem, constata-se que o fim desse período ocorrerá no dia 08 de setembro. 

20/ago 21/ago 22/ago 23/ago 24/ago 25/ago 26/ago 27/ago 28/ago 29/ago 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 
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30/ago 31/ago 01/set 02/set 03/set 04/set 05/set 06/set 07/set 08/set 

33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 

 

Portanto, retifica-se o gabarito preliminar, alterando-se a resposta correta para LETRA A: 8 de setembro. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contextos e Aplicações. São Paulo: Ática, 2011 (Ensino Médio – Vol. 1, 2 e 

3) 

 

 

Cargo: Operário Sanitário – SAAE 

 

Questão: 19 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “A”. 

A contagem se inicia no dia 20 de agosto e deve ser finalizada no dia em que a pessoa termina de tomar os 60 

comprimidos. Dessa forma, ela irá tomar os comprimentos durante um período de 20 dias (60/3 = 20). Com isso, ao 

se inserir o dia de início e fim na contagem, constata-se que o fim desse período ocorrerá no dia 08 de setembro. 

20/ago 21/ago 22/ago 23/ago 24/ago 25/ago 26/ago 27/ago 28/ago 29/ago 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

          
30/ago 31/ago 01/set 02/set 03/set 04/set 05/set 06/set 07/set 08/set 

33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 

 

Portanto, retifica-se o gabarito preliminar, alterando-se a resposta correta para LETRA A: 8 de setembro. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contextos e Aplicações. São Paulo: Ática, 2011 (Ensino Médio – Vol. 1, 2 e 

3) 

 

 

 

Cargo: Pedreiro (SAAE) 

 

Questão: 05  

Recurso Procedente. Questão Anulada  

Levando em consideração o 1º§ do texto, “Há algo errado na forma como temos vivido nossas relações amorosas. 

Isso é fácil de ser constatado, pois temos sofrido muito por amor. Se o que anda bem tem que nos fazer felizes, o 

sofrimento só pode significar que estamos numa rota equivocada”, podemos afirmar, certamente, que o antônimo 

do termo equivocada é “direita”; “certa”. Não há opções de respostas que atenda à significação contrária de tal 

termo. 

Fonte: LEXIKON, Editora Digital (ed.). Aulete digital: dicionário online. [S. l.], 2019. Disponível em: 

<http://aulete.com.br/>. 

 

Questão: 17  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “D”.  

Conforme apresentado na cartela a seguir, é possível marcar até 20 números para que o próximo (21º) seja 

inevitável a vitória do jogador do bingo. 

 Cartela 

Coluna 

1 

Coluna 

2 

Coluna 

3 

Coluna 

4 

Coluna 

5 

Linha 1 x x x X  
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Linha 2  x x x X 

Linha 3 x  x x x 

Linha 4 x x  x x 

Linha 5 x x x  x 

 

Desse modo, retifica-se o gabarito preliminar para a alternativa D. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contextos e Aplicações. São Paulo: Ática, 2011 (Ensino Médio – Vol. 1, 2 e 

3) 

 

 

Cargo: Recepcionista – SAAE 

 

Questão: 03 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A boa pronunciação das palavras constitui objeto de estudo da ortoépia. Quem lê “buginganga” (2º§) é induzido a 

pronunciar incorretamente a palavra “bugiganga”, que deveria ser grafada sem a letra “n” na segunda sílaba. 

Partindo-se dessa premissa, é incorreto escrever “degladiar” em vez de “digladiar”, sendo falsa a primeira afirmação; 

sim, é errôneo escrever “aterrisagem” em vez de “aterrissagem”; sim, é correto escrever “abstêmio” em vez de 

“abstênio”. Como é verdadeira apenas a afirmação II, a questão foi anulada, por não haver essa alternativa como 

resposta correta. 

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 

2010, p. 45. 

 

Questão: 05 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A palavra “história” não possui hiato, e sim o ditongo “ia”, ou seja, duas vogais presentes na mesma sílaba. Assim, é 

falsa a primeira afirmação. Já a segunda afirmação é verdadeira, porque as vogais “i” e “a” em “teria” figuram em 

sílabas diferentes. Por sua vez, a terceira afirmação é falsa, pois as vogais “i” e “a” em “viagem” figuram em sílabas 

diferentes, havendo hiato, e não ditongo nessa palavra. Assim, está correta a alternativa B.  

Fonte: Para mais detalhes, ver CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: 

Cia Editora Nacional, 2010, p. 25-27. 

 

Questão: 07 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

No período que inicia o texto “A rotina nos atrapalha e até nos limita, mas é tão confortável e tão segura que nos 

acostumamos a ela tão cedo que a ignoramos”, se a palavra “rotina” fosse flexionada no plural, ele ficaria assim: “As 

rotinas nos atrapalham e até nos limitam, mas são tão confortáveis e tão seguras que nos acostumamos a elas tão 

cedo que as ignoramos”. Assim, nove palavras ao todo precisariam ter a grafia modificada para haver a correta 

concordância verbo-nominal, estando correta a alternativa D.  

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 

2010, p. 438-472. 

 

Questão: 14 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Modelo computacional: é o nível dos dados como serão introduzidos no computador pelos usuários e a visão que 

eles têm do processamento feito pela máquina, isto é, o nível externo do banco de dados. Diante do exposto, 

mantém-se o gabarito. 
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Fonte: SETZER, V. W.; DA SILVA, F. S. C. – Bancos de Dados: aprenda o que são, melhore seu conhecimento, construa 

os seus. – 1ª ed. – São Paulo: Edgard Blücher, 2005. – Pág.: 8 

 

Questão: 36 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustenta as razões recursais que a questão de número 36 deveria ser anulada uma vez que a questão extrapolou o 

conteúdo programático. As razões recursais apontam que a utilização do Manual da Presidência da República, versão 

2018, não deveria ter sido utilizada, uma vez que o correto seria a utilização do Manual da Presidência da República, 

versão 2002. Em resposta às razões recursais apresentadas, cumpre informar que o Manual de Redação da 

Presidência da República, 2ª edição, ano 2002, não foi utilizada visto que em muitos aspectos a mesma encontra-se 

desatualizada. Atualmente, a versão do Manual que é amplamente utilizada pelos setores da Administração Pública 

é a 3ª edição, publicada em 2018, revisada e atualizada. Por último, importante ressaltar, que a bibliografia 

divulgada no manual do candidato é apenas uma sugestão, ou seja, não há vinculo obrigatório de utilização deste 

conteúdo por parte da banca. Outrossim, a utilização da versão mais recente do Manual respeita completamente o 

conteúdo programático da referida questão ao utilizar uma bibliografia mais recente e atualizado. Por fim, decide-se 

pela manutenção do gabarito oficial e pelo indeferimento do recurso. 

Fonte: Manual de Redação da Presidência da República. 3ª edição, revisada, atualizada e ampliada. Brasília, 2018. 

 

Questão: 38 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustenta as razões recursais que a questão de número 38 deveria ser anulada uma vez que a questão extrapolou o 

conteúdo programático ao cobrar o decreto 9.758/2019, além do que as alternativas da aludida questão estão em 

desacordo com o que consta no Manual de Redação da Presidência da República, portanto, deveriam ser anuladas. 

Em resposta às razões recursais apresentadas, cumpre informar que a bibliografia contida no Manual do Candidato 

sobre Redação e Documentos Oficiais (Manual de Redação da Presidência da República, 2ª edição, ano 2002) está 

desatualizada em diversos pontos, sobretudo no que tange às formas de tratamento, portanto, considerando que as 

bibliografias contidas no Manual do Candidato são apenas sugestões, optou por utilizar bibliografias mais atuais, 

como por exemplo, o Manual de Redação da Presidência da República, 3ª edição, ano 2018, revisada e atualizada, 

bem como o Decreto 9.758 de 11 de Abril de 2019 (Dispõe sobre a forma de tratamento e de endereçamento nas 

comunicações com agentes públicos da administração pública federal). Já com relação às alternativas da referida 

questão 38 estarem em desacordo com o Manual, é importante atentar-se ao comando da questão, que determina 

ao candidato escolher a alternativa correta sobre os pronomes de tratamento, levando em consideração o que trata 

o Decreto 9.758/2019 e não o Manual, portanto, as alternativas estão de acordo com o que foi solicitado pelo 

comando da questão. Por fim, decide-se pela manutenção do gabarito oficial e pelo indeferimento dos recursos. 

Fontes:  

 Brasil. Presidência da República. Decreto 9.758 de 11 de Abril de 2019. 

 Manual de Redação da Presidência da República. 3ª edição, revisada, atualizada e ampliada. Brasília, 2018. 

 

 

Cargo: Técnico em Informática – SAAE 

 

Questão: 06  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”.  

O prefixo “super” (3º§) deve ser hifenizado quando vier acompanhado da palavra “homem”. Segundo Tufano (2008, 

p. 30), há uma regra básica para o emprego do hífen com prefixos, pois sempre se usa o hífen diante de “h”, como na 

palavra “super-homem”. Conforme o Novo Acordo Ortográfico, o prefixo super- deve ser hifenizado somente nos 

casos em que a palavra seguinte começar por “h” ou “r”. Nos demais casos, o hífen não é usado. 

Fontes: 
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 CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed., 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2016. 

 TUFANO, Douglas. Guia prático da nova ortografia: Saiba o que mudou na ortografia brasileira. São Paulo: 

Editora Melhoramentos Ltda, 2008. (Disponível em: 

https://www.ime.usp.br/~yw/guia_reforma_ortografica_melhoramentos.pdf) 

 

Questão: 24  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “A”. 

Com a Emenda à Lei Orgânica 021/2016, a alternativa passou a tratar de forma correta o tema. Assim, todas as 

assertivas estão corretas, impondo a mudança do gabarito. 

 

 

Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho – SAAE 

 

Questão: 06  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “C”.  

O prefixo “super” (3º§) deve ser hifenizado quando vier acompanhado da palavra “homem”. Segundo Tufano (2008, 

p. 30), há uma regra básica para o emprego do hífen com prefixos, pois sempre se usa o hífen diante de “h”, como na 

palavra “super-homem”. Conforme o Novo Acordo Ortográfico, o prefixo super- deve ser hifenizado somente nos 

casos em que a palavra seguinte começar por “h” ou “r”. Nos demais casos, o hífen não é usado. 

Fontes: 

 CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed., 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2016. 

 TUFANO, Douglas. Guia prático da nova ortografia: Saiba o que mudou na ortografia brasileira. São Paulo: 

Editora Melhoramentos Ltda, 2008. (Disponível em: 

https://www.ime.usp.br/~yw/guia_reforma_ortografica_melhoramentos.pdf) 

 

Questão: 24  

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra “A”. 

Com a Emenda à Lei Orgânica 021/2016, a alternativa passou a tratar de forma correta o tema. Assim, todas as 

assertivas estão corretas, impondo a mudança do gabarito. 

 

Questão: 33 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A razão recursal sustenta que a questão deve ser anulada por todas as alternativas estarem corretas. A alegação não 

se sustenta, eis que na letra B está descrito: “Peso do cesto suspenso vazio (caçamba).”, mas o correto é: “Peso do 

cesto suspenso vazio (caçamba e sistema de suspensão).”, pois se considerar somente o peso da caçamba a 

alternativa está incorreta, porque o sistema de suspensão também faz parte do conjunto, ou seja, “é um e outro” e 

não “um ou outro”. Mantenha-se o gabarito. 

Fonte: A resposta está em NR – 12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), item 4.19. 

 

Questão: 37 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A razão recursal sustenta que “De acordo com a Norma Regulamentadora nº 23, ítem 23.3.2 e 23.3.3, a questão 37 

possui 2 respostas corretas, sendo estas: alternativa "B" e alternativa "D", induzindo o candidato ao erro, poisos dois 

tipos de extintores mencionados podem ser utilizados para apagar incêndios de classe B, C e A em seu início. 

Portanto, a questão 37 é passível de recurso com sua ANULAÇÃO!” (sic). A alegação não se sustenta, eis que, o 

mesmo cita os itens 23.3.2 e 23.3.3 da NR-23 (Proteção Contra Incêndios), quais não tem relação alguma com a 

https://www.ime.usp.br/~yw/guia_reforma_ortografica_melhoramentos.pdf
https://www.ime.usp.br/~yw/guia_reforma_ortografica_melhoramentos.pdf
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questão. A razão recursal não se sustenta, eis que no item 23.13.2 na NR-23 (Proteção Contra Incêndios) encontra-se 

a resposta correta da questão, mas no item 23.13.3 da NR-23 (Proteção Contra Incêndios), o extintor químico seco 

também é utilizado para fogos das classes B e C, mas em momento nenhum refere-se a fogos de classe A, como o 

extintor tipo Dióxido de Carbono. Mantenha-se o gabarito. 

Fonte: A resposta está em NR 23 - Proteção Contra Incêndios, item 23.13.2. 

 

 

Cargo: Telefonista – SAAE 

 

Questão: 03 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com as ideias apresentadas no 2º§, a expressão benevolência significa, levando em consideração o 

contexto em que se encontra empregada, “afeto”; “simpatia”; “estima”; “afabilidade”; “ternura”; “fraternidade”. As 

demais opções de respostas comprometem, certamente, o sentido textual. 

Fonte: LEXIKON, Editora Digital (ed.). Aulete digital: dicionário online. [S. l.], 2019. Disponível em: 

<http://aulete.com.br/>.  

 

Questão: 10 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Nos dígrafos consonantais, o encontro de duas letras forma um único som consonantal. Os dígrafos consonantais 

são: lh, ch, nh, rr, ss, qu, gu, sc, sç, xc, xs. Nos dígrafos vocálicos, o encontro de duas letras forma um único som 

vocálico. Os dígrafos vocálicos são: am, em, im, om, um, an, en, in, on, un. Das palavras relacionadas são dígrafos 

consonantais: passado; guerra; descer. A única palavra que apresenta dígrafo vocálico é sombras. 

Fontes:  

 PLATÃO, Francisco; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2007, p. 35-

37. 

 CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2017. 

 

 

Questão: 13 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustentam as razões recursais que no primeiro dia, o jardineiro colocou 40% do total, ou seja, 125 * 40% = 50, e que 

no segundo dia colocou mais 60% do restante (125*60%=75), porém o cálculo no segundo dia foi feito usando o 

total e não o restante. A forma correta de resolução é: 

No primeiro dia o jardineiro colocou 40% do total, 40% de 125 = 50m2. No segundo dia foi colocado 60% do 

restante, ou seja, se haviam 125m2 e no primeiro dia foi colocado 50m2, então restam 125 – 50 = 75m2, logo foi 

colocado no segundo dia 60% de 75 = 45m2. Sendo assim, restam para o terceiro dia 125 – 50 – 45 = 30m2. 

Assim, o recurso é IMPROCEDENTE e o gabarito da presente questão permanece INALTERADO. 

Fontes: 

 GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JR., José Ruy; CASTRUCCI, Benedito. Conjunto Projeto Athos Matemática - A 

Conquista: (6º ao 9º ano). Editora FTD, 2018. 

 DANTE, Luiz Roberto. Projeto Teláris Matemática: (6º ao 9º ano). 2ª. ed. Ática, 2015. 

 OBRA COLETIVA DA EDITORA MODERNA. Araribá Mais – Matemática: (6º ao 9º ano). 1. ed. São Paulo: 

Editora Moderna, 2018. 
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Questão: 14 

Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustentam as razões recursais que a resposta certa seria a letra A e não letra B, porém no gabarito a resposta 

indicada como correta é a letra A. 

Assim, o recurso é PREJUDICADO e o gabarito da presente questão permanece INALTERADO. 

Fontes: 

 GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JR., José Ruy; CASTRUCCI, Benedito. Conjunto Projeto Athos Matemática - A 

Conquista: (6º ao 9º ano). Editora FTD, 2018. 

 DANTE, Luiz Roberto. Projeto Teláris Matemática: (6º ao 9º ano). 2ª. ed. Ática, 2015. 

 OBRA COLETIVA DA EDITORA MODERNA. Araribá Mais – Matemática: (6º ao 9º ano). 1. ed. São Paulo: 

Editora Moderna, 2018. 

 

Questão: 18 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustentam as razões recursais que o resultado da questão não é nenhuma das opções, porém o valor final do 

produto era de R$138,00 e não se pode diminuir 15% deste valor, os 15% são aplicados ao valor inicial e não no valor 

final. Sendo x o valor inicial do produto e 138 o valor final, tem-se que: 

x + 15% de x = 138 

x + 0,15 x = 138 

1,15 x = 138 

x = 120 

 
Assim, o recurso é IMPROCEDENTE e o gabarito da presente questão permanece INALTERADO. 

Fontes: 

 GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JR., José Ruy; CASTRUCCI, Benedito. Conjunto Projeto Athos Matemática - A 

Conquista: (6º ao 9º ano). Editora FTD, 2018. 

 DANTE, Luiz Roberto. Projeto Teláris Matemática: (6º ao 9º ano). 2ª. ed. Ática, 2015. 

 OBRA COLETIVA DA EDITORA MODERNA. Araribá Mais – Matemática: (6º ao 9º ano). 1. ed. São Paulo: 

Editora Moderna, 2018. 

 

Questão: 22 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Tal questionamento torna-se improcedente, pois a questão aborda sobre tema política e sociedade e suas 

vinculações históricas, a nível nacional e internacional. Programa de Atualidades: Domínio de tópicos relevantes de 

diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, 

desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas, a nível nacional e 

internacional.  A bibliografia é SUGERIDA e não limita nem esgota o programa, servindo apenas como orientação 

para os candidatos. 

Fonte:  MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG EDITAL Nº 01, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019 

 https://d676e6gwpn3ec.cloudfront.net/concursos/1020/61_1304887.pdf 

 

Questão: 23 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Tal questionamento torna-se improcedente, pois o fragmento do enunciado: “No início da década de 1530, a Coroa 

Portuguesa determinou instituir o controle de fato do Brasil colônia, em decorrência das ameaças de ocupação do 

território por outros povos” apenas contextualiza o encadeamento histórico. Tal fato não altera a informação 

correta do gabarito “Tomé de Souza”. O Governo-Geral foi criado por ordem do rei português D. João III, em 1548. 

https://d676e6gwpn3ec.cloudfront.net/concursos/1020/61_1304887.pdf
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No ano seguinte, nomeou-se na América Portuguesa o primeiro governador-geral: Tomé de Sousa. O objetivo do 

Governo-Geral era promover a centralização administrativa da Colônia como forma de torná-la mais lucrativa. 

Fonte: BRASIL ESCOLA. História geral. Conhecimento sobre a História da Humanidade. São Paulo, 23 de setembro de 

2019. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br>. 

 

Questão: 28 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Tal questionamento torna-se improcedente, pois a questão aborda sobre tema sobre artes e suas vinculações 

históricas, a nível nacional e internacional. Programa de Atualidades: Domínio de tópicos relevantes de diversas 

áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, 

desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas, a nível nacional e 

internacional.  A bibliografia é SUGERIDA e não limita nem esgota o programa, servindo apenas como orientação 

para os candidatos. Em 25 de janeiro de 2019, o rompimento da barragem 1 da mina Córrego do Feijão, da 

mineradora Vale, em Brumadinho (MG), liberou 14 milhões de toneladas de rejeitos de extração de minério de ferro 

e matou 251 pessoas, atingindo, também, de forma indireta, o Instituto Inhotim. Dessa forma, tal instituição está 

localizada em um município mineiro onde ocorreu o maior acidente ambiental da história. 

Fonte:  MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG EDITAL Nº 01, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019 

 https://d676e6gwpn3ec.cloudfront.net/concursos/1020/61_1304887.pdf 

 

 

Cargo: Zelador II – SAAE 

 

Questão: 05  

Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A alegação apresentada não guarda qualquer relação com a questão. Assim, resta prejudicada. 

 

III 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 

 

  

Publique-se, 

 

3 de março de 2020 

 

INSTITUTO CONSULPLAN 

https://d676e6gwpn3ec.cloudfront.net/concursos/1020/61_1304887.pdf

