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PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA/MG 
 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

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

Concurso Público de Provas e Títulos destinados ao preenchimento de vagas do quadro de servidores da Prefeitura 

Municipal de Ervália/MG, que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no EDITAL Nº 

01, DE 30 DE JUNHO DE 2021. 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição Nome 

206000704 Alam Leite Da Silva Andrade 

206000527 Alice De Campos Quintao 

206002338 Aline Silva Rubim 

206002816 Angelica Aparecida De Oliveira 

206002102 Angélica Aparecida Fernandes 

206002104 Angélica Aparecida Fernandes 

206001097 Angélica Carolina Soares 

206000958 Beatriz Oliveira 

206000959 Beatriz Oliveira 

206002075 Breno Pimentel Moraes Oliveira 

206000211 Camila De Castro Coelho 

206000208 Cleidiana Martins Costa 

206000855 Cleidiana Martins Costa 

206002464 Conceição Imaculada Dos Santos Monteiro 

206000885 Cristian Marcos Sousa Gomes Da Silva 

206000038 Daniela Aparecida Fontes Faria 

206000106 Daniela Aparecida Fontes Faria 

206001959 Dayane Aparecida Rodrigues Gonzaga 

206001074 Edney Gilson De Oliveira 

206000080 Elaine Aparecida Quintão 

206000082 Elaine Aparecida Quintão 

206000560 Elba Martins Singulano 

206000562 Elba Martins Singulano 

206000094 Elizabete Aparecida Dos Santos 

206002924 Erasmo Lúcio Oliveira 
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206002418 Franciele Aparecida Da Silva 

206000215 Gabriel Corsine Da Costa 

206000214 Gabriel Corsine Da Costa 

206002335 Giovane De Lelis Cupertino 

206000223 Guilherme Martins Da Silva 

206000224 Guilherme Martins Da Silva 

206000225 Guilherme Martins Da Silva 

206002888 Isabela Castro E Silva 

206002556 Joana Darc Dos Santos 

206002064 João Romário Gomes Da Silva 

206002652 Juliana Silva De Freitas 

206000905 Letícia Aparecida De Andrade Ote 

206001365 Lucas Araujo Silva 

206000163 Lucas Teixeira Pereira 

206000331 Luci Dos Santos Rodrigues 

206000310 Luciana Alves Da Silva 

206002753 Luívia Oliveira Da Silva 

206000601 Luiz Felipe Da Silva Rosa 

206001590 Marco Antonio Caetano Da Cruz 

206001037 Maria Eduarda Abreu Ribeiro 

206000778 Maria Eduarda Abreu Ribeiro 

206001169 Maria Laura Siqueira 

206002053 Maria Roseli Martins 

206002241 Marisa Aparecida Da Cruz Oliveira 

206002374 Matheus Vinicius Aquino Rocha 

206002150 Miriam Rodrigues Moreira De Abreu 

206000893 Napoliana Aparecida Carvalho Ribeiro 

206001536 Natanael Rodrigues De Souza 

206001521 Pedro Anderson Viana Oliveira Da Silva 

206001929 Polyanne Aparecida Pereira Caetano 

206002596 Rafaela De Oliveira Andrade 

206002049 Renata Ferreira Lucas 

206000242 Ronaldo Jose Pacheco Junior 

206000642 Rozineide Gláucia Cupertino 

206001697 Shayane Alícia Silva Do Carmo 

206001698 Shayane Alícia Silva Do Carmo 

206001115 Sheila Das Dores Soares 

206001867 Simone Aparecida Da Silva 

206000087 Simone Das Neve Galdino Lourenço 

206000587 Sinval Marcos Ferreira 

206001111 Tais Moreira Pinto 

206001795 Tamara Stefanna Malta 

206002716 Vanessa Aparecida Dos Santos 

206002750 Wilson Antonio Da Silva 
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II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

Cargo: Auxiliar de Enfermagem ESF 

 
Tipo de Prova: Tipo 1 - BRANCA 
 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 
Sustenta o recurso que há erro na divulgação do gabarito, pois a resposta correta está na alternativa B (Ditongo). A 
palavra “férias”, identificada no trecho “Como bom patrão, resolvi, num momento de insensatez, dar um mês de férias 
à empregada.” (1º§) pode ser considerada um ditongo porque corresponde ao agrupamento de uma vogal e uma 
semivogal (ou vice-versa). No caso desta palavra, trata-se de um ditongo crescente, quando a semivogal vem antes da 
vogal, conforme Terra e Nicola (2008) e 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: 10 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A. 
Sustenta o recurso que há erro na divulgação do gabarito porque o substantivo “vendedores” (4º§) é classificado como 
sendo “comum” – designa genericamente qualquer ser dentro de uma espécie; “concreto” – designa um ser real ou 
imaginário com existência própria; “derivado” – provém de outra palavra da língua portuguesa (neste caso, “vender”); 
e “simples” – apresenta um único radical, conforme Terra e Nicola (2008, p. 113). 
 
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: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O recurso é procedente por haver duas opções de respostas INCORRETAS: a alternativa B) Museu de Arte Moderna e 
a alternativa C) Museu das Minas e do Metal, uma vez que a alternativa B para estar correta deveria citar: Museu de 
Arte da Pampulha (MAP). Desta forma, a questão possui duas alternativas INCORRETAS que atendem ao 
questionamento abordado. 
O Museu de Arte da Pampulha (MAP), em Belo Horizonte, é o principal centro de divulgação de arte contemporânea 
em Minas Gerais e uma das referências do setor no Brasil. Em seu acervo de mais de 900 obras, estão quadros de 
Cândido Portinari, Alberto da Veiga Guignard, Di Cavalcanti, Amilcar de Castro e Tomie Ohtake. Além de pinturas, 
compõem o acervo fotografias, objetos tridimensionais, gravuras, desenhos, material audiovisual e documentos. 
 
Fonte: 

 https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/museus/map 
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Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tal recurso é IMPROCEDENTE, pois esse fato é resultado direto do que acontece na estrutura educacional brasileira, 
pois, praticamente, todos os que atuam na educação recebem baixos salários, professores frustrados que não exercem 
com profissionalismo, ou também esbarram nas dificuldades diárias da realidade escolar, além dos pais que não 
participam na educação dos filhos, dentre muitos outros agravantes. Portanto, a atuação dos pais na educação dos 
filhos não é um fato isolado e único para a elevação do índice educacional do Brasil. 
 
Fontes:  

 https://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/a-qualidade-educacao-brasileira.htm    

 https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem  

 http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/mre000004.pdf#:~:text=Dados%20recentes%20do%20

Servi%C3%A7o%20de,do%20ensino%20%C3%A9%20bastante%20baixa 

 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tal recurso se torna IMPROCEDENTE, pois a afirmativa IV está correta “A temperatura corporal normal varia de 36,1° 
C a 37,2° C para um adulto saudável. O paciente que apresentar estado febril acima de 40° C classifica-se com 
hiperpirexia. O termo “HIPERPIREXIA” é utilizado para classificar o estado febril alto acima de 40º C. De acordo com 
Del Bene (1990), reafirma-se que pacientes com temperaturas acima 41,1° C é descrita como hiperpirexia, sendo dessa 
forma, acima de 40º C como citada na afirmativa. 
 
Fontes:  

 Temperatura - Sinais Vitais - Sou Enfermagem   

 http://biblioteca.cofen.gov.br/wp 

content/uploads/2020/08/PadronizacaoAcessoriosMedidaTemperatura.pdf  

 https://www.portaldaenfermagem.com.br/glossario.asp?descricao=H  

 

Cargo: Cuidador Social 

 

Tipo de Prova: Tipo 1 - BRANCA 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando a conjuntura textual, é possível afirmar que o autor, Rubem Alves, ao declarar que “O sábio é um 
degustador da vida”, nos mostra que se deve desfrutar os momentos e as ocasiões da vida sem limites e moderações. 
Ao denotar que “Sapio”, no latim, quer dizer, “eu saboreio”, infere-se que a vida é para ser saboreada, ou seja, 
apreciada, aproveitada com satisfação e contentamento. O texto denota, ainda, que “o tempo não mais pode ser 
representado por números”, assim como “o tempo da vida se marca por alegrias e tristezas”. Dessa forma, depreende-
se que a expressão “sem limites e moderações” evidencia se deve viver infinita e demasiadamente a sucessão de 
momentos, já que “a vida só pode ser marcada com a vida”. As demais afirmações são inadequadas e contrárias às 
ideias evidenciadas ao longo do texto. 
 
Fonte:  

 O próprio texto. 

 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando as normas semântico-ortográficas da Língua Portuguesa, a afirmativa deverá ser assim grafada, 
considerando a norma culta da Língua Portuguesa, em “A vida ultrapassa sonhos e entendimento fugaz”, já que o 
vocábulo “fugaz” (que se encontra no sentido figurado) não é grafado com “l”. “Fugaz”, nesse caso, é o mesmo que 
efêmero; momentâneo; breve; findável; temporário; transitório. 
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Fontes:  

 CEREJA, William R. e MAGALHÃES, Thereza C. Texto e Interação. São Paulo: Atual, 2000. 

 HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de S. Dicionário HOUAISS da Língua Portuguesa (com a nova ortografia). 

Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. 

 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão é claro ao contextualizar que o questionamento se refere aos empregados vinculados ao 
“contrato de trabalho” que são, neste caso, regidos pela CLT; portanto, os recenseadores são cargos estatutários com 
especificidades de cada contrato. 
“O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem 
justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. No início de cada mês, os 
empregadores depositam em contas abertas na Caixa, em nome dos empregados, o valor correspondente a 8% do 
salário de cada funcionário.” 
Os beneficiários são os trabalhadores: com contrato formal regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; 
domésticos; rurais; temporários; intermitentes; avulsos; safreiros (operários rurais que trabalham apenas no período 
de colheita); atletas profissionais; e, diretores não empregados (critério do empregador). 
 
Fonte:  

 https://www.fgts.gov.br/Pages/sou-trabalhador/o-que.aspx#section5 

 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O texto utilizado na questão é apenas para contextualizar quanto aos fenômenos meteorológicos, abstendo-se, assim, 
de que a questão fosse referenciada ao agronegócio. O enunciado tem como objetivo direto mensurar o conhecimento 
em relação ao fenômeno da geada. A única alternativa correta é opção  “C) Que compreende depósito de gelo nas 
superfícies expostas ao frio que estejam em temperaturas iguais ou inferiores a 0° C.” É considerado inadequado dizer 
que a geada é apenas resultado do congelamento do orvalho, pois os dois partem do vapor de água presente no ar, 
mas a geada passa pelo processo de sublimação, que é a transformação da água em estado gasoso para o estado 
sólido; a formação do orvalho passa pelo processo de condensação, que se trata da transformação do vapor de água 
na atmosfera para o estado líquido. Quando o orvalho se congela e forma geada, não existe processo de sublimação 
e, sim, de solidificação, que é a transformação da água em estado líquido para água em estado sólido. 
 
Fontes:  

 https://www.infoescola.com/meteorologia/geada/ 

 https://www.mg.gov.br/conteudo/conheca-minas/geografia/clima-vegetacao-e-relevo  

 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tal questionamento se torna IMPROCEDENTE, uma vez que a contextualização da questão já faz remissão à Lei que 
ampara as mulheres, a saber: “A Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, surgiu da necessidade de 
inibir os casos de violência doméstica no Brasil. O nome foi escolhido em homenagem à farmacêutica cearense ‘Maria 
da Penha Maia Fernandes’, que sofreu agressões do ex-marido por 23 anos e ficou paraplégica após uma tentativa de 
assassinato.” Assim como o comando é claro e enfático ao apontar que se trata sobre os tipos de agressões 
considerados como violência contra a mulher em especial.  Desta forma, não denota duplo entendimento ou sentido. 
Fonte:  

 http://brasa.org.br/disque180/?gclid=EAIaIQobChMIkOz1173j8wIVkAyRCh0LCAV2EAAYAyAAEgKpDfD_BwE. 
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Cargo: Farmacêutico 

 

 

Tipo de Prova: Tipo 1 - BRANCA 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) Persuadir o leitor.” foi considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “As 
estruturas, os recursos utilizados e o conteúdo desenvolvido no texto são fatores que indicam que o texto em análise 
tem como principal intencionalidade comunicativa:” a alternativa escolhida deveria apontar a principal 
intencionalidade comunicativa e não todas ou algumas características próprias desse tipo textual. A alternativa “C) 
Transmitir informações de grande relevância.” não pode ser considerada correta. Como elemento crucial do texto 
dissertativo-argumentativo, temos a persuasão, cujo poder deve ser matéria de avaliação desse gênero. Vamos 
assumir aqui que argumentar é oferecer ideias, razões, provas tão relevantes que consigam convencer o leitor sobre 
um ponto de vista. Com isso, para a avaliação desses textos, é preciso levar em conta a qualidade dos argumentos na 
composição do texto. 
 
Fontes:  

 ANTUNES, I. Língua, texto e ensino – outra escola possível. São Paulo: Parábola, 2009. 

 BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

 COROA, M. L. M. S. Coerência Textual – Unidade 18 – TP 5 – Estilística, Coerência e Coesão. PROGRAMA DE 

GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR – GESTAR II. DIPRO/ FNDE/ MEC. 2008a. 

 ______. Tipos Textuais – Unidade 11 – TP 3 – Gêneros e Tipos Textuais. PROGRAMA DE GESTÃO DA 

APRENDIZAGEM ESCOLAR – GESTAR II. DIPRO/FNDE/MEC.  

 KOCH, I. Introdução à Linguística Textual. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os parênteses, por isolarem as ideias acessórias, contribuem para uma melhor organização das informações contidas 
nos textos. Em vista disso, são utilizados para expor observações dos autores de composições escritas, para apresentar 
questionamentos e afirmações de cunho emotivo das personagens de obras ficcionais e também para inserir 
informações técnicas, como as referências bibliográficas. Dado o seu caráter múltiplo, essas pontuações possuem 
diferentes relações com as demais, justificadas pelos diversos contextos de uso delas. No trecho em análise, os 
parênteses “esclarecem” os setores privados “sem fins lucrativos”, no caso, filantrópicos, e “com fins lucrativos”, no 
caso, “hospitais, clínicas, serviços de diagnóstico, médicos e outros profissionais da saúde”. As demais opções de 
respostas são inapropriadas ao objetivo deste sinal de pontuação. Considerando o contexto e a conjuntura textual, os 
parênteses não foram empregados com a intenção de facilitar o entendimento do leitor devido a citações confusas, 
obscuras, indefinidas ou imprecisas, já que as informações ‘entre parênteses’ são apenas esclarecedoras e ilustrativas. 
 
Fonte: 

 KOCH, Ingedore Villaça, ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 

2006. 

 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A referida questão não se trata de qual fármaco é utilizada em primeira linha ou segunda no combate inicial 
da malária no Brasil. A referida questão se refere a um homem que relatou ter sido criado a vida toda na Índia, 
entretanto, estava morando há oito meses nos EUA. Pelo esfregaço do sangue periférico deste homem, foi relatado 
malária provocada pelo parasito P. vivax no interior de seus eritrócitos. A questão relata que o paciente teve a recidiva 
da malária, e pede para marcar qual o fármaco que não eliminou a forma de malária no paciente, permitindo que este 
paciente tivesse a recidiva da infecção e não quais são os medicamentos de primeira linha usados no tratamento. 
Baseada nestas informações segue o que se diz a literatura: 
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De acordo com Penildon, 8ª ed. 2010, pág 1128: em algumas regiões da Ásia e da África, existem resistência 
do P. Vivax a cloroquina, relatando que no Brasil é a droga de escolha para esse tratamento. 

 Mas, a referida questão se trata de um homem que viveu praticamente os seus 40 anos de vida na Índia. A 
Índia, é um país asiático. Logo, a descrição do referido homem se enquadra com o que diz na literatura descrita por 
Penildon. 

Seguindo ainda a literatura, em um artigo científico publicado por Simões et al., 2014 relata: “Estudos 
prospectivos realizados na Índia nos últimos 25 anos mostraram taxas de recaídas variando de 8,6% a 40,1%, seguindo 
tratamento de P. vivax exclusivamente com cloroquina (sem primaquina associada). Sugere-se que, sem tratamento 
radical com primaquina, a proporção de pacientes que experimentam um, dois, três ou mais episódios de recaída é 
constante, numa razão exponencial.” 

Ou seja, mais uma confirmação do que foi descrito na questão sobre a recidiva da malária com o uso de um 
medicamento especificamente em um homem que viveu em uma área endêmica com alto índice de recidiva pelo P. 
vivax fazendo uso de cloroquina apenas, e não sobre os medicamentos que são utilizados como primeira linha como 
é questionado nas razões do recurso. 

 No site da Fio Cruz na apresentação do difosfato de cloroquina na parte da EFICÁCIA, descreve: “A cloroquina 
é muito eficaz na profilaxia e ou no tratamento de ataques agudos de malária, causadas por P. vivax, P. ovale e P. 
malariae, EXCETO EM ÁREAS ONDE SE DESCREVEM CEPAS DE P. VIVAX RESISTENTES À SUA AÇÃO. A cloroquina não 
tem atividade contra estágios hepáticos primários ou latentes dos parasitas. Para prevenir as recaídas nas infecções 
por P. vivax e P. ovale, se pode administrar primaquina juntamente com a cloroquina.” 

 
Fontes:  

 Penildon Silva, Farmacologia 8ª ed. 2010, pág 1128. 

 Simões et al., Fatores associados às recidivas de malária causada por Plasmodium vivax no Município de 

Porto Velho, Rondônia, Brasil, 2009. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 30(7):1-15, jul, 2014. Disponível em; 

https://www.scielo.br/j/csp/a/7ktTQK4C834xVdwxTTRtPhm/?lang=pt&format=pdf 

 DMG-FAR-PRO-CLO-000-2017 - difosfato de cloroquina. Disponível em: https://www.far.fiocruz.br/wp-

content/uploads/2017/02/Cloroquina-ProfSaude.pdf 

 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gráfico disponibilizado foi suficiente para interpretar e resolver a questão, de modo que a tabela de taxa de 
incidência e número de municípios infectados apenas complementam o gráfico, ajudando o candidato, sendo 
redundante nessa figura. Isto posto, a presente razão recursal não foi acolhida, julgando IMPROCEDENTE seu pedido. 
 
 

Cargo: Fiscal Municipal 

 

Tipo de Prova: Tipo 1 - BRANCA 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Um texto é tematicamente orientado; quer dizer, desenvolve-se a partir de um determinado tema, o que lhe dá 
unidade e coerência.  
A identificação desse tema é fundamental, pois só assim é possível apreender o sentido global do texto, discernir entre 
suas partes, principais e outras secundárias, parafraseá-lo, dar-lhe um título coerente ou resumi-lo.  
O candidato deve ser capaz de identificar do que trata o texto, com base na compreensão do seu sentido global, 
estabelecido pelas múltiplas relações entre as partes que o compõem. Isso é feito ao relacionarem-se diferentes 
informações para construir o sentido completo do texto. Sendo assim, para que o candidato compreenda o texto, é 
necessário que este identifique que o autor do texto levará os leitores a refletir sobre as mudanças sociais que os 
falantes imprimem nos usos do idioma. Se na língua há apenas a indicação de gênero masculino e feminino e há 
pessoas que se consideram não-binárias, para que essas pessoas se sintam incluídas na sociedade, há necessidade de 
a língua adaptar suas estruturas às novas demandas de seus usuários. 
Portanto, a resposta correta é letra B. 
 

https://www.scielo.br/j/csp/a/7ktTQK4C834xVdwxTTRtPhm/?lang=pt&format=pdf
https://www.far.fiocruz.br/wp-content/uploads/2017/02/Cloroquina-ProfSaude.pdf
https://www.far.fiocruz.br/wp-content/uploads/2017/02/Cloroquina-ProfSaude.pdf
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Fonte: 

 Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino médio: matrizes 

de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 

 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A partir das informações do enunciado, tem-se que: 

 27 estudantes escrevem apenas em espanhol. 

 12 estudantes escrevem em inglês e espanhol. 

 46 estudantes escrevem em inglês. 

 6 estudantes não escrevem em nenhuma dessas línguas. 
 

Dessa forma, 46-12=34 estudantes escrevem apenas em inglês. Assim, é possível montar o seguinte Diagrama de Venn: 

 
 
Portanto, há um total de 34+27+12+6=79 estudantes questionados na pesquisa. A porcentagem aproximada daqueles 
que escrevem apenas em inglês é  

34

27 + 12 + 34 + 6
=
34

79
≈ 43,04% 

 
Fonte:  

 MORGADO, Augusto C. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Elsevier Brasil, 2008. 

 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda sobre o registro (classificação orçamentária) do valor do INSS retido da Empresa, o qual deverá ser 
repassado ao INSS. Segundo, o Manual da Contabilidade Aplicada ao Órgão Público, MCASP, elaboradora pela 
Secretaria do Tesouro Nacional, essa despesa deverá ser registrada como DESPESA EXTRAORÇAMNENTÁRIA, ou seja, 
fora do orçamento. O recurso interposto vislumbrou o encargo da previdência do empregador pela contratação, 
equivocando-se na interpretação do comando da questão, que tratava sobre o encargo retido da empresa contratada. 
 
Fonte:  

 MCASP, 8ª edição, publicada no site da Secretaria do Tesouro Nacional. 

 

 

Cargo: Médico da Estratégia Saúde da Família I 

  

 

Tipo de Prova: Tipo 1 - BRANCA 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta está na alternativa C (F, F, V, V), sendo as duas primeiras erradas, já que ao contrário do que a 
afirmação I diz, o talibã quer diminuir os direitos das mulheres e das minorias sob pretexto da Lei Islâmica e na 
afirmação II, na verdade tem 20 anos que o Talibã foi expulso pelas forças lideradas pelos EUA, não 4 anos como dito. 
As demais alternativas estão corretas, conforme as referências. 
 



 

9 

 

Sobre a suposta ausência de alternativa correta levantada pelo recurso, a terceira afirmação da questão está correta, 
conforme o noticiado pelo Jornal “O Dia” em agosto de 2021, assim como também está a matéria do site G1, 
apresentada no recurso. Assim, é importante ressaltar que as duas notícias não apresentam relação de refutação entre 
si, pelo contrário, elas se complementam, já que uma fala na perspectiva das grandes cidades do país, enquanto a 
outra expõe a realidade a partir da referência sobre as 34 capitais provinciais, estas duas visões que não são sinônimas. 
Isto é, no Afeganistão ser capital provincial não pressupõe necessariamente também ser grande cidade. 
 
Fontes: 

 https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/08/15/o-que-e-o-taliba.ghtml 

 https://odia.ig.com.br/mundo-e-ciencia/2021/08/6213942-entenda-o-que-esta-acontecendo-no-

afeganistao-com-a-ida-do-taliba-para-o-pais.html 

 https://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncias_do_Afeganist%C3%A3o 

 
 
Questão: 17 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É importante ressaltar que o recurso construiu uma argumentação em torno do gás Hélio, enquanto a questão se trata 
do Hélio 3, elemento este que é diferente do primeiro, além de muito promissor na área de energia. 
Dessa forma, a banca considera o recurso prejudicado, já que não aborda os elementos tratados na questão. 
 
Fontes: 

 https://www.tecmundo.com.br/exploracao-espacial/73185-china-minerar-helio-3-lua-fusao-nuclear.htm 

 https://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lio-3 

 https://www.uol.com.br/tilt/ultimas-noticias/redacao/2019/01/20/novo-petroleo-china-pode-buscar-

combustivel-na-lua-pra-viagens-espaciais.htm  

 http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009-67252016000400007&script=sci_arttext  

 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A presente questão, trata-se dos atos de Improbidade administrativa elencadas pela Lei 8.429, a alternativa c da 
presente questão que é a resposta correta, é retirada da Lei 8.429/92 art 10, inciso IV. O dano ao erário é tipo 
material, por analogia ao direito penal, de tal forma que exige uma lesão efetiva ao erário para sua configuração. 
Desta forma, se houver uma lesão sem repercussão patrimonial (a opção D a palavra TOMAR POR EMPRESTADO, 
afasta a incidência do artigo 10, mas não impede que fique configurada outro ato de improbidade como o 
enriquecimento ilícito do artigo 9º, ou violação dos princípios da Administração Pública do artigo 11, porém no que 
tange ao enunciado da questão a alternativa que preenche o requisito pedido na questão é alternativa C. Nota – se 
que na alternativa D,  as palavras Subtrair , tomar por emprestado, não está presente na Lei 8.429/92. A questão visa 
a verificar o candidato a respeito do que encontra – se expresso na lei.  
 
Fonte: 

 Lei 8.429/92, Artigo 10 inciso IV.  

 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em casos graves da amebíase, os trofozoitos podem se disseminar pela corrente sanguínea provocando abscessos não 
apenas no fígado (local de maior frequência), como nos pulmões e cérebro. A ingestão de alimentos e água contendo 
fezes com cistos amebianos maduros são a principal fonte de infecção; porém, devido ao contato oral-anal, a 
transmissão via sexual, apesar de rara, pode acontecer. O protozoário responsável pela doença pode atuar de forma 
comensal (originando a amebíase intestinal) ou, então invadir os tecidos (forma extraintestinal da doença).  A doença 
possui duas formas: intestinal e extraintestinal. Os cistos permanecem viáveis no meio ambiente sob abrigo de luz 
solar e em condições de umidade favoráveis durante cerca de vinte dias e não dois meses como afirma erroneamente 
na opção de resposta D.  
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Fonte:  

 Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Doenças 

infecciosas e parasitárias: Guia de Bolso. 8ª Edição. Brasília / DF: 2010.  

 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Afirma-se que o parâmetro adequado e a periodicidade para o paciente diabético na Atenção Primária são, 
respectivamente: plano alimentar (IMC entre 18,5 e 25 Kg/m) verificado a cada consulta. As demais opções de 
respostas são inadequadas, a saber: Colesterol HDl > 60 e Colesterol LDL < 100, ambos anualmente; e, hemoglobina 
glicada (A1C) < 7% verificada trimestralmente. 
 
Fonte:   

 Projeto Diretrizes. Diabetes Mellitus: Classificação e Diagnóstico. Lima JG; Nóbrega, LHC; Vencio, S. Autoria: 

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. 

 
 
Cargo: Operário 

 

Tipo de Prova: Tipo 1 - BRANCA 
 
Questão: 20 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão deverá ser anulada, pois há duas opções de respostas inadequadas e incorretas. 
O assédio psicológico pode assumir a forma de assédio sexual ou racismo, se tiver uma componente sexual ou racial. 
Quando essa componente não existe, fala-se, entre outros, de bullying, mobbing, abuso emocional, terror psicológico, 
assédio moral ou assédio psicológico. Embora alguns autores prefiram uma designação às outras, no fundo todas se 
referem, sensivelmente, ao mesmo fenómeno. Assim, não ocorre no ambiente de trabalho somente. O assédio sexual 
é um tipo de crime que consiste em constranger alguém para obter "favorecimento sexual" usando a condição de 
superior hierárquico. Pode ser uma atitude física, como a tentativa de um beijo, um comentário insistente, como um 
convite para uma carona, ou até um gesto que cause constrangimento na outra pessoa e viole sua liberdade sexual. 
Dessa forma, não é considerado apenas quando ocorre a tentativa de um contato corporal para o ato sexual. 
 
Fonte: 

 https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/12/04/assedio-sexual-o-que-e-como-comprovar-

onde-denunciar-e-qual-a-pena.htm?cmpid=copiaecola 

 

 

Cargo: Coveiro  

 

Tipo de Prova: Tipo 1 - BRANCA 
 
Questão: 20 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão deverá ser anulada, pois há duas opções de respostas inadequadas e incorretas. 
O assédio psicológico pode assumir a forma de assédio sexual ou racismo, se tiver uma componente sexual ou racial. 
Quando essa componente não existe, fala-se, entre outros, de bullying, mobbing, abuso emocional, terror psicológico, 
assédio moral ou assédio psicológico. Embora alguns autores prefiram uma designação às outras, no fundo todas se 
referem, sensivelmente, ao mesmo fenómeno. Assim, não ocorre no ambiente de trabalho somente. O assédio sexual 
é um tipo de crime que consiste em constranger alguém para obter "favorecimento sexual" usando a condição de 
superior hierárquico. Pode ser uma atitude física, como a tentativa de um beijo, um comentário insistente, como um 
convite para uma carona, ou até um gesto que cause constrangimento na outra pessoa e viole sua liberdade sexual. 
Dessa forma, não é considerado apenas quando ocorre a tentativa de um contato corporal para o ato sexual. 
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Fonte: 

 https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/12/04/assedio-sexual-o-que-e-como-comprovar-

onde-denunciar-e-qual-a-pena.htm?cmpid=copiaecola 

 

 

Cargo: Pedagogo CAPS  

  

Tipo de Prova: Tipo 1 - BRANCA 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No excerto “você quer colher saúde do corpo? Então, tenha consciência sobre a sua alimentação”, caso o pronome 
“você” fosse flexionado no plural, a frase seria reescrita da seguinte forma: “Vocês querem colher saúde do corpo? 
Então, tenham consciência sobre a sua alimentação”. Dessa forma, três palavras ao todo precisariam ter a grafia 
modificada para haver 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. 438-472. 

 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme o próprio recurso expressa em seu argumento, a latência é uma dimensão (propriedade) da conexão. Dessa 
forma, esse ponto foi claramente discriminado na alternativa “C” quando a palavra “latência” foi usada entre 
parênteses após a palavra “conexão”. 
Conforme as referências, a única alternativa sobre a 5G equivocada é a letra D, já que menciona características do 
projeto starlink da empresa americana SpaceX, que pretende colocar internet de banda larga em toda a superfície do 
planeta através de satélites de órbita baixa. Na verdade, a internet 5G é baseada em antenas, as quais estão no centro 
da discussão de sua viabilidade, já que precisarão haver uma demasiada quantidade delas para que a rede funcione.  
 
Fontes: 

 https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-03/agencia-brasil-explica-o-que-e-tecnologia-5g 

 https://www.tecmundo.com.br/mercado/221229-vendas-celulares-5g-atinge-69-receita-global.htm  

 https://exame.com/mundo/conselheiro-de-seguranca-dos-eua-discute-5g-no-brasil-e-irrita-china/ 

 https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/08/02/5g-pode-trazer-investimento-de-ate-r20-bilhoes-por-

ano-diz-ceo-da-tim  

 https://tecnoblog.net/341742/o-que-e-starlink/ 

 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A presente questão, trata – se dos atos de Improbidade administrativa elencadas pela Lei 8.429, a alternativa c da 
presente questão que é a resposta correta, é retirada da Lei 8.429/92 art 10, inciso IV. O dano ao erário é tipo 
material, por analogia ao direito penal, de tal forma que exige uma lesão efetiva ao erário para sua configuração. 
Desta forma, se houver uma lesão sem repercussão patrimonial (a opção D a palavra TOMAR POR EMPRESTADO, 
afasta a incidência do artigo 10, mas não impede que fique configurada outro ato de improbidade como o 
enriquecimento ilícito do artigo 9º, ou violação dos princípios da Administração Pública do artigo 11, porém no que 
tange ao enunciado da questão a alternativa que preenche o requisito pedido na questão é alternativa C. Nota – se 
que na alternativa D,  as palavras Subtrair , tomar por emprestado, não está presente na Lei 8.429/92. A questão visa 
a verificar o candidato a respeito do que encontra – se expresso na lei.  
 
Fonte:  

 Lei 8.429/92, Artigo 10 inciso IV.  



 

12 

 

Cargo:  Vigilante Epidemiológico 

 

Tipo de Prova: Tipo 1 - BRANCA 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao longo de nossas vidas, nós, os seres humanos, vivemos correndo atrás da “felicidade”; no entanto, onde ela 
realmente estará? Cecília Meireles mais do que preocupar-se em definir a tal felicidade, ela relata aquilo que a faz 
sentir-se “completamente feliz”, revelando o segredo desta arte ao longo do texto. O título do texto também confirma 
que a autora irá explicitar, por meio da crônica, “a arte de ser feliz”. As demais afirmações são contrárias às ideias 
textuais.  
 
Fonte:  

 O próprio texto. 

 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação 
entre eles. As conjunções adversativas exprimem oposição, contraste, compensação de pensamentos; são elas: mas, 
porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. 
 
Fonte:  

 ILVA, Sérgio N. D. da. O Português do dia a dia: Como falar e escrever melhor. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 

 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As palavras “está” e “chalé” são oxítonas: têm a última sílaba tônica, isto é, é a sílaba mais forte da palavra. Essas 
palavras podem ou não ser acentuadas. Recebem o acento gráfico as palavras oxítonas que terminam em: a/as, e/es, 
o/os e em/ens. As demais palavras não atendem a tal regra de acentuação gráfica, a saber: céu (monossílabo tônico); 
época (proparoxítona); e, caíam (indica hiato, impedindo a ditongação). Ressalta-se que a palavra “céu” tem uma única 
sílaba – é um monossílabo –, razão pela qual não se enquadra nesse tipo de classificação. Como o som dessa palavra 
é emitido fortemente, é um monossílabo tônico constituído por um ditongo – céu – acentuado, porque “éu” se destaca 
pela acentuação gráfica da palavra. 
 
Fonte:  

 ILVA, Sérgio N. D. da. O Português do dia a dia: Como falar e escrever melhor. Rio de Janeiro: Rocco, 2004 
 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão tem como finalidade o cálculo da densidade demográfica da cidade de Ervália, sendo explicitado no 
enunciado que os dados são aproximados e não fidedignos, uma vez que o arredondamento se faz necessário para 
facilitar o cálculo. Assim, sendo a densidade demográfica a razão entre o número de habitantes e a área da região, 
neste caso teríamos que D=18.000/360= 50 hab/km² 
 
Fonte:  

 www.somatematica.com.br 

 
 

Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As afirmativas II e III estão corretas, a saber: a afirmativa II – A União Europeia é composta por países europeus que 
praticam o livre comércio; a afirmativa III está correta, pois se refere ao modo de como o Reino Unido decidiu deixar 
a União Europeia, sendo por meio de votação de um plebiscito, os eleitores britânicos decidiram que os países 
deveriam deixar o bloco econômico, sendo este o Brexit.  
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Fonte:  

 https://www.bbc.com/portuguese/internacional-4633593 

 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão tem como a única resposta CORRETA, a letra “B) Trabalhadores de empresas públicas e privadas, sendo que 
o fundo PIS-PASEP é resultante da unificação dos fundos constituídos com recursos do Programa de Integração Social 
- PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP”.  Esta unificação foi estabelecida pela 
Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, com vigência a partir de 1º de julho de 1976, regulamentada 
pelo Decreto nº 78.276/1976, e, hoje, gerido pelo Decreto nº 4.751/2003.  Desde 1988, o Fundo PIS-PASEP não conta 
com a arrecadação para contas individuais. Além disso, o Art. 239 da Constituição Federal alterou a destinação dos 
recursos provenientes das contribuições para o PIS e para o PASEP, que passaram a ser alocados ao Fundo de Amparo 
ao Trabalhador - FAT, para o custeio do Programa do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de 
Programas de Desenvolvimento Econômico pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. 
 
Fonte:  

 https://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/pis/Paginas/default.aspx  

 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tal questionamento se torna IMPROCEDENTE, uma vez que a contextualização da questão já faz remissão à Lei que 
ampara as mulheres, a saber: “A Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, surgiu da necessidade de 
inibir os casos de violência doméstica no Brasil. O nome foi escolhido em homenagem à farmacêutica cearense ‘Maria 
da Penha Maia Fernandes’, que sofreu agressões do ex-marido por 23 anos e ficou paraplégica após uma tentativa de 
assassinato.” Assim como o comando é claro e enfático ao apontar que se trata sobre os tipos de agressões 
considerados como violência contra a mulher em especial.  Desta forma, não denota duplo entendimento ou sentido. 
 
Fonte:  

 http://brasa.org.br/disque180/?gclid=EAIaIQobChMIkOz1173j8wIVkAyRCh0LCAV2EAAYAyAAEgKpDfD_BwE. 

 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tal recurso se torna IMPROCEDENTE, tendo como a única alternativa INCORRETA a letra “D) É composta por um 
conjunto de florestas e ecossistemas”. A Caatinga apresenta diversas particularidades, principalmente em relação à 
adaptação climática das plantas e animais. Esse bioma é afetado por secas extremas e períodos de estiagem, 
característicos do clima semiárido. Por essa razão, a vegetação precisou desenvolver mecanismos de sobrevivência 
em razão da pouca disponibilidade de água. A fauna é bastante diversificada e também é marcada pelas adaptações 
ao clima, como as recorrentes migrações nos períodos de estiagem. As principais características da vegetação são 
árvores baixas, troncos tortuosos e que apresentam espinhos e folhas que caem no período da seca (com exceção de 
algumas espécies, como o juazeiro). Desta forma, ela não é considerada como um conjunto de florestas ecossistemas.  
 
Fonte:  

 Caatinga: resumo, características, fauna, vegetação e clima (Disponível em: uol.com.br) 

 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C . 
O gabarito da questão foi alterado, considerando as afirmativas como corretas: “I Permite ter acesso a diferentes 
culturas, saberes locais sendo os mais remotos do mundo” e “III. Fomenta a empregabilidade e a renda através de 
trabalhos remotos, em ambas as situações através do acesso à internet qualquer cidadão tem condições de obter 
informações e fomentar trabalhos em diversos ramos, como por exemplo: home-office, aplicativos e vendas virtuais”. 
O acesso à internet foi possível a todos, sejam através te smartphones, notebook, dentre outros. A afirmativa II está 
INCORRETA em decorrência do atraso de alguns estados na emissão de documentos. 
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Fonte:  

 https://nossaenergia.petrobras.com.br/pt/sustentabilidade/5-motivos-pelos-quais-a-inclusao-digital-    

importa/?gclid=EAIaIQobChMI9Ievncrj8wIVQwaRCh0U1gqHEAAYASAAEgIuZvD_BwE 

 
 
Cargo: Agente Comunitário de Saúde ESF 
 
Tipo de Prova: Tipo 1 - BRANCA 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os textos, independentemente do gênero a que pertençam, se constituem de sequências com determinadas 
características linguísticas, como classe gramatical predominante, estrutura sintática, predomínio de determinados 
tempos e modos verbais, relações lógicas. Assim, dependendo dessas características, temos os diferentes tipos 
textuais. 
Os gêneros textuais são inúmeros, dependendo da função de cada texto e das diferentes situações comunicacionais. 
O mesmo não acontece com os tipos textuais, que são poucos: narração, argumentação, exposição, injunção e 
descrição. 
No texto 1, a tipologia textual predominante é a argumentativa, uma vez que o autor expõe seu ponto de vista a 
respeito de um tema e o fundamenta por meio de argumentos, isto é, apresenta justificativas que confirmam sua tese, 
de modo a conseguir a adesão do leitor. O autor acredita que, com o surgimento da pandemia e consequente 
fechamento das escolas públicas, houve um crescimento das desigualdades de oportunidades na educação (tese ou 
ideia principal). Para convencer o leitor acerca de sua ideia, lança mão de três argumentos: a falta de recursos digitais, 
a dificuldade de aprendizagem dos alunos portadores de deficiência e o impacto da saúde mental em crianças e jovens. 
Portanto, a alternativa correta é letra D. 
Faz-se necessário pontuar que, para a resolução adequada da questão, não há qualquer necessidade de estabelecer 
diferenças conceituais entre “texto” e “discurso”, uma vez que são elementos complementares de qualquer 
circunstância enunciativa. Portanto, a utilização dos termos “discurso” ou “texto” no enunciado da questão não 
compromete a sua adequada compreensão e resolução. A linguagem, vista como um sistema de significados 
formalmente codificados, deve ser analisada em uso, relacionando texto e discurso.  
 
Fonte: 

 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, Ângela Paiva; 

MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora. Gêneros textuais & Ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 

2005.  p. 19-23. 

 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Expor uma tese, naturalmente, exige a apresentação de argumentos que a fundamentem. Ou seja, os argumentos 
apresentados funcionam como razões, ou como fundamentos de que a tese defendida tem sentido e consistência. 
Nas práticas sociais que envolvem a proposição de um certo posicionamento ou ponto de vista, a estratégia de 
oferecer argumentos – não por acaso chamada de argumentação – é um recurso de primeira importância.  
Portanto, é necessário que o leitor identifique os argumentos utilizados pelo autor na construção de um texto 
argumentativo. Essa tarefa exige que o leitor, primeiramente, reconheça o ponto de vista que está sendo defendido e 
relacione os argumentos usados para sustentá-lo. 
O autor acredita que, com o surgimento da pandemia e consequente fechamento das escolas públicas, houve um 
crescimento das desigualdades de oportunidades na educação (tese ou ideia principal). Para convencer o leitor acerca 
de sua ideia, lança mão de três argumentos: a falta de recursos digitais, a dificuldade de aprendizagem dos alunos 
portadores de deficiência e o impacto da saúde mental em crianças e jovens. A única ideia que não foi apresentada 
no texto para fundamentar a tese é o retrocesso na aprendizagem dos alunos com a EaD. Embora este seja um fato 
que poderia ser explorado no texto para a defesa de seu ponto de vista, não foi mencionado pelo autor. Portanto, a 
alternativa correta é letra C.  
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Fontes: 

 Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino médio: matrizes 

de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 

 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, Ângela Paiva; 

MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora. Gêneros textuais & Ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 

2005.  p. 19-23. 

 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É comum, sobretudo em textos dissertativos, que, a respeito de determinados fatos, algumas opiniões sejam emitidas. 
Ser capaz de localizar a referência aos fatos, distinguindo-a das opiniões relacionadas a eles, representa uma condição 
de leitura eficaz.  
Fatos dizem respeito a acontecimentos reais que podem ser comprovados pela simples observação da realidade, ou 
seja, são situações, episódios, acontecimentos que dizem o que as coisas são, como são e por que são. Já as opiniões 
avaliam, julgam, analisam coisas, pessoas, ações, experiências, acontecimentos, sentimentos, estados de espírito, 
intenções e decisões como bons ou maus, desejáveis ou indesejáveis.  
Do ponto de vista linguístico, as opiniões geralmente são expressas pelos elementos linguísticos modalizadores 
(adjetivos, advérbios, modos e tempos verbais, expressões cristalizadas, entre outros.) 
A única alternativa que apresenta uma opinião do autor é a letra B (A saúde mental e o bem-estar de sociedades 
inteiras foram seriamente impactados por esta crise e são uma prioridade a ser abordada urgentemente...)  e essa 
opinião é expressa pelos advérbios seriamente e urgentemente.  
 
Fontes: 

 Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino médio: matrizes 

de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 

 KOCH, I. V. G. A inter-ação pela linguagem. 5 ed. São Paulo: Contexto, 2000. 

 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
São dois os principais processos de formação de palavras: a derivação e a composição. Na letra A, há a chamada 
derivação imprópria. Na letra C, há a chamada composição por justaposição. Entretanto, há outros processos, como o 
descrito em D, chamado de abreviação. Por fim, em B, temos a descrição do processo de formação de siglas ou 
siglonimização, que consiste na combinação das letras iniciais ou das sílabas iniciais de uma sequência de palavras 
para formar um nome. Portanto, a alternativa correta é letra B. 
 
Fontes: 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática. Teoria e prática. 25ª Ed. São Paulo: Atual, 1999. 

 TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 1996.  

 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em todo texto de maior extensão, aparecem expressões conectoras – sejam conjunções, preposições, advérbios e 
respectivas locuções – que criam e sinalizam relações semânticas de diferentes naturezas. Entre as mais comuns, 
podemos citar as relações de causalidade, de comparação, de concessão, de tempo, de condição, de adição, de 
oposição etc. Reconhecer o tipo de relação semântica estabelecida por esses elementos de conexão é uma habilidade 
fundamental para a apreensão da coerência do texto.  
No trecho, “Desta forma, é responsabilidade de todos atuarem para que não haja consequências discriminatórias e de 
aprofundamento das desigualdades.” (4º§), a locução conjuntiva “Desta forma” introduz valor semântico de conclusão 
e pode ser substituída pelo termo “Assim”. Já a locução conjuntiva “para que” introduz valor semântico de finalidade, 
podendo ser substituída pelo termo “a fim de”. Portanto, a resposta correta é letra A. 
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Fontes: 

 Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino médio: matrizes 

de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática. Teoria e prática. 25ª Ed. São Paulo: Atual, 1999 

 TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 1996. 

 
 

Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Essa é uma questão que avalia a capacidade do candidato de identificar o gênero a que pertence o texto em análise. 
Os textos desempenham papel fundamental em nossa vida social, já que estamos nos comunicando o tempo todo. No 
processo comunicativo, os textos têm uma função e cada esfera de utilização da língua, cada campo de atividade, 
elabora determinados tipos de textos que são estáveis, ou seja, se repetem tanto no assunto, como na função, no 
estilo, na forma. É isso que nos permite reconhecer um texto como carta, ou bula de remédio, ou poesia, ou notícia 
jornalística, por exemplo. Identificar o gênero textual é um dos primeiros passos para uma competente leitura de 
texto. 
Nessa questão, o texto em análise é uma charge. A charge é um texto visual-humorístico que critica um personagem, 
fato ou acontecimento político, social, cultural, econômico específico, focalizando uma realidade específica, 
prendendo-se mais ao momento; tem, portanto, uma limitação temporal. A charge é normalmente um produto 
jornalístico, referindo-se a um acontecimento real, atrelada a uma notícia e publicada na mesma época desta. 
Grande meio de expressão, esse gênero de texto exige do chargista informações sobre o assunto a ser tratado e 
opinião sobre ele. O chargista tem como fonte de inspiração o noticiário do dia a dia e cumpre seu papel social de 
denúncia, de conscientização e de crítica de costumes.  
O texto 2 pertence ao gênero charge uma vez que retrata, de forma bem-humorada, um fato atual relacionado ao 
universo educacional brasileiro: a educação a distância. Neste período de pandemia que vivenciamos, nem todos os 
alunos têm acesso ao ensino remoto ou educação a distância, sobretudo os de escola pública e que pertencem a 
camadas sociais economicamente desprestigiadas. A parte não verbal da charge, ou seja, a imagem de uma 
comunidade pobre comprova que a educação a distância ainda é privilégio de uma pequena parcela da população que 
possui dispositivos eletrônicos (celular, computador, tablet) e internet banda larga para poder estudar. Assim, a 
resposta é letra C. 
 
Fontes: 

 Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino médio: matrizes 

de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 

 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, Ângela Paiva; 

MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora. Gêneros textuais & Ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 

2005.  p. 19-23. 

 
 

Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Esta é uma questão sobre sintaxe. Sintaxe é a parte da gramática que estuda as regras e relações das palavras dentro 
da frase ou de um período. Analisa a disposição das palavras nas frases, das frases nas orações e destas nas sentenças.  
A sintaxe permite analisar o sentido das frases e realizar o ordenamento correto das palavras dentro da oração. A 
sintaxe da língua portuguesa é dividida em termos: sujeito, predicado, objeto, adjunto adnominal, adjunto adverbial, 
complemento nominal, aposto, vocativo. O conhecimento dela é essencial para o leitor e para quem escreve, pois ela 
dita regras de uso da pontuação, concordância e regência.  
Na charge, no diálogo entre mãe e filho, os termos “mãe” e “menino” foram usados com o objetivo de chamar, de um 
personagem invocar o outro. Trata-se, portanto, do vocativo.  
O vocativo é um termo que indica o “chamamento”, “invocação”, “interpelação” de uma pessoa (interlocutor) real ou 
fictícia. 
Geralmente, ele é isolado por vírgulas quando a pausa for curta, ou com o ponto de exclamação, interrogação ou 
reticências, quando for uma pausa longa. 
Embora esteja incluso nos termos acessórios da oração, para muitos gramáticos ele não se classifica nessa categoria. 
Isso porque, para estes estudiosos, o vocativo não estabelece relação sintática com os outros termos, como acontece 
com outros termos sintáticos. Dessa forma, a resposta da questão é letra C. 
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Fontes: 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática. Teoria e prática. 25ª Ed. São Paulo: Atual, 1999 

 TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 1996.  

 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado é enfático ao declarar que “Atualmente, os brasileiros estão sentindo os impactos da pandemia e a 
desestabilização da economia que afetam profundamente o poder de compra; a fome a cada dia afeta inúmeras 
famílias”. Dessa forma, a única informação incoerente na questão se refere ao “agronegócio”, pois, apesar da fome 
não ser, necessariamente, responsabilidade do agronegócio, com as condições ideais, o setor poderia facilitar a 
aquisição de alimentos. Dessa forma, é imprudente e inadequado declarar que “facilita a aquisição de alimentos 
mantendo, assim, a produção interna no país”. Considerando a referência bibliográfica aplicada na elaboração da 
questão, confirma-se o gabarito divulgado. 
 
Fonte:  

 https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2021/08/11/recordes-no-agronegocio-e-aumento-da-

fome-no-brasil-como-isso-pode-acontecer-ao-mesmo-tempo.ghtml   

 
 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Levando em consideração que Candido Portinari nasceu em 30 de dezembro de 1903, numa fazenda de café perto do 
pequeno povoado de Brodowski, no estado de São Paulo, há duas opções de respostas que atendem ao 
questionamento abordado, pois, primeiro, se aliou ao Partido Comunista, depois se candidatou a deputado federal e 
senador; porém, não ganhou a disputa para nenhum dos cargos. Quando a repressão política se tornou mais forte, o 
artista se exilou no Uruguai. Dessa forma, há duas afirmativas incorretas. 
 
Fonte: 

 https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/obras-de-portinari 

 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a Lei nº 8080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, em seu CAPÍTULO III - Da 
Organização, da Direção e da Gestão Art. 13, conclui-se que: Art. 13. A articulação das políticas e programas, a cargo 
das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades: 
I - alimentação e nutrição; 
II - saneamento e meio ambiente; 
III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; 
IV - recursos humanos; 
V - ciência e tecnologia; e, 
VI - saúde do trabalhador. 
Dessa forma, a única opção de resposta que não atende à indagação realizada é a opção “D recursos financeiros”. 
 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 “Tem como função promover as condições para a proteção e a recuperação da saúde da população, dizimar as 
enfermidades, controlando, assim, as doenças endêmicas e parasitárias” referência à atribuição do Ministério da 
Saúde. A expressão “dizimar”, considerando o contexto em que se encontra empregada, significa “reduzir”; “diminuir”; 
“exaurir”. Dessa forma, todas as afirmativas (I, II, III e IV) estão corretas e coerentes às funções do Ministério da Saúde. 
 
Fonte:  

 HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Ed. Objetiva, 2009. 
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Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Conecte SUS é parte da estratégia da Saúde Digital definida pelo Governo do Brasil que faz o uso de recursos de 
Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) para produzir e disponibilizar informações confiáveis da saúde, para 
quem precisa no momento que precisa. Quando finalizada a implementação, o cidadão terá acesso às suas 
informações por meio do celular, computador ou tablete, utilizando apenas o CPF, além da decisão sobre 
compartilhamento de seus dados em saúde. Dessa forma, “cadastrar senha” faz parte do “passo a passo” a ser seguido 
mediante tal consideração. 
A estratégia ampliará em cerca de 7 mil vagas a oferta de médicos em municípios onde há os maiores vazios 
assistenciais na comparação com o programa Mais Médicos, sendo que as regiões Norte e Nordeste juntas têm 55% 
do total dessas vagas. 
Como forma complementar aos Componentes de Medicamentos por meio das farmácias credenciadas no Programa 
“Aqui tem Farmácia Popular”, a população pode adquirir 14 medicamentos para hipertensão, diabetes e asma sem 
custo. Além disso, são ofertados descontos de até 90% em 10 medicamentos para rinite, dislipidemia, Parkinson, 
osteoporose, glaucoma, contraceptivos, além das fraldas geriátricas. 
 
Fonte: 

 http://antigo.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45989-saude-sera-conectada-em-todo-brasil 

 
 

Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão tem como a única resposta CORRETA, a letra “B) Trabalhadores de empresas públicas e privadas, sendo que 
o fundo PIS-PASEP é resultante da unificação dos fundos constituídos com recursos do Programa de Integração Social 
- PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP”.  Esta unificação foi estabelecida pela 
Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, com vigência a partir de 1º de julho de 1976, regulamentada 
pelo Decreto nº 78.276/1976, e, hoje, gerido pelo Decreto nº 4.751/2003.  Desde 1988, o Fundo PIS-PASEP não conta 
com a arrecadação para contas individuais. Além disso, o Art. 239 da Constituição Federal alterou a destinação dos 
recursos provenientes das contribuições para o PIS e para o PASEP, que passaram a ser alocados ao Fundo de Amparo 
ao Trabalhador - FAT, para o custeio do Programa do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de 
Programas de Desenvolvimento Econômico pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. 
 
Fonte:  

 https://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/pis/Paginas/default.aspx   
 

 

Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tal recuso é improcedente, pois o enunciado é claro e enfático ao solicitar a afirmativa correta em que se refere à 
microárea, tendo como a ÚNICA alternativa correta a letra “C) Território de atuação do Agente Comunitário de Saúde”. 
As demais alternativas não atendem ao questionamento abordado. De acordo com o Ministério de Saúde, microárea 
é o território de atuação do Agente Comunitário de Saúde (ACS) e deve ter, no máximo, 750 pessoas. 
  
Fonte:  

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. O trabalho do 

agente comunitário de saúde/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 

Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 

 

Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Agente Comunitário de Saúde (ACS) tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e de 
promoção da saúde, a partir dos referenciais da Educação Popular em Saúde e das diretrizes do Sistema Único de 
Saúde (SUS). O objetivo é ampliar o acesso da comunidade aos serviços de informação, de saúde, de promoção social 
e de proteção da cidadania. Desta forma, a promoção à saúde e as Diretrizes do SUS englobam os calendários de 
vacinação com as suas respectivas campanhas; portanto, para promover a saúde e combater as doenças, é de suma 
importância o conhecimento das vacinas e quais doenças elas previnem, suas nomenclaturas, assim como a faixa etária 
indicada.  
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Fontes:  

 Agência Câmara de Notícias. 

 https://www.camara.leg.br/noticias/530809-lei-que-define-atribuicoes-de-agentes-comunitarios-de-saude-

e-publicada-com-vetos/ 

 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão versa sobre a ética profissional do Agente Comunitário de Saúde (ACS), indagando sobre a afirmativa 
INCORRETA no que se refere à ética profissional, tendo, assim, o gabarito a letra “D) Manter segredo sobre fato sigiloso 
que tenha conhecimento, mesmo nos casos previstos em Lei”; tornando-a como incorreta, pois se deve manter o 
segredo e o fato sigiloso EXCETO em casos previstos em Lei. A alternativa “C) Manter a assistência às famílias livres de 
imperícia, imprudência e negligência”; está correta, pois, na assistência, não se pode haver imperícia, imprudência e 
negligência por parte do Agente Comunitário de Saúde (ACS) no exercício de suas atividades. 
 
Fonte:  

 https://contacs.org.br/codigo-de-etica 

 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Agente Comunitário de Saúde (ACS), como membro da equipe do Programa de Saúde da Família (PSF), deve ter 
conhecimento do tema abordado, considerando a prestação à atenção em saúde em sua plenitude; conhecendo, 
assim, todos os possíveis conflitos e angústias que a família assistida possa passar; os reflexos do luto que não se 
estendem apenas aos pais e familiares, já que as crianças também sofrem emocionalmente com as consequências da 
morte. Cabe ao Agente Comunitário de Saúde (ACS), em suas visitas, ter uma percepção ampla da família, a fim de 
orientar em conjunto com a equipe do PSF, bem como atuar na assistência de forma acolhedora em sua totalidade. 
 
Fonte:  

 https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/48428/2/lutoperinatalneo.pdf  

 
 
Cargo: Auxiliar de Saúde Bucal ESF 
 
Tipo de Prova: Tipo 1 - BRANCA 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme afirma o enunciado e o gabarito da questão, a cárie realmente é uma doença não transmissível. Embora 
possa haver a transmissão de microrganismos para que a doença cárie aconteça são necessários outros fatores como: 
higiene deficiente, direta rica em sacarose e fatores relacionados a saliva. Sendo assim, julga essa banca que o recurso 
é improcedente. 
 
Fonte:  

 Scarparo, Angela. Odontopediatria: bases teóricas para uma prática clínica de excelência. Disponível em: 

Minha Biblioteca, Editora Manole, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 

 

 
Cargo: Cuidador em Saúde - STR 
 
Tipo de Prova: Tipo 1 - BRANCA 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “ressentimento”, considerando a conjuntura textual em que se encontra empregada, pode ser trocada, sem 
alteração semântica, por mágoa; desgosto; pena; ofensa; animosidade. As demais opções de respostas são 
inadequadas, comprometendo, assim, a concepção textual. 
 
Fonte:  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.  

 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As palavras “café” e acolá” se tratam de palavras oxítonas; a acentuação tônica recaem na última sílaba. Entretanto, 
as demais expressões apresentam acentuação gráfica devido a regras distintas, a saber: sanduíche (paroxítona, pois 
acentua-se “i” tônico quando forma hiato com a vogal anterior, neste caso, estando ele sozinho na sílaba); potável 
(paroxítona, pois a acentuação tônica recai na penúltima sílaba); potável (paroxítona, pois a acentuação tônica recai 
na penúltima sílaba); já (monossílabo tônico). 
 
Fonte:  

 CEREJA, William R. e MAGALHÃES, Thereza C. Texto e Interação. São Paulo: Atual, 2000.  

 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 “Tem como função promover as condições para a proteção e a recuperação da saúde da população, dizimar as 
enfermidades, controlando, assim, as doenças endêmicas e parasitárias” referência à atribuição do Ministério da 
Saúde. A expressão “dizimar”, considerando o contexto em que se encontra empregada, significa “reduzir”; “diminuir”; 
“exaurir”. Dessa forma, todas as afirmativas (I, II, III e IV) estão corretas e coerentes às funções do Ministério da Saúde. 
 
Fonte:  

 HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Ed. Objetiva, 2009. 

 
 
Cargo: Enfermeiro ESF 
 
Tipo de Prova: Tipo 1 - BRANCA 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra C, pois as alternativas corretas são apenas as alternativas I e II. A III e a IV, referem-se ao 
sistema de voto atual, e não ao distritão. Em discussão na Câmara dos Deputados, o “distritão” é um sistema eleitoral 
pelo qual são eleitos os mais votados em cada estado. Na análise de especialistas, esse sistema é um retrocesso por: 
promover políticos "celebridades", isto é, pessoas mais conhecidas; favorecer os candidatos que têm mais dinheiro; 
enfraquecer os partidos políticos; dificultar a renovação das casas legislativas; descartar os efeitos dos votos dados 
em candidatos que foram derrotados. A proposta de emenda à Constituição (PEC) que institui o modelo foi aprovada 
por uma comissão especial e segue agora para análise do plenário. Por se tratar de uma mudança constitucional, 
precisará de dois turnos de votação com ao menos 308 votos favoráveis entre os deputados. O texto também previa 
que a decisão do plenário serviria somente como transição para um outro modelo, o chamado "distritão misto". No 
entanto, este trecho foi derrubado pela comissão. Nos últimos anos, a ideia de adotar o "distritão" já foi discutida e 
rejeitada pelo plenário da Câmara duas vezes, em 2015 e 2017.Se for aprovada, a proposta vai ao Senado. O presidente 
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do Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), já afirmou, porém, que o “distritão" não tem voto entre os senadores. 
Atualmente, o sistema eleitoral é o proporcional com lista aberta. Nesse tipo de sistema, o eleitor pode optar por 
votar em um candidato, ou seja, votar nominalmente ou votar em um partido político específico. É então a partir do 
número de votos totais que o partido recebe é calculado o quociente eleitoral. A fórmula para o cálculo do tal 
quociente eleitoral é: Quociente eleitoral (QE) = número de votos válidos / número de vagas 
 
Fontes: 

 ttps://g1.globo.com/politica/noticia/2021/08/10/entenda-o-que-e-o-distritao-e-por-que-especialistas-o-

consideram-um-retrocesso.ghtml 

 5 pontos para entender o ‘Distritão’ | Politize! 

  O que é o 'distritão' eleitoral e por que ele é tão criticado - BBC News Brasil 

 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Realmente, a questão ficou prejudicada em seu entendimento, uma vez, que Angela Merkel acabou sendo conhecida 
como “Dama de ferro”, embora seja claramente uma referência à Margareth Thatcher, Ministra Inglesa, que recebeu 
pela primeira vez esse título. A questão deve, portanto, ser anulada, devido à dubiedade de respostas.  
Angela Merkel é física e política alemã, Chanceler da Alemanha desde 2005. É a primeira mulher a ocupar a chefia do 
governo federal, tendo sido reeleita por quatro vezes.Angela Dorothea Kasner nasceu no dia 17 de julho de 1954, em 
Hamburgo, na Alemanha Ocidental. É a mais velha dos três filhos do pastor protestante Horst Kasner e de Herlind, 
professora de inglês e latim. 
Meses após Angela nascer, a família mudou-se para Templin na Alemanha Oriental, onde seu pai assumiu uma igreja 
luterana. Cresceu na região comunista do país militando pela Juventude Livre Alemã, de orientação socialista, mas 
mantinha-se informada lendo e assistindo programas da Alemanha Ocidental. Em Templin frequentou a escola e foi 
premiada por sua proficiência em russo e Matemática. Em 1973 ingressou na Universidade de Leipzig para estudar 
Física e lá conheceu seu primeiro marido, Ulrich Merkel, de quem manteve o sobrenome após o final do casamento 
de cinco anos. Merkel graduou-se em 1978 e trabalhou no Instituto Central de Físico-Química da Academia de Ciências 
em Berlim, sendo a única mulher do departamento. Paralelamente continuou os estudos desenvolvendo uma tese 
sobre química quântica e concluiu o doutorado em 1986. Durante esse período, trabalhou como pesquisadora e 
publicou artigos científicos. 
Em 1989, com a queda do Muro de Berlim, Angela Merkel integrou-se ao movimento em busca da democratização do 
país, participando do partido de direita Despertar Democrático. Após a primeira e única eleição democrática 
da Alemanha Oriental, Merkel tornou-se a porta-voz adjunta do novo governo interino liderado por Lothar de 
Maizière. Com o fim da Guerra Fria, filiou-se ao partido conservador União Democrata Cristã (CDU). Em dezembro de 
1990 houve a primeira eleição pós-reunificação da Alemanha e Merkel foi eleita para o Bundestag (Parlamento da 
República Federal da Alemanha). Em 1991 foi nomeada ministra da Mulher e da Juventude, permanecendo até 1994. 
Era a mais jovem ministra do chanceler Helmut Kohl e na sequência foi nomeada Ministra do Meio Ambiente e da 
Segurança Nuclear, ocupando o cargo de 1994 a 1997. Em 1998 casou-se com o químico quântico e professor 
universitário Joachim Sauer. O casal não teve filhos. 
Em 1998, Angela Merkel foi nomeada secretária geral do CDU. Nessa época, o partido passou por um escândalo de 
possível envolvimento dos líderes em financiamento de campanha, inclusive atingindo o chanceler Kohl. 
Merkel destemidamente publicou uma carta aberta em um jornal, denunciando o chanceler e afirmando que “era 
hora dele abandonar a política”. 
Com a imagem abalada, o partido perdeu as eleições federais daquele ano. 
Em 2000, Merkel foi eleita presidente da União Democrata Cristã e potencial candidata para disputar o cargo de 
chanceler em 2005. 
Em 30 de maio de 2005, a política foi escolhida pela coligação CDU/CSU (União Democrata Cristã / União Social Cristã) 
para concorrer com Gerhard Schröder, chanceler que pleiteava sua permanência no cargo. 
Dia 22 de novembro, Angela Merkel venceu as eleições com 397 votos favoráveis dos 611 do parlamento. Assim 
tornava-se a primeira mulher na chefia do governo da Alemanha e a primeira chanceler provinda da Alemanha 
Oriental. 
Em 27 de setembro de 2009, Merkel venceu pela segunda vez a disputa pelo cargo de chanceler e em 17 de dezembro 
de 2013, a terceira vitória foi conquistada com a maioria absoluta dos votos. 
Em 2015, a revista norte-americana Time escolheu Angela Merkel como a personalidade do ano, devido à sua notável 
política de acolhimento para refugiados diante da crise migratória após a guerra da Síria e do avanço do estado 
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Islâmico. No dia 14 de março de 2018, Angela Merkel foi reeleita chanceler obtendo a maioria absoluta necessária dos 
votos no primeiro turno. 
Para seu quarto mandato, prometeu a reestruturação do governo federal com a inclusão de novas pastas e a 
transformação de assuntos digitais, educação e formação profissional em novos focos de trabalho. 
 
Fontes: 

 https://piaui.folha.uol.com.br/materia/a-alema-tranquila/ 

 https://super.abril.com.br/mundo-estranho/mulheres-que-mudaram-a-historia-angela-merkel/ 

 https://www.dw.com/pt-br/angela-merkel-%C3%A9-reeleita-para-o-quarto-mandato-como-chanceler-

federal-da-alemanha/a-42959447 

 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu capítulo IV - Da Competência e das Atribuições - Seção I - Das 
Atribuições Comuns: A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo 
- VII - participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. O enunciado da questão 
traz que no Art. 15, algumas atribuições comuns às três esferas do governo, estando na alternativa “C” a afirmativa da 
atribuição de formular a política, e não apenas apresentar uma participação nessa formulação da política e execução 
nas ações de saneamento básico. 
 
Fonte:  

 LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. CAPÍTULO IV, artigo 15. Disponível em: 

http://conselho.saude.gov.br/legislacao/lei8080.htm 

 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No diagnóstico por imagens, são utilizadas radiografias e a densitometria óssea; a densitometria óssea (DMO) se refere 
ao exame de referência. A possibilidade de rastreamento populacional amplo e aleatório com DMO é afastada em 
razão de seu baixo poder preditivo e de seu alto custo. A fratura de fêmur se trata da mais séria consequência da 
osteoporose para os idosos. A osteoporose é uma das principais causas de morbidade e mortalidade em idosos, sendo 
onerosa para os sistemas de saúde. 
 
Fontes: 

 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Envelhecimento 

e saúde da pessoa idosa / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 

Básica – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

 Portaria SAS/MS nº 451, de 9 de junho de 2014, republicada em 9 de junho de 2014 e retificada em 18 de 

junho de 2014.  

 Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/dezembro/15/Osteoporose.pd. Acesso 

em: 03/01/2017.  

 
 
Cargo: Gari 
 
Tipo de Prova: Tipo 1 - BRANCA 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na resolução, deve-se somar 100 dias à data apresentada no enunciado. 
Ora, 100 dias corresponde a: 100/7 = 14,28, que equivale a 14 semanas completas e 2 dias. Portanto, será aplicada em 
uma quarta-feira (dois dias após uma segunda-feira). Também é possível ratificar a resolução da questão olhando o 
calendário do período citado. 
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A questão trata de uma situação em que o calendário deve ser levado em consideração, conforme previsto em edital 
e explicitado no enunciado, uma vez que houve a apresentação de uma data com a respectiva indicação do dia da 
semana. 
 
 
 
Cargo: Médico da Estratégia Saúde da Família II 
 
Tipo de Prova: Tipo 1 - BRANCA 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) “[...] de quanto tempo precisamos, de fato, para ler um poema?” (3º§)” não pode ser considerada 
correta. Em um texto, o fato é o elemento da realidade concreta cuja existência pode ser atestada no mundo 
biossocial, já a opinião e o posicionamento do enunciador em relação ao fato. Por sua natureza, a opinião apresenta 
teor valorativo. O trecho apresentado na alternativa “C” apresenta um questionamento e não uma opinião. A 
alternativa “D) “Já um poema pode ser lido em minutos, às vezes em segundos.” (1º§)” não pode ser considerada 
correta, pois, de acordo com o enunciado “Indique, a seguir, o trecho que apresenta marcas de linguagem que 
apontam para determinado posicionamento do autor.”, a indicação deveria apontar ponto de vista do autor do texto, 
o trecho destacado apresenta ponto de vista de Camille Paglia como pode ser visto em “e fato, de um ponto de  vista 
puramente quantitativo, como diz Camille, um romance  consome dias ou semanas de nosso tempo, exigindo uma  
atenção continuada, num mundo em que tudo em volta faz com  que nossa atenção se interrompa e se disperse em 
mil assuntos.  Já um poema pode ser lido em minutos, às vezes em segundos.  O poema é uma autêntica pílula literária, 
em cuja concentração Camille Paglia vê a possibilidade de uma revitalização da literatura em nosso tempo.” 
 
Fonte:  

 O próprio texto.  

 ANTUNES, I. Língua, texto e ensino – outra escola possível. São Paulo: Parábola, 2009. 

 COROA, M. L. M. S. Coerência Textual – Unidade 18 – TP 5 – Estilística, Coerência e Coesão. PROGRAMA DE 

GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR – GESTAR II.  

 DIPRO/ FNDE/ MEC. 2008a. 

 ______. Tipos Textuais – Unidade 11 – TP 3 – Gêneros e Tipos Textuais. PROGRAMA DE GESTÃO DA 

APRENDIZAGEM ESCOLAR – GESTAR II. DIPRO/FNDE/MEC. 2008b. 

 KOCH, I. Introdução à Linguística Textual. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Antecipa a tese e os argumentos que serão expostos no desenvolvimento do texto.” não pode ser 
considerada correta. De acordo com o enunciado da questão “De acordo com os recursos empregados para a produção 
desse tipo de texto, pode-se afirmar que a referência à americana Camille Paglia:”, o enunciado direciona para a 
análise à referência à americana Camille Paglia, qual seja: “Se quase não temos mais tempo para ler romances no 
mundo da pressa, da TV, do cinema e dos videogames, então é tempo de ler poesia? Viveríamos hoje a vingança da 
poesia, o seu dia D, o momento propício para seu retorno a um mundo tão violentamente prosaico? A questão foi 
lançada pela ensaísta americana Camille Paglia, numa animada entrevista publicada pelo caderno “Mais!”, da Folha 
de São Paulo, e a revista Cláudia me repassa inesperadamente a bola, perguntando: a poesia ganha uma importância 
nova na era da internet? Ela tem mais chance num mundo como o nosso? De fato, de um ponto de vista puramente 
quantitativo, como diz Camille, um romance consome dias ou semanas de nosso tempo, exigindo uma atenção 
continuada, num mundo em que tudo em volta faz com que nossa atenção se interrompa e se disperse em mil 
assuntos.  Já um poema pode ser lido em minutos, às vezes em segundos.  O poema é uma autêntica pílula literária, 
em cuja concentração Camille Paglia vê a possibilidade de uma revitalização da literatura em nosso tempo.” (Grifo 
nosso). A referência citada é identificada como um tipo de argumento, portanto, o próprio argumento e não uma 
antecipação do mesmo. No argumento de autoridade, o leitor é levado a aceitar a validade da tese ou conclusão 
defendida a respeito de certos dados, pela credibilidade atribuída à palavra de alguém publicamente considerado 
autoridade na área. 
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Fontes: 

 PLATÃO E FIORIN. Para entender o texto. Ática. 

 O próprio texto.  

 ANTUNES, I. Língua, texto e ensino – outra escola possível. São Paulo: Parábola, 2009. 

 COROA, M. L. M. S. Coerência Textual – Unidade 18 – TP 5 – Estilística, Coerência e Coesão. PROGRAMA DE 

GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR – GESTAR II.  

 DIPRO/ FNDE/ MEC. 2008a. 

 ______. Tipos Textuais – Unidade 11 – TP 3 – Gêneros e Tipos Textuais. PROGRAMA DE GESTÃO DA 

APRENDIZAGEM ESCOLAR – GESTAR II. DIPRO/FNDE/MEC. 2008b. 

 KOCH, I. Introdução à Linguística Textual. São Paulo: Martins Fontes, 2004.  

 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Realmente, a questão ficou prejudicada em seu entendimento, uma vez, que Angela Merkel acabou sendo conhecida 
como “Dama de ferro”, embora seja claramente uma referência à Margareth Thatcher, Ministra Inglesa, que recebeu 
pela primeira vez esse título. A questão deve, portanto, ser anulada, devido à dubiedade de respostas.  
Angela Merkel é física e política alemã, Chanceler da Alemanha desde 2005. É a primeira mulher a ocupar a chefia do 
governo federal, tendo sido reeleita por quatro vezes. Angela Dorothea Kasner nasceu no dia 17 de julho de 1954, em 
Hamburgo, na Alemanha Ocidental. É a mais velha dos três filhos do pastor protestante Horst Kasner e de Herlind, 
professora de inglês e latim. 
Meses após Angela nascer, a família mudou-se para Templin na Alemanha Oriental, onde seu pai assumiu uma igreja 
luterana. Cresceu na região comunista do país militando pela Juventude Livre Alemã, de orientação socialista, mas 
mantinha-se informada lendo e assistindo programas da Alemanha Ocidental. Em Templin frequentou a escola e foi 
premiada por sua proficiência em russo e Matemática. Em 1973 ingressou na Universidade de Leipzig para estudar 
Física e lá conheceu seu primeiro marido, Ulrich Merkel, de quem manteve o sobrenome após o final do casamento 
de cinco anos. Merkel graduou-se em 1978 e trabalhou no Instituto Central de Físico-Química da Academia de Ciências 
em Berlim, sendo a única mulher do departamento. Paralelamente continuou os estudos desenvolvendo uma tese 
sobre química quântica e concluiu o doutorado em 1986. Durante esse período, trabalhou como pesquisadora e 
publicou artigos científicos. 
Em 1989, com a queda do Muro de Berlim, Angela Merkel integrou-se ao movimento em busca da democratização do 
país, participando do partido de direita Despertar Democrático. Após a primeira e única eleição democrática 
da Alemanha Oriental, Merkel tornou-se a porta-voz adjunta do novo governo interino liderado por Lothar de 
Maizière. Com o fim da Guerra Fria, filiou-se ao partido conservador União Democrata Cristã (CDU). Em dezembro de 
1990 houve a primeira eleição pós-reunificação da Alemanha e Merkel foi eleita para o Bundestag (Parlamento da 
República Federal da Alemanha). Em 1991 foi nomeada ministra da Mulher e da Juventude, permanecendo até 1994. 
Era a mais jovem ministra do chanceler Helmut Kohl e na sequência foi nomeada Ministra do Meio Ambiente e da 
Segurança Nuclear, ocupando o cargo de 1994 a 1997. Em 1998 casou-se com o químico quântico e professor 
universitário Joachim Sauer. O casal não teve filhos. 
Em 1998, Angela Merkel foi nomeada secretária geral do CDU. Nessa época, o partido passou por um escândalo de 
possível envolvimento dos líderes em financiamento de campanha, inclusive atingindo o chanceler Kohl. 
Merkel destemidamente publicou uma carta aberta em um jornal, denunciando o chanceler e afirmando que “era 
hora dele abandonar a política”. 
Com a imagem abalada, o partido perdeu as eleições federais daquele ano. 
Em 2000, Merkel foi eleita presidente da União Democrata Cristã e potencial candidata para disputar o cargo de 
chanceler em 2005. 
Em 30 de maio de 2005, a política foi escolhida pela coligação CDU/CSU (União Democrata Cristã / União Social Cristã) 
para concorrer com Gerhard Schröder, chanceler que pleiteava sua permanência no cargo. 
Dia 22 de novembro, Angela Merkel venceu as eleições com 397 votos favoráveis dos 611 do parlamento. Assim 
tornava-se a primeira mulher na chefia do governo da Alemanha e a primeira chanceler provinda da Alemanha 
Oriental. 
Em 27 de setembro de 2009, Merkel venceu pela segunda vez a disputa pelo cargo de chanceler e em 17 de dezembro 
de 2013, a terceira vitória foi conquistada com a maioria absoluta dos votos. 
Em 2015, a revista norte-americana Time escolheu Angela Merkel como a personalidade do ano, devido à sua notável 
política de acolhimento para refugiados diante da crise migratória após a guerra da Síria e do avanço do estado 
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Islâmico. No dia 14 de março de 2018, Angela Merkel foi reeleita chanceler obtendo a maioria absoluta necessária dos 
votos no primeiro turno. 
Para seu quarto mandato, prometeu a reestruturação do governo federal com a inclusão de novas pastas e a 
transformação de assuntos digitais, educação e formação profissional em novos focos de trabalho. 
 
Fontes: 

 https://piaui.folha.uol.com.br/materia/a-alema-tranquila/ 

 https://super.abril.com.br/mundo-estranho/mulheres-que-mudaram-a-historia-angela-merkel/ 

 https://www.dw.com/pt-br/angela-merkel-%C3%A9-reeleita-para-o-quarto-mandato-como-chanceler-

federal-da-alemanha/a-42959447 

 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A presença do anti-GAD positivo não justifica o tratamento para o hipotireoidismo; possivelmente um anticorpo anti-
TPO positivo de longa data justifique tal tratamento. 
 
Fonte:  

 Implicações clínicas da persistência de anti-GAD positivo e peptídeo C detectável em pacientes com diabetes 

melito tipo 1 de longa duração. GADA persistence and detectable C peptide in patients with long standing 

diabetes mellitus type 1. Fabiano Marcel SerfatyI; Joana R. Dantas; Mirella H. Almeida; Juliana Domingues G. 

Duarte; Rosane KupferI; Felipe CamposIII; Lenita ZajdenvergIII; Adolpho MilechIII; Melanie RodackiIII; José 

Egídio Paulo de Oliveira.  

 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A corticoterapia não está indicada nos casos de purpura trombocitopênica idiopática. O medicamento indicado é o 
glicocorticoide e somente em casos em que o paciente apresenta uma plaquetopenia muito grave. 
 
Fonte:  

 Protocolo Clínico de PTI do Ministério da Saúde. Disponível em: 

http://u.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/02/pcdt-purpura-tromboc-idiopatica-livro-2013.pdf  

 
 
Cargo: Odontólogo ESF 
 
Tipo de Prova: Tipo 1 - BRANCA 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) “[...] de quanto tempo precisamos, de fato, para ler um poema?” (3º§)” não pode ser considerada 
correta. Em um texto, o fato é o elemento da realidade concreta cuja existência pode ser atestada no mundo 
biossocial, já a opinião e o posicionamento do enunciador em relação ao fato. Por sua natureza, a opinião apresenta 
teor valorativo. O trecho apresentado na alternativa “C” apresenta um questionamento e não uma opinião. A 
alternativa “D) “Já um poema pode ser lido em minutos, às vezes em segundos.” (1º§)” não pode ser considerada 
correta, pois, de acordo com o enunciado “Indique, a seguir, o trecho que apresenta marcas de linguagem que 
apontam para determinado posicionamento do autor.”, a indicação deveria apontar ponto de vista do autor do texto, 
o trecho destacado apresenta ponto de vista de Camille Paglia como pode ser visto em “e fato, de um ponto de  vista 
puramente quantitativo, como diz Camille, um romance  consome dias ou semanas de nosso tempo, exigindo uma  
atenção continuada, num mundo em que tudo em volta faz com  que nossa atenção se interrompa e se disperse em 
mil assuntos.  Já um poema pode ser lido em minutos, às vezes em segundos.  O poema é uma autêntica pílula literária, 
em cuja concentração Camille Paglia vê a possibilidade de uma revitalização da literatura em nosso tempo.” 
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Fontes:  

 O próprio texto.  

 ANTUNES, I. Língua, texto e ensino – outra escola possível. São Paulo: Parábola, 2009. 

 COROA, M. L. M. S. Coerência Textual – Unidade 18 – TP 5 – Estilística, Coerência e Coesão. PROGRAMA DE 

GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR – GESTAR II.  

 DIPRO/ FNDE/ MEC. 2008a. 

 ______. Tipos Textuais – Unidade 11 – TP 3 – Gêneros e Tipos Textuais. PROGRAMA DE GESTÃO DA 

APRENDIZAGEM ESCOLAR – GESTAR II. DIPRO/FNDE/MEC. 2008b. 

 KOCH, I. Introdução à Linguística Textual. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Realmente, a questão ficou prejudicada em seu entendimento, uma vez, que Angela Merkel acabou sendo conhecida 
como “Dama de ferro”, embora seja claramente uma referência à Margareth Thatcher, Ministra Inglesa, que recebeu 
pela primeira vez esse título. A questão deve, portanto, ser anulada, devido à dubiedade de respostas.  
Angela Merkel é física e política alemã, Chanceler da Alemanha desde 2005. É a primeira mulher a ocupar a chefia do 
governo federal, tendo sido reeleita por quatro vezes. Angela Dorothea Kasner nasceu no dia 17 de julho de 1954, em 
Hamburgo, na Alemanha Ocidental. É a mais velha dos três filhos do pastor protestante Horst Kasner e de Herlind, 
professora de inglês e latim. 
Meses após Angela nascer, a família mudou-se para Templin na Alemanha Oriental, onde seu pai assumiu uma igreja 
luterana. Cresceu na região comunista do país militando pela Juventude Livre Alemã, de orientação socialista, mas 
mantinha-se informada lendo e assistindo programas da Alemanha Ocidental. Em Templin frequentou a escola e foi 
premiada por sua proficiência em russo e Matemática. Em 1973 ingressou na Universidade de Leipzig para estudar 
Física e lá conheceu seu primeiro marido, Ulrich Merkel, de quem manteve o sobrenome após o final do casamento 
de cinco anos. Merkel graduou-se em 1978 e trabalhou no Instituto Central de Físico-Química da Academia de Ciências 
em Berlim, sendo a única mulher do departamento. Paralelamente continuou os estudos desenvolvendo uma tese 
sobre química quântica e concluiu o doutorado em 1986. Durante esse período, trabalhou como pesquisadora e 
publicou artigos científicos. 
Em 1989, com a queda do Muro de Berlim, Angela Merkel integrou-se ao movimento em busca da democratização do 
país, participando do partido de direita Despertar Democrático. Após a primeira e única eleição democrática 
da Alemanha Oriental, Merkel tornou-se a porta-voz adjunta do novo governo interino liderado por Lothar de 
Maizière. Com o fim da Guerra Fria, filiou-se ao partido conservador União Democrata Cristã (CDU). Em dezembro de 
1990 houve a primeira eleição pós-reunificação da Alemanha e Merkel foi eleita para o Bundestag (Parlamento da 
República Federal da Alemanha). Em 1991 foi nomeada ministra da Mulher e da Juventude, permanecendo até 1994. 
Era a mais jovem ministra do chanceler Helmut Kohl e na sequência foi nomeada Ministra do Meio Ambiente e da 
Segurança Nuclear, ocupando o cargo de 1994 a 1997. Em 1998 casou-se com o químico quântico e professor 
universitário Joachim Sauer. O casal não teve filhos. 
Em 1998, Angela Merkel foi nomeada secretária geral do CDU. Nessa época, o partido passou por um escândalo de 
possível envolvimento dos líderes em financiamento de campanha, inclusive atingindo o chanceler Kohl. 
Merkel destemidamente publicou uma carta aberta em um jornal, denunciando o chanceler e afirmando que “era 
hora dele abandonar a política”. 
Com a imagem abalada, o partido perdeu as eleições federais daquele ano. 
Em 2000, Merkel foi eleita presidente da União Democrata Cristã e potencial candidata para disputar o cargo de 
chanceler em 2005. 
Em 30 de maio de 2005, a política foi escolhida pela coligação CDU/CSU (União Democrata Cristã / União Social Cristã) 
para concorrer com Gerhard Schröder, chanceler que pleiteava sua permanência no cargo. 
Dia 22 de novembro, Angela Merkel venceu as eleições com 397 votos favoráveis dos 611 do parlamento. Assim 
tornava-se a primeira mulher na chefia do governo da Alemanha e a primeira chanceler provinda da Alemanha 
Oriental. 
Em 27 de setembro de 2009, Merkel venceu pela segunda vez a disputa pelo cargo de chanceler e em 17 de dezembro 
de 2013, a terceira vitória foi conquistada com a maioria absoluta dos votos. 
Em 2015, a revista norte-americana Time escolheu Angela Merkel como a personalidade do ano, devido à sua notável 
política de acolhimento para refugiados diante da crise migratória após a guerra da Síria e do avanço do estado 
Islâmico. No dia 14 de março de 2018, Angela Merkel foi reeleita chanceler obtendo a maioria absoluta necessária dos 
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votos no primeiro turno. 
Para seu quarto mandato, prometeu a reestruturação do governo federal com a inclusão de novas pastas e a 
transformação de assuntos digitais, educação e formação profissional em novos focos de trabalho. 
 
Fontes: 

 https://piaui.folha.uol.com.br/materia/a-alema-tranquila/ 

 https://super.abril.com.br/mundo-estranho/mulheres-que-mudaram-a-historia-angela-merkel/ 

 https://www.dw.com/pt-br/angela-merkel-%C3%A9-reeleita-para-o-quarto-mandato-como-chanceler-

federal-da-alemanha/a-42959447 

 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal não merece prosperar, pois não há duplicidade de alternativas corretas, mantendo-se o gabarito 
preliminarmente publicado. A alternativa D traz a informação de que ao final do prazo de licença para o tratamento 
de saúde, quando se tratar de prazo superior a 15 dias, o servidor será submetido à nova inspeção médica que 
concluirá pela volta ao serviço ou pela prorrogação; contudo, o art. 88 do Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Ervália deixa claro que isso ocorrerá quando o prazo for inferior a 15 dias, no intuito de, no caso de 
prorrogação da licença, encaminhá-lo à junta médica do instituto previdenciário vinculado ao Município. 
 
Fonte:  

 Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ervália. 

 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal não merece prosperar, pois não há qualquer erro material que invalide a questão ou prejudique seu 
enunciado. Como citado no próprio texto recursal, as alternativas A, C e D trazem em seu teor motivos ensejadores 
de exoneração de ofício, conforme pode ser verificado no parágrafo único do art. 67, deste modo, a única alternativa 
que não ensejaria a exoneração, mas sim a demissão do servidor, é a alternativa B. 
 
Fonte:  

 Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ervália-MG  

 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Diamino Fluoreto de Prata (DFP) é utilizado para o tratamento não restaurador de lesões cavitadas, variando em 
uma concentração de 12% a 38%. Não é um material novo na odontologia e sua utilização é importante para crianças 
não cooperativas; entretanto, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) é essencial para a aplicação do 
material. Dessa forma, indica-se o produto pela ação bactericida sem associação com outro material, que é capaz de 
remineralizar o esmalte e dentina cariados e sem a remoção do tecido cariado. 
 
Fontes: 

 ABOPED. Diretrizes para Procedimentos Clínicos em Odontopediatria. 3ª Ed. São Paulo: Santos Publicações, 

2020, 344p., 125-137. 

 LEAL, S. et. al. Odontologia de Mínima Intervenção: dentes funcionais por toda a vida. São Paulo: Napoleão 

Editora, 2020, 164p. p 78-81. 
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Cargo: Professor de Inglês (séries iniciais 1º ao 5º ano)  
 
Tipo de Prova: Tipo 1 - BRANCA 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Professor: Amália de Castro Gonçalves Bernardes 
A alternativa “B) Antecipa a tese e os argumentos que serão expostos no desenvolvimento do texto.” não pode ser 
considerada correta. De acordo com o enunciado da questão “De acordo com os recursos empregados para a produção 
desse tipo de texto, pode-se afirmar que a referência à americana Camille Paglia: “.  O enunciado direciona para a 
análise à referência à americana Camille Paglia, qual seja: “Se quase não temos mais tempo para ler romances no 
mundo da pressa, da TV, do cinema e dos videogames, então é tempo de ler poesia? Viveríamos hoje a vingança da 
poesia, o seu dia D, o momento propício para seu retorno a um mundo tão violentamente prosaico? A questão foi 
lançada pela ensaísta americana Camille Paglia, numa animada entrevista publicada pelo caderno “Mais!”, da Folha 
de São Paulo, e a revista Cláudia me repassa inesperadamente a bola, perguntando: a poesia ganha uma importância 
nova na era da internet? Ela tem mais chance num mundo como o nosso? De fato, de um ponto de vista puramente 
quantitativo, como diz Camille, um romance consome dias ou semanas de nosso tempo, exigindo uma atenção 
continuada, num mundo em que tudo em volta faz com que nossa atenção se interrompa e se disperse em mil 
assuntos.  Já um poema pode ser lido em minutos, às vezes em segundos.  O poema é uma autêntica pílula literária, 
em cuja concentração Camille Paglia vê a possibilidade de uma revitalização da literatura em nosso tempo.” (Grifo 
nosso). A referência citada é identificada como um tipo de argumento, portanto, o próprio argumento e não uma 
antecipação do mesmo. No argumento de autoridade, o leitor é levado a aceitar a validade da tese ou conclusão 
defendida a respeito de certos dados, pela credibilidade atribuída à palavra de alguém publicamente considerado 
autoridade na área. 
Fonte:  

 PLATÃO E FIORIN. Para entender o texto. Ática. 

 O próprio texto.  

 ANTUNES, I. Língua, texto e ensino – outra escola possível. São Paulo: Parábola, 2009. 

 COROA, M. L. M. S. Coerência Textual – Unidade 18 – TP 5 – Estilística, Coerência e Coesão. PROGRAMA DE 

GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR – GESTAR II.  

 DIPRO/ FNDE/ MEC. 2008a. 

 ______. Tipos Textuais – Unidade 11 – TP 3 – Gêneros e Tipos Textuais. PROGRAMA DE GESTÃO DA 

APRENDIZAGEM ESCOLAR – GESTAR II. DIPRO/FNDE/MEC. 2008b. 

 KOCH, I. Introdução à Linguística Textual. São Paulo: Martins Fontes, 2004.  

 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Realmente, a questão ficou prejudicada em seu entendimento, uma vez, que Angela Merkel acabou sendo conhecida 
como “Dama de ferro”, embora seja claramente uma referência à Margareth Thatcher, Ministra Inglesa, que recebeu 
pela primeira vez esse título. A questão deve, portanto, ser anulada, devido à dubiedade de respostas.  
Angela Merkel é física e política alemã, Chanceler da Alemanha desde 2005. É a primeira mulher a ocupar a chefia do 
governo federal, tendo sido reeleita por quatro vezes. Angela Dorothea Kasner nasceu no dia 17 de julho de 1954, em 
Hamburgo, na Alemanha Ocidental. É a mais velha dos três filhos do pastor protestante Horst Kasner e de Herlind, 
professora de inglês e latim. 
Meses após Angela nascer, a família mudou-se para Templin na Alemanha Oriental, onde seu pai assumiu uma igreja 
luterana. Cresceu na região comunista do país militando pela Juventude Livre Alemã, de orientação socialista, mas 
mantinha-se informada lendo e assistindo programas da Alemanha Ocidental. Em Templin frequentou a escola e foi 
premiada por sua proficiência em russo e Matemática. Em 1973 ingressou na Universidade de Leipzig para estudar 
Física e lá conheceu seu primeiro marido, Ulrich Merkel, de quem manteve o sobrenome após o final do casamento 
de cinco anos. Merkel graduou-se em 1978 e trabalhou no Instituto Central de Físico-Química da Academia de Ciências 
em Berlim, sendo a única mulher do departamento. Paralelamente continuou os estudos desenvolvendo uma tese 
sobre química quântica e concluiu o doutorado em 1986. Durante esse período, trabalhou como pesquisadora e 
publicou artigos científicos. 
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Em 1989, com a queda do Muro de Berlim, Angela Merkel integrou-se ao movimento em busca da democratização do 
país, participando do partido de direita Despertar Democrático. Após a primeira e única eleição democrática 
da Alemanha Oriental, Merkel tornou-se a porta-voz adjunta do novo governo interino liderado por Lothar de 
Maizière. Com o fim da Guerra Fria, filiou-se ao partido conservador União Democrata Cristã (CDU). Em dezembro de 
1990 houve a primeira eleição pós-reunificação da Alemanha e Merkel foi eleita para o Bundestag (Parlamento da 
República Federal da Alemanha). Em 1991 foi nomeada ministra da Mulher e da Juventude, permanecendo até 1994. 
Era a mais jovem ministra do chanceler Helmut Kohl e na sequência foi nomeada Ministra do Meio Ambiente e da 
Segurança Nuclear, ocupando o cargo de 1994 a 1997. Em 1998 casou-se com o químico quântico e professor 
universitário Joachim Sauer. O casal não teve filhos. 
Em 1998, Angela Merkel foi nomeada secretária geral do CDU. Nessa época, o partido passou por um escândalo de 
possível envolvimento dos líderes em financiamento de campanha, inclusive atingindo o chanceler Kohl. 
Merkel destemidamente publicou uma carta aberta em um jornal, denunciando o chanceler e afirmando que “era 
hora dele abandonar a política”. 
Com a imagem abalada, o partido perdeu as eleições federais daquele ano. 
Em 2000, Merkel foi eleita presidente da União Democrata Cristã e potencial candidata para disputar o cargo de 
chanceler em 2005. 
Em 30 de maio de 2005, a política foi escolhida pela coligação CDU/CSU (União Democrata Cristã / União Social Cristã) 
para concorrer com Gerhard Schröder, chanceler que pleiteava sua permanência no cargo. 
Dia 22 de novembro, Angela Merkel venceu as eleições com 397 votos favoráveis dos 611 do parlamento. Assim 
tornava-se a primeira mulher na chefia do governo da Alemanha e a primeira chanceler provinda da Alemanha 
Oriental. 
Em 27 de setembro de 2009, Merkel venceu pela segunda vez a disputa pelo cargo de chanceler e em 17 de dezembro 
de 2013, a terceira vitória foi conquistada com a maioria absoluta dos votos. 
Em 2015, a revista norte-americana Time escolheu Angela Merkel como a personalidade do ano, devido à sua notável 
política de acolhimento para refugiados diante da crise migratória após a guerra da Síria e do avanço do estado 
Islâmico. No dia 14 de março de 2018, Angela Merkel foi reeleita chanceler obtendo a maioria absoluta necessária dos 
votos no primeiro turno. 
Para seu quarto mandato, prometeu a reestruturação do governo federal com a inclusão de novas pastas e a 
transformação de assuntos digitais, educação e formação profissional em novos focos de trabalho. 
 
Fontes: 

 https://piaui.folha.uol.com.br/materia/a-alema-tranquila/ 

 https://super.abril.com.br/mundo-estranho/mulheres-que-mudaram-a-historia-angela-merkel/ 

 https://www.dw.com/pt-br/angela-merkel-%C3%A9-reeleita-para-o-quarto-mandato-como-chanceler-

federal-da-alemanha/a-42959447 

 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C. 
A afirmativa II, encontra-se incorreta, portanto, I, III e IV, são corretas (C). 
Numa gestão democrática, a descentralização das decisões nos procedimentos administrativos apresenta mudanças 
características. Para isso, é necessária uma mudança de comportamento de toda a estrutura que compõe a 
comunidade escolar. Assim sendo, o gestor assume o papel de favorecer um ambiente participativo, enquanto os 
demais trabalham em conjunto para buscar soluções e propor ideias inovadoras que busquem alguma melhoria para 
a escola. Além disso, o envolvimento de todas as partes permite uma proximidade maior com os fatos ocorridos na 
instituição de ensino e proporciona agilidade na tomada de decisões importantes. Ou seja, não é necessário que 
apenas uma pessoa tenha todas as responsabilidades sobre uma determinada escolha. Ao compartilhar essa 
deliberação, os processos internos se tornam mais rápidos e eficientes. 
 
Fonte: 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 
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Questão: 38 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C. 
A Questão 38 solicita que sejam analisadas as formas em ING destacadas no texto e que seja apontada aquela usada 
como substantivo. A opção de resposta Letra A “existing” trata-se de um verbo, pois está posposta ao substantivo 
“gap”, para ser um adjetivo deveríamos ter “existing gap”, uma vez que, em inglês, adjetivos antecedem os 
substantivos sempre. A opção de resposta Letra B “entering” trata-se de verbo. A opção de resposta Letra D 
“surprising” trata-se adjetivo. A opção de resposta Letra C “schooling” é realmente a única em que a forma em ING 
trata-se de um substantivo.  
Assim sendo, a banca acolhe a solicitação do texto recursal, reconhecendo inconsistência no gabarito preliminar 
divulgado para a Questão 38. Portanto, como instam as disposições recursais, a resposta para a Questão 38 está 
alterada, passando para alternativa C. 
 
Fontes: 

 https://educando.org  (adapted) 

 Swan, Michael. Practical English Usage.3rd Ed. Oxford, 2005.  

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers 

 
 
Cargo: Vigia ESF 
 
Tipo de Prova: Tipo 1 - BRANCA 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O texto de Marina Colasanti denota sobre a velocidade do tempo em que vivemos, que nos obriga a avançar sem 
apreciar o que está ao nosso redor. Ao longo dos parágrafos vamos nos dando conta de como nos acostumamos com 
situações adversas e, em determinado momento, passamos a operar no automático, ficando numa situação de tristeza 
e esterilidade sem sequer nos darmos conta. Nos tornamos meros espectadores da nossa própria vida ao invés de 
extrairmos dela o máximo de potencialidade. Conclui-se, portanto, que o propósito do texto é mostrar que nos 
acomodamos numa rotina repetitiva e recorrente que não nos permite admirar a beleza que está a nossa volta. As 
demais afirmações são secundárias ou contrárias à conjuntura textual. 
 
Fonte:  

 O próprio texto. 

 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na resolução, deve-se somar 100 dias à data apresentada no enunciado. 
Ora, 100 dias corresponde a: 100/7 = 14,28, que equivale a 14 semanas completas e 2 dias. Portanto, será aplicada em 
uma quarta-feira (dois dias após uma segunda-feira). Também é possível ratificar a resolução da questão olhando o 
calendário do período citado. 
A questão trata de uma situação em que o calendário deve ser levado em consideração, conforme previsto em edital 
e explicitado no enunciado, uma vez que houve a apresentação de uma data com a respectiva indicação do dia da 
semana. 
 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 “Tem como função promover as condições para a proteção e a recuperação da saúde da população, dizimar as 
enfermidades, controlando, assim, as doenças endêmicas e parasitárias” referência à atribuição do Ministério da 
Saúde. A expressão “dizimar”, considerando o contexto em que se encontra empregada, significa “reduzir”; “diminuir”; 
“exaurir”. Dessa forma, todas as afirmativas (I, II, III e IV) estão corretas e coerentes às funções do Ministério da Saúde. 
 
Fonte:  

 HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Ed. Objetiva, 2009. 
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III 

DAS CONCLUSÕES 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e fundamentações 

supraelencadas. 

 

 Publique-se, 

 

09 de dezembro de 2021 

INSTITUTO CONSULPLAN 


