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NÍVEL SUPERIOR
1ª PARTE – CONHECIMENTOS DE PORTUGUES

QUESTÕES
01

QUESTÃO EM
RECURSO
01

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
RECURSO INDEFERIDO
GABARITO MANTIDO – LETRA B
1. A questão 01 refere-se à interpretação de texto através do
processo da inferência, de chegar a conclusões a partir de
informações, fatos, indícios apresentados no texto. Desse modo, o
enunciado da questão ‘Depreende-se da leitura do texto que’ já
aponta para esse processo da dedução. Assim, enunciados do texto como ‘o contexto mostra uma sequência de ilegalidades’, ‘As leis
que obrigam prédios públicos a fornecerem ampla acessibilidade’,
‘foram sendo reafirmadas com outras medidas legais ao longo dos
anos 2000’, ‘um descuidado’ , ‘um desleixo, ‘dura mais de uma
década’, ‘não muda é a exposição perigosa das pessoas com
deficiência à inabilidade do país em promover condições de ir e vir
razoáveis para todos’, entre outros – corroboram, a partir do fato
ocorrido no Rio de Janeiro, para a dedução proposta pela
alternativa B, em que, embora haja a existência de leis que deveriam
ser cumpridas e asseguradas também pelas instituições públicas, o
direito ao deslocamento livre e acessibilidade do cidadão com
deficiência no Brasil ainda enfrenta percalços devido a políticas
públicas não concretizadas, excluindo-o, muitas vezes, de sua
cidadania. Na alternativa C, não se pode depreender que tal situação
seja ‘mais RECORRENTE nos grandes centros urbanos, como o Rio de
Janeiro, especificamente nos órgãos públicos’.
Ainda na referida questão, faz-se necessário inferir, também, o
discurso implícito do governo no contexto do texto, deduzido por
‘leis que obrigam prédios públicos a fornecerem ampla
acessibilidade’, ‘... foram sendo reafirmadas com outras medidas
legais ao longo dos anos 2000’, enfatizando a função do Poder
Judiciário; ‘O que não muda é a exposição perigosa das pessoas com
deficiência à inabilidade do país em promover condições de ir e vir
razoáveis para todos.’, ‘compromissos informais com a inclusão’destaque à falta de ações concretas; ‘o presidente do INSS, Renato
Rodrigues Vieira, se indignou com o escárnio vivido pelo professor
Jorge – representação de órgão público.
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RECURSO INDEFERIDO
GABARITO MANTIDO – LETRA E
A questão faz alusão às estratégias selecionadas pelo autor para a
construção e organização textual. Na alternativa C, o recurso da
ironia foi utilizado no contexto, ao afirmar que o funcionamento
eficaz de elevadores em prédios públicos é ‘a exceção’, ou seja, algo
incomum, visto que a realidade não condiz, é oposta, porque eles
estão corriqueiramente quebrados, sem manutenção. Ainda na
construção desse efeito de sentido sarcástico, o autor apropria-se
do termo ‘ A regra’ como uma norma estabelecida, para que os
elevadores desses ambientes apresentem-se habitualmente
‘imundos’ e ‘com defeitos’, ao invés de naturalmente limpos e em
condições de funcionamento. Desse modo, a alternativa incorreta,
não condizente com a organização textual, é a E, tendo em vista que
o autor não utilizou uma linguagem especificamente literal e
objetiva nos termos ‘ se arrastassem’ e ‘ povoassem’, e sim,
estrategicamente, figurada, ou seja, não literal, não no sentido
próprio da palavra .
RECURSO INDEFERIDO
GABARITO MANTIDO – LETRA A
A questão 5 aborda as regras da norma culta no campo da
pontuação, especificamente, o emprego da vírgula. No enunciado
recortado do texto, justifica-se o emprego da vírgula por apresentar
um adjunto adverbial deslocado ou anteposto ‘Na semana passada’,
posicionado no início da oração. Tal fato também ocorre na
alternativa A, cujo enunciado apresenta outro adjunto adverbial ‘em
especial’ deslocado - de maneira intercalada – entre o sujeito ‘O Rio
de Janeiro’ e o verbo ‘enfrenta’, o que implica a mesma regra. No
tocante à alternativa D, o emprego da vírgula é justificado por
separar orações coordenadas assindéticas, diferente da regra do
enunciado destacado do texto.

08

08

RECURSO INDEFERIDO
GABARITO MANTIDO – LETRA B
A questão 8 refere-se à construção semântica do enunciado
estruturado num período misto e seu efeito de sentido. Assim, o
sentido do período recortado do texto estabelece, no contexto
apresentado, uma relação de CAUSA por não haver condições de
embarque ideal em um avião para uma executiva naquele momento
e de EFEITO ou CONSEQUÊNCIA, por tal situação levá-la, mesmo
sendo portadora de deficiência, a arrastar-se pelas escadas de um
avião. Em relação ao termo ‘quando’, no enunciado em questão,
exerce a função sintática de conjunção integrante – substituída sem
prejuízo pelo ‘que’ - num processo em que os termos podem
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transitar na linguagem, como também ocorre com o ‘se’, ‘como’,
‘onde’, ‘quanto’,etc.. Assim, a oração encabeçada por tal conectivo
exerce a função sintática de objeto direto do verbo ‘relatei’,
denominada como oração subordinada substantiva objetiva direta.
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11

09
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RECURSO INDEFERIDO
GABARITO MANTIDO – LETRA A

A questão 9 trata da interpretação de texto através do processo da
inferência, de chegar a conclusões a partir de informações, fatos,
indícios apresentados no texto. Desse modo, o enunciado da
proposição em questão ‘Deduz-se do texto que’, já assinala para
esse processo da dedução. Assim, de acordo com a temática
abordada no texto, pode-se deduzir ou concluir, diante do que foi
exposto, que há uma preocupação em diminuir a mortalidade
causada pelo câncer de mama, potencializada com o movimento
Outubro Rosa, por ser dedicado às campanhas acerca dessa doença
como também a realização de exames preventivos. Expressões
como ‘Todos os anos várias mulheres são acometidas pelo câncer de
mama’, ‘doença fácil de ser tratada desde que haja um diagnóstico
precoce’, ‘estima-se que 57.120 casos novos sejam diagnosticados
em 2014’, ‘objetiva chamar a atenção para essa doença’, ‘a
necessidade da realização de exames rotineiros’, ‘identifiquem o
câncer de mama precocemente.’, entre outros, induzem à
conclusão. Já a adesão à iluminação dos prédios públicos
demonstra, de forma explícita no texto, a preocupação de toda a
população e não apenas dos órgãos de saúde como informa a
alternativa E.
RECURSO INDEFERIDO
GABARITO MANTIDO – LETRA D
A questão 11 faz referência a aspectos do emprego dos pronomes
relativos nas orações subordinadas adjetivas e da manutenção do
sentido do enunciado destacado. Na substituição do trecho em
destaque, não poderia ocorrer crase em ‘as quais’, mesmo havendo
uma palavra feminina à qual remete o pronome, pois, nessa
ocorrência, a função do ‘que’ é de sujeito, retoma ‘ações isoladas’ e
não de objeto indireto. No caso do verbo ‘informar’, têm-se como
complementos verbais ‘as pessoas’ e ‘a respeito do câncer no mês
de outubro. ’ Emprega-se o ‘cujo’ na nova construção de escrita e
utiliza-se o substantivo ‘pretensão’ para manter o sentido ‘a
pretensão das ações isoladas era informar’.

12

12

RECURSO INDEFERIDO
GABARITO MANTIDO – LETRA D
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A questão 12 faz referência aos elementos morfossintáticos dos
enunciados. O trecho destacado ‘que 57.120 casos novos sejam
diagnosticados em 2014’ é uma oração subordinada substantiva
subjetiva que exerce função sintática de sujeito do verbo ‘estimar’,
o qual se encontra na voz passiva sintética. Assim, apenas na
alternativa D, localiza-se outro segmento com a mesma função
sintática ‘o surgimento de campanhas...’, sujeito do verbo ‘é’. Nas
demais alternativas, temos: Letra A: agente da passiva; Letra B:
predicativo do sujeito; Letra C: objeto direto; Letra E: adjunto
adnominal.
RECURSO INDEFERIDO
GABARITO MANTIDO – LETRA D
A questão 13 aborda conteúdos de ortografia e acentuação
vigentes. No enunciado da proposição, solicita-se a marcação da
alternativa INCORRETA no tocante a essas normas. Assim, a única
alternativa que diverge é a D, pois nela, diz-se que a palavra
‘pretensão’ deve ser grafada com dois SS, quando o correto seria
apenas um S.

CARGO: 01 - ENFERMEIRO
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÕES
22

QUESTÃO EM
RECURSO
22

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
Improcedente. Gabarito mantido. A simples coleta de sangue
realmente não é um indicativo de monitoração de PVC, porém, em
pacientes críticos, que necessitam de realizar coleta de sangue,
dependendo do caso, pode sim, ser indicativo de tal monitoração,
visto que pode haver modificação significativa, para a situação, e
modificar a pressão do paciente.

CARGO: 02 - FISIOTERAPEUTA
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÕES
31

QUESTÃO EM
RECURSO
31

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
QUESTÃO ANULADA.
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CARGO: 04 - MÉDICO CIRURGIÃO GERAL
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÕES
26

QUESTÃO EM
RECURSO
26

35
36
38

35
36
38

39

39

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
Improcedente. Gabarito mantido. A questão pede a comparação
entre a raquianestesia e a anestesia peridural, procurando a
característica da raquianestesia levando-se em conta a peridural
como parâmetro. Logo, a altura do bloqueio é mais imprevisível
quando comparada a peridural, por diversos fatores que podem
modificá-los. Assim como absorção sistêmica é desprezível quando
comparada a peridural que é importante. Além da analgesia pósoperatória que é com o risco alto e sem grande visiabilidade quando
comparada a peridural, que esta, deve sim, idealmente, por infusão
via cateter.
QUESTÃO ANULADA.
QUESTÃO ANULADA.
Improcedente. Gabarito mantido. A conduta inicial ao se identificar
uma hipercalciúria é a restrição da dieta e aumento da ingestão de
líquidos. Independente de medicação, este é a conduta inicial,
muitas vezes, dependendo da dosagem, nem se utiliza medicação.
Verificando-se a falha no tratamento dietoterápico, que se pode
dizer, então, que a dieta não contribui com tratamento.
QUESTÃO ANULADA.

CARGO: 06 - MÉDICO CLÍNICO GERAL
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÕES
16

QUESTÃO EM
RECURSO
16

18

18

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
Improcedente. Gabarito mantido. A banca reconhece as regras de
nomenclatura, porém, devido a formatação da prova, foram
apresentados desta forma, porém, reconhece também que tal forma
não prejudica o entendimento da questão.
Improcedente. Gabarito mantido. A questão refere-se a as duas
condições,
hemorragia
intraventricular
e
leucomalácia
periventricular. A Hiperexcitabilidade é um caso raro da hemorragia
intracraniana, como o próprio anexo do candidato afirma, e não
mais comum da hemorragia intraventricular e leucomalácia
periventricular, como se pede a questão e se reconhece nas outras
alternativas.
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20
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26
28

26
28

29
35

29
35

36

36

QUESTÃO ANULADA.
QUESTÃO ANULADA.
Improcedente. Gabarito mantido. A pele com eczema é
característico da fase subaguda; ou até crônica, de acordo com cada
autor; da dermatite atópica e não da fase aguda, onde é comum
prurido intenso, exsudato e vesículas.
QUESTÃO ANULADA.
Improcedente. Gabarito mantido. Primeiramente, Asma e doença
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) são patologias diferentes. Não
devendo ser utilizadas como critérios idênticos. O tratamento da
DPOC é utilizado prioritariamente o Formoterol, Salmeterol,
Indacaterol e Olodaterol. A teofilina (Metilxantina de longa ação) é
utilizada eventualmente como uma escolha alternativa e não
primeira ou segunda escolha para DPOC.
QUESTÃO ANULADA.
Improcedente. Gabarito mantido. Embora possam existir
interpretações diferentes de autor para autor, onde se fala de cerca
de 300, 350 e 250, ainda assim, há literaturas que acusa 250, sendo
ainda utilizada como indicativo para alguns profissionais, porém, a
alternativa “E” está completamente errada, pois o correto seria
maior que 50 e não menor, o que muda completamente o sentido.
Improcedente. Gabarito mantido. AP é uma doença inflamatória
crônica e dinâmica, o que na prática significa que um mesmo
paciente pode migrar de um subtipo para outro, ou acumular
padrões de envolvimento. O tempo de duração da doença e o
momento em que ela é analisada em determinado paciente podem
interferir em sua classificação diagnóstica e na contagem de
articulações acometidas, que tende a ser mono ou oligoarticular no
começo, e poliarticular em estágios mais avançados. Desta forma,
sendo uma prevalência maior. Cerca de 50%, já a poli, 40%, presente
principalmente em crianças.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S048250042012000400012.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S048250042004000600012

37

37

Improcedente. Gabarito mantido. A média de fluxo sanguíneo é
entre 20 e 60, ml de perda sanguínea, porém, um valor um pouco a
mais não se considera menorragia, sendo apenas fora da média.
Logo, considera-se menorragia apenas quando o fluxo é maior que
80 ml de perda.
https://aps.bvs.br/aps/quais-condutas-devem-ser-adotadas-frentea-uma-paciente-com-sangramento-vaginal-abundante-em-uso-demetodo-contraceptivo-hormonal-injetavel-e-valido-o-uso-de-antiinflamatorios/
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Improcedente. Gabarito mantido. Não há aumento das taxas de t3 e
14 livres no plasma apenas totais.
Improcedente. Gabarito mantido. Idade igual ou superior a 30 anos
ou 35 anos dependendo da literatura, mas não a partir de 40 anos,
pois excluiria tais afirmativas. Quanto a malformação fetal em
gestação anterior é um indicativo de que pode ter havido uma
diabtes gestacional em uma gestação anterior.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151938292005000300009
http://www.saude.sc.gov.br/index.php/documentos/informacoesgerais/redes-de-atencao-a-saude-2/rede-aten-a-saude-materna-einfantil-rede-cegonha/acervo-e-e-books/7610-hsf-diabetes-nagravidez/file.
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde.
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Gestação de
alto risco: manual técnico / Ministério da Saúde, Secretaria de
Atenção a Saúde, Departamento de Ações Programáticas
Estratégicas. – 5. ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde,
2010.

CARGO: 10 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÕES
21

QUESTÃO EM
RECURSO
21

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
INDEFERIDO.
Mantém-se questão e gabarito.
O enunciado é claro ao solicitar a alternativa que não corresponde a
conceitos e procedimentos.

36

36

A alternativa “B” corresponde ao solicitado por se tratar de atitude,
não de conceitos e/ou procedimentos .Conforme pode ser visto no
texto PCN educação física (1998) em sua página 92:
“Reconhecimento e valorização da aplicação dos procedimentos
para a prática segura. Responsabilidade para aplicar formas de
auxílio e segurança aos colegas durante as execuções das práticas da
cultura corporal.”
INDEFERIDO
Mantém-se questão e gabarito
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A referida questão solicitou que fosse marcada a alternativa que não
se tratasse de conceito e procedimento. A alternativa “B”, gabarito
da banca, trata-se de atitude, deste modo preenche ao solicitado no
enunciado da questão.

39

39

Tal texto pode ser lido no PCN educação física (1998) voltado aos
terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, em sua página 92:
“ Valorização e respeito pelas sensações e emoções pessoais e as
dos colegas.”
INDEFERIDO
Mantém-se questão e gabarito.
O enunciado solicita aquilo que não é conceito e procedimento
quanto às atividades rítmicas e expressivas. A alternativa “D”,
apontada pela banca como a resposta ao pedido pela questão é, na
verdade, atitude, conforme pode ser visto no texto a seguir, retirado
da página 91, do PCN educação física (1998):
“Valorização dos efeitos que as práticas corporais e hábitos
saudáveis exercem sobre a aptidão física e a qualidade de vida.”

CARGO: 11 - PROFESSOR EDUC. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÕES
17

QUESTÃO EM
RECURSO
17

31

31

33

33

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
INDEFERIDO
O ARGUMENTO APRESENTADO ACERCA DA TRANSPOSIÇÃO
DIDÁTICA NÃO PROCEDE, UMA VEZ QUE TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA
DIZ RESPEITO AO TRABALHO QUE, DE UM OBJETO DE SABER A
ENSINAR FAZ UM OBJETO DE ENSINO (CHEVALLARD).O
ARGUMENTO APRESENTADO PELA CANDIDATA REFERE-SE A
DIDÁTICA PROPRIAMENTE DITA, A QUAL TRATA DE MÉTODOS E
TÉCNICAS PARA ALCANCE DOS OBJETIVOS, PORTANTO,
RESPOSTA: D
INDEFERIDO
O ARTIGO 59 APRESENTA DE FORMA EXPLÍCITA: “currículos,
métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos,
para atender às suas necessidades”.
NA ALTERNATIVA “D” TEMOS CURRÍCULOS, MÉTODOS, TÉCNICAS,
RECURSOS EDUCATIVOS E ORGANIZAÇÃO COMUNS A TODOS, O
QUE INDICA QUE ESTA É A ALTERNATIVA INCORRETA, PORTANTO,
RESPOSTA: D
INDEFERIDO
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37

37

39

39

DENTRE OS OBJETIVOS CITADOS NAS ALTERNATIVAS OS
CANDIDATOS DEVERIAM IDENTIFICAR OS RELACIONADOS AO
ENSINO FUNDAMENTAL.
O ITEM FOCO CENTRAL NA ALFABETIZAÇÃO NÃO DEIXA DE SER UM
OBJETIVO POR NÃO CITAR O PERÍODO (3 ANOS), UMA VEZ QUE
ESTAMOS TRATANDO DE OBJETIVOS E NÃO DE METAS.
RESPOSTA: A
INDEFERIDO.
EM RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO DA CANDIDATA:
ART. 26 § 8º A exibição de filmes de produção nacional constituirá
componente curricular complementar integrado à proposta
pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no
mínimo, 2 (duas) horas mensais. (Incluído pela Lei nº 13.006, de
2014)
A ALTERNATIVA INCORRETA DIZ RESPEITO A OBRIGATORIEDADE DO
ESTUDO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA
QUE DEVE SER NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, PUBLICO E
PRIVADO
RESPOSTA: C
QUESTÃO ANULADA.
CARGO: 12 - PROFESSOR DE LETRAS

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÕES
23

QUESTÃO EM
RECURSO
23

30
31

30
31

39

39

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
A estabilidade deve sempre estar presente para que se defina um
gênero. GABARITO MANTIDO
QUESTÃO ANULADA.
A escrita sem autoria não atende aos fins de escrita contextualizada
e com objetivo. É o caso dos ditados de palavras e frases e cópias.
GABARITO MANTIDO
A gramática não acompanha de imediato as mudanças da língua.
GABARITO MANTIDO

CARGO: 13 - PROFESSOR DE MATEMÁTICA
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÕES
16

QUESTÃO EM
RECURSO
16

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
Solicitação INDEFERIDA.
Sendo A x B um produto cartesiano, o gráfico apresenta pontos (x, y)
com x ∊ A e y ∊ B onde:
A = R - ℤ e B = ℕ.
Logo mantém-se a alternativa B.
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Solicitação INDEFERIDA.
O candidato apresenta as alternativas B, D e E como alternativas que
trazem conjuntos com propriedade de fechamento para a
multiplicação. Vejamos:
Considerando n, k ∊ ℤ.
B) Os números 6n + 1 e 6(n + k) + 1 são elementos do mesmo
conjunto.
Daí que:
(6n + 1).(6n + 6k + 1) = ... = 6.(6n² + 2n) + 1
Satisfaz propriedade de fechamento.
D) Os números 6n + 3 e 6(n + k) + 3 são elementos do mesmo
conjunto.
Daí que:
(6n + 3).(6n + 6k + 3) = ... = 6.(6n² + 6nk + 6n + 6k) + 9
NÃO satisfaz propriedade de fechamento.
E) Os números 6n + 4 e 6(n + k) + 4 são elementos do mesmo
conjunto.
Daí que:
(6n + 4).(6n + 6k + 4) = ... = 6.(6n² + 6nk + 4n + 4k) + 16
NÃO satisfaz propriedade de fechamento.
Logo só a alternativa B é a única verdadeira. Gabarito e questão
mantidos.

19

19

20

20

22
38
40

22
38
40

Solicitação DEFERIDA.
A alternativa correta é C, portanto, muda-se o gabarito para a
alternativa C.
Solicitação DEFERIDA.
A alternativa correta é aquela que apresenta uma resposta falsa. A
única alternativa com uma resposta falsa é E, portanto, muda-se o
gabarito para a alternativa E.
QUESTÃO ANULADA.
QUESTÃO ANULADA.
QUESTÃO ANULADA.
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NÍVEL MÉDIO
1ª PARTE – CONHECIMENTOS DE PORTUGUES

QUESTÕES
09

QUESTÃO EM
RECURSO
09

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
RECURSO INDEFERIDO
GABARITO MANTIDO – LETRA B
A questão 9 faz referência a funções exercidas pelas orações. No
enunciado recortado do texto ‘... e de fatores de risco que
aumentam a sua ocorrência, a oração em destaque é subordinada
adjetiva restritiva, portanto, exerce uma função adjetiva em relação
a ‘fatores de risco’, conforme está exposta na letra B.

CARGO: 14 - AGENTE ADMINISTRATIVO E 18 - VIGIA
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÕES
20
22

QUESTÃO EM
RECURSO
20
22

24

24

26
35

26
35

37

37

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
QUESTÃO ANULADA.
Solicitação INDEFERIDA.
A aplicação inicial de R$ 10.000,00 à 2% a.m. ao longo de 2 meses
ininterruptos rende R$ 404,00 de juros. Após esse período, faz-se
nova aplicação do valor de R$ 5.202,00 por um mês, também à 2%
a.m. gerando mais R$ 104,04 de juros. Somando os juros das duas
aplicações totaliza R$ 506,04.
Portanto, mantém-se a alternativa B.
Solicitação INDEFERIDA.
A soma e o produto das raízes de uma função quadrática f(x) = ax² +
bx + c são, respectivamente, –b/a e c/a. No caso da função f(x) =
18x² – 33x + 21 a soma será 33/18 e o produto será 21/18. Então:
(a + b) – a x b = 33/18 – 21/18 = 12/18 = 2/3.
Portanto, mantém-se a alternativa B.
QUESTÃO ANULADA.
Solicitação INDEFERIDA.
O total de pessoas que gostam das três carnes é 56. Logo a
probabilidade solicitada é 56/160 = 7/20.
Solicitação INDEFERIDA.
De fato há um erro de digitação na questão, entretanto, isso não
compromete sua resolução.
O próprio candidato ao solicitar a anulação dessa questão deixa
claro que não teve o entendimento prejudicado pela falha na
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digitação ao dizer:
“É visível que a intenção do formulador da questão foi avaliar a
compreensão do concursando sobre propriedades das raízes de um
polinômio com coeficientes reais quanto a:
1) multiplicidade de uma raiz num polinômio;
2) a propriedade que se um número complexo é raiz de um
polinômio, então o seu conjugado também será do mesmo
polinômio.”

CARGO: 15 – MOTORISTA – CNH CAT. “D”
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÕES
16

QUESTÃO EM
RECURSO
16

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
INDEFERIDO
Mantém-se questão e gabarito.

26

26

O gabarito preliminar divulgado pela banca aponta a alternativa “A”
com resposta da questão, sugerindo-se conferência equivocada por
parte do candidato.
INDEFERIDO
Mantém-se questão e gabarito.

28

28

O candidato alega ausência de descrição da cor da linha na imagem.
Ainda que na ausência de tal descrição, a imagem conta com setas
indicativas de sentido do trânsito de veículos, o que sana o
problema da não indicação de cor no enunciado.
INDEFERIDO
Mantém-se questão e gabarito.
Conforme previsto no Manual brasileiro de Sinalização de Trânsito –
Volume IV – Sinalização horizontal, em sua página 47, cujo texto nos
traz:
“A FTP-2 pode ser utilizada somente em interseções
semaforizadas.”

33

33

A figura 2 trata-se de FTP-2, ao que a alternativa “E” diz:
e) A figura 2 representa um tipo de faixa que pode ser utilizada com
ou sem presença de semáforo.
Tornando a referida alternativa incorreta.
INDEFERIDO
Mantém-se questão e gabarito.
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O enunciado da questão indica que a alternativa a ser marcada é a
incorreta, levando em consideração a sinalização destacada pela
elipse, não deixando dúvida de qual a sinalização a ser analisada.
A alternativa “D”, apontada pela banca como a correta diz:
“d) A linha por si só já é elemento suficiente para a indicação de
parada, sendo plenamente dispensável sinalização horizontal ou
vertical do símbolo referente ao sinal R-2”
O que vai de encontro ao previsto no Manual brasileiro de
Sinalização de Trânsito – Volume IV – Sinalização horizontal, página
46:
“Enquanto o Relacionamento com outras sinalizações:
⚫ A LDP deve ser acompanhada do sinal de regulamentação R2.
⚫ A LDP deve ser complementada com a aplicação no
pavimento do símbolo “Dê a preferência”.”

CARGO: 19/20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÕES
17

QUESTÃO EM
RECURSO
17

18

18

23

23

30

30

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
Improcedente. Gabarito mantido. Embora possa ocorrer em outros
alimentos, os principais alimentos envolvidos na Shigelose são os
vegetais crus, principalmente pela contaminação pelo manipulador
de alimentos contaminado, Logo, é característico de alimentos in
natura, crus ou mal processados. Desta forma, ovos (que mesmo
cru, possui proteção da casca), massas, compotas de frutas não são
alimentos característicos por contaminação de Shigella, excluindo-se
as outras alternativas.
Improcedente. Gabarito mantido. Embora doenças como alguns tipo
de hepatite tem contaminação fecal-oral, e a febre amarela e
dengue tem relação com a proliferação do mosquito, que aumenta
com o acúmulo de líquido; a catapora e gripe não tem relação direta
com o acúmulo de lixo. De qualquer forma, o incorreto na questão é
que cólera é uma doença bacteriana e não viral.
Improcedente. Gabarito mantido. Produzir e disseminar
informações sanitárias e clínicas quanto à influenza não é papel nem
objetivo da vigilância epidemiológica, apenas as informações em
epidemiologia.
Improcedente. Gabarito mantido. Em função da posição central que
os macacos ocupam no ciclo silvestre, estes não podem ser
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32

32

considerados como reservatórios do vírus, mas como hospedeiros,
embora desempenhem o duplo papel de amplificadores e
disseminadores da infecção. Devido à persistência do vírus em seu
organismo por tempo mais longo do que nos macacos, os mosquitos
seriam os verdadeiros reservatórios, além de vetores.
Improcedente. Gabarito mantido. A questão refere-se a: Educação
para a Saúde: o conceito de saúde, história natural das doenças,
inter-relação homem-ambiente-agente patogênico (parasitos, vírus
e outros causadores de doenças humanas).

NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO: 21 - SERVIÇOS GERAIS
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÕES
28

QUESTÃO EM
RECURSO
28

30

30

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO
Solicitação INDEFERIDA.
Sendo um retângulo de lados a e 2a o perímetro é igual a 6a, ou
seja, seis vezes o lado menor.
Gabarito mantido.
Solicitação INDEFERIDA.
A figura é constituída de:
a) 4 retângulos de dimensões 12 cm x 20 cm totalizando uma
área de 4 x 12 x 20 = 480 cm².
b) 2 quadrados de lados 12 cm totalizando uma área de 2 x 12 x
12 = 288 cm².
Assim a metade da área total é (480 + 288)/ 2 = 768/ 2 = 384 cm².
Gabarito mantido.

Chã Grande, 06 de novembro de 2019.
Prefeitura Municipal de Chã Grande - PE
Instituto de Desenvolvimento Humano e Tecnológico - IDHTEC
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