
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2013 

                                                     JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO 

                                      OU PARA ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES 

De acordo com o Edital de Abertura 01/2013 que rege este Concurso Público, argumentações 
inconsistentes, extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a 
interposição, que contiverem questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, 
relacionados às normas previamente estipuladas em Edital) não obterão resposta da banca 
avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na Internet. 

Não serão computadas as questões não assinaladas na grade de respostas, nem as que 
contiverem mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 
 

MATERIA: LEGISLAÇÃO 
 

CARGO(S): MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINAS, OPERÁRIO (SERVIÇOS GERAIS), 
OPERÁRIO ESPECIALIZADO 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'C'. Recurso indeferido. Questão e gabarito estão de 
acordo com o Art. 82, § 3º da Lei Orgânica Municipal, de 30 de março de 1990. 
 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'C'. Recurso indeferido. Questão e gabarito estão de 
acordo com o Art. 145, Parágrafo Único da Lei Orgânica Municipal, de 30 de março de 1990. 
 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'A'. Recurso indeferido. Questão e gabarito estão de 
acordo com o Art. 164, § 4º e 5º da Lei Orgânica Municipal, de 30 de março de 1990. 
 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'B'. Recurso indeferido. Questão e gabarito estão de 
acordo com o Art. 75 da Lei Complementar 002/2012 - Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Municipais. 
 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL 
 
 

MATERIA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

CARGO(S): AGENTE DE ENDEMIAS 
 
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'A'. O gabarito divulgado está correto, pois as palavras 
'desânimo - habilidade - pendência' preenchem corretamente as lacunas do texto. 



 
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'A'. Como o próprio candidato explica em seu recurso, 
a resposta correta é a letra A. O enunciado da questão pedia para marcar a alternativa que não 
fosse um pronome. Desse modo, a alternativa a ser marcada deveria ser a letra A, cuja palavra 
salientada era um artigo e não um pronome. 
 
 

MATERIA: LEGISLAÇÃO 
 

CARGO(S): AGENTE DE ENDEMIAS 
 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'B'. Recursos indeferidos. Questionamentos não são 
direcionados à questão. 
 
 

NÍVEL MÉDIO 
 
 

MATERIA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

CARGO(S): AGENTE ADMINISTRATIVO 
 
QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'D'. A assertiva III da questão 2 está correta, conforme 
o trecho das linhas 20-22: "Temos a honra de estar num momento histórico de transformação, 
e cabe a nós formular e conduzir a transição. Enfim, não são tempos sombrios. Vivemos a era 
de ouro das ideias e, por isso, devemos investir em umas ideias que podem mudar o mundo." 
Fica claro, no trecho, que o momento de crise pelo qual estamos passando, é um momento 
histórico de transição e de transformação; além disso, a fim de que possamos mudar o mundo, 
devemos apostar nas ideias. É exatamente isso o que a assertiva apresenta, de forma 
parafraseada: "é necessário apostarmos nas ideias que possam alterar algum aspecto da 
realidade." É preciso atentar que há uma questão sintática, referente ao uso de uma oração 
adjetiva restritiva, que permite afirmar que as ideias citadas no texto são as mesmas citadas na 
assertiva, ainda que haja diferença entre o uso dos artigos (umas x as). Outro ponto que deve 
ser considerado refere-se ao uso de 'aspecto da realidade' e 'mundo' - não temos a capacidade 
de mudar o mundo, mas podemos mudar alguns aspectos da realidade. Ou seja, ao afirmar 
que podemos 'mudar o mundo', o autor está usando uma hipérbole, ou seja, sendo 
propositalmente exagerado - ele não quer mudar o mundo, mas alguns aspectos dele. A 
questão está, portanto, mantida. 
 
QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com o dicionário Aurélio, a palavra 
'energúmeno' significa "endemoninhado; fanático; possesso". No contexto em questão e de 
acordo com o significado global do texto, a palavra que mais se aproxima do sentido pretendido 
é 'fanático', pois, ao afirmar que "Qualquer que seja o assunto, a conversa acaba dividida em 
duas, com cada um dos lados se achando puro e perfeito e acreditando que os adversários são 
energúmenos", o autor implica que, em um debate, as pessoas sempre acabam acreditando 
que o seu lado é o certo, e que o adversário é tão fanático, e tem a cabeça tão fechada, que 
não consegue perceber que está errado. Já a palavra 'burro', de acordo com o dicionário 
Aurélio, em sua concepção figurada, significa 'Indivíduo bronco, curto de inteligência; asno, 
burrego, estúpido, imbecil, jerico, jegue, jumento, orelhudo". Ou seja, em nenhum momento, 
percebe-se uma paridade semântica entre 'energúmeno' - fanático - e 'burro' - imbecil. O autor 
não quis implicar que, em um debate, achamos que o adversário não possui inteligência, mas 
que ele não consegue mudar de opinão. Faz-se necessário esclarecer que, para afirmar se 
houve ou não mudança semântica, é preciso avaliar todo o contexto de uso, não só a 
concepção de dicionários diferentes da bibliografia. Pelos motivos expostos, mantém-se o 
gabarito. 
 
QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com a gramática, as vírgulas das linhas 
03, 04 e 05 separam uma enumeração - o que faz a primeira assertiva correta. Por tal motivo, 
mantém-se o gabarito. 



 
QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'D'. A palavra 'política', caso seja retirado o acento, 
passa a ser um verbo conjugado na terceira pessoa do presente do indicativo - ele politica. 
 
QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'B'. Sobre a retirada das palavras 'nunca' e 'tão' do 
texto: - Em "Resmungar nunca resolveu problema algum", caso retirássemos 'nunca', haveria 
alteração sintática, pois os advérbios, apesar de os advérbio não serem termos essenciais na 
oração, eles são extremamente importantes para a construção do sentido. Dessa maneira, a 
retirada do advérbio de negação causa problemas, já que afirmar 'resolveu problema algum' 
implica que um problema qualquer foi resolvido. Mesmo que entendamos que afirmar 'problema 
algum' implica que nenhum problema foi resolvido, a não existência do advérbio 'nunca' 
deixaria de veicular uma ênfase necessária - jamais, em tempo algum, algum problema foi 
resolvido. . Já em "Crises são oportunidades, e a frase é tão clichê que fico até envergonhado 
de escrevê-la", a retirada do advérbio 'tão' também acarreta mudanças, mas, nesse caso, não 
só semânticas, mas sintáticas, já que ele está funcionando como um nexo de comparação. 
Sem o advérbio, a comparação não fica estabelecida, pois falta um elemento sintático, e o 
sentido de intensidade desaparece. Pelos motivos aqui expostos, a questão é mantida. 
 
QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'C'.A primeira assertiva está correta, pois 'mimimi' e 
'nhenhenhém' são formas de representar o som de resmungos - no caso, resmungos sobre a 
discordância com opiniões raivosas, com bloguistas sarcásticos, comentaristas online 
ranzinzas, etc. Já a terceira assertiva está incorreta - sendo essa o gabarito da questão - já que 
falar 'ignore blogueiros que babam de raiva  não quer dizer que todos aqueles que possuem 
blogs só apresentam pontos de vista raivosos, devendo ser ignorados, mas que é preciso 
ignorar somente aqueles que apresentam esses pontos de vista - o que pode ser comprovado 
pelo uso da oração adjetiva restritiva. 
 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'A'.Sobre o processo de formação de palavras - As 
palavras  sequestrada  (l.05) e  desinteressados  (l.09) NÃO possuem o mesmo processo de 
formação, pois 'sequestrada' é uma derivação sufixal, enquanto 'desinteressados' é prefixal. Ao 
afirmar que ambas possuem o mesmo processo de formação, a assertiva configura-se como 
incorreta. - A palavra  envergonhado  (l.17) é formado por derivação parassintética, que 
consiste no acréscimo de um prefixo e um sufixo ao radical, de modo a fazer com que a 
palavra não exista apenas com um ou com o outro. Ou seja, não existe, em língua portuguesa, 
'envergonha' ou 'vergonhado', o que configura a derivação como parassintética e a assertiva 
como verdadeira. Por tais motivos, mantém-se o gabarito. 
 
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'D'.Considerando o período 'viver nos dias de hoje é 
um privilégio' (l.20), o verbo 'ser' é um verbo de ligação, e não um verbo impessoal, ligando o 
sujeito oracional 'viver nos dias de hoje' ao predicativo 'um privilégio. 
 
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'B'.Na frase "Vivemos a era de ouro das ideias e, por 
isso, devemos investir em umas ideias que podem mudar o mundo" (l.21   22), as palavras 
'era', 'em', 'umas' e 'que' são, respectivamente, substantivo, preposição, artigo, pronome. É 
importante ressaltar que 'era' também pode ser classificado como verbo, mas somente em 
outro contexto e quando não é seguido por um artigo. Já que é um pronome relativo, pois 
retoma a palavra 'ideias' e introduz uma oração adjetiva. 
 

CARGO(S): AGENTE FISCAL, SECRETÁRIO DE ESCOLA, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TELEFONISTA, TESOUREIRO 

 
QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'D'. A palavra 'óbvio' e a palavra 'único' não são 
acentuadas em virtude da mesma regra - enquanto 'único' é proparoxítona, 'óbvio' é uma 
paroxítona terminada em ditongo, e não uma proparoxítona, em que há um hiato no final. Essa 
distinção é importante, pois enquanto um ditongo é a junção de uma vogal e uma semivogal, 
um hiato é o encontro de duas vogais fortes. Na palavra em questão, tem-se um ditongo 
crescente, que não é separado silabicamente. Por tal motivo, mantém-se o gabarito. 
 
 



 
QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'A'. Na questão 04, todas as letras em destaque 
possuem o som /s/ - convenço - ç -, elegância - c -, expressão - x , ss - e necessidade - c, ss. A 
única que não apresenta o mesmo som é 'x' da letra A, pois representa os fonemas /ks/. 
 
QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'B'. A assertiva II está errada por dois motivos: (a) o 
referente correto do pronome 'essa' (l.12) é 'frase' (l.12); (b) se não há a palavra 'versões' na 
linha 06, logo ela não poderia ser o referente de qualquer coisa. A assertiva já estaria errada na 
falta de referências. Por tais motivos, a questão é mantida. 
 
QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'D'. Caso “Templos” (l.04) fosse alterado por  Um 
templo , seriam necessárias quatro outras alterações. - A assertiva está incorreta, pois sete 
outras alterações são necessárias, como pode ser visto: Um templo É BELO e PODE ser ÚTIL 
na busca por sossego espiritual, já que ELE COSTUMA ser SILENCIOSO (a natureza também 
pode cumprir essa função, diga-se). - A alteração de “religiosidade” (l.21) por “pensamento” 
acarretaria a necessidade de somente três outras alterações. - Incorreto, pois somente duas 
alterações são necessárias: MEU pensamento é DESENVOLVIDO através de valores que não 
dependem de representatividade formal, constituída e sacra. 
 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'E'. Em primeiro lugar, a questão está de acordo com o 
programa e bibliografia para ensino médio/técnico. Em segundo lugar, a alternativa correta é a 
letra E, como pode ser visto na conjugação no tempo imperativo afirmativo, de acordo com o 
dicionário Aurélio: Imperativo Afirmativo (segunda pessoa singular - tu) reza (terceira pessoa 
singular - ele) reze (primeira pessoa plural - nós) rezemos (segunda pessoa plural - vós) rezai 
(terceira pessoa plural - eles) rezem 
 
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'C'. No período "Há muitas versões da mesma frase, 
mas essa vem sem metáfora, desembalada e pronta para usar" (l.12-13): - A forma verbal 'Há' 
não possui sujeito, pois o verbo é impessoal; - Há três orações, indicadas pelos verbos 'há', 
'vem' e 'usar'; - O nexo 'mas' estabelece uma relação de ressalva entre as orações 'há muitas 
versões da mesma frase' e 'essa vem sem metáfora'. Pelos motivos expostos, mantém-se o 
gabarito. 
 
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'B'. É preciso deixar claro, em primeiro lugar, que a 
forma da questão, por mais que implique em fazer somas, está de acordo com o programa e 
bibliografia do concurso e com o nível de instrução dos candidatos. A única assertiva certa é a 
que começa com o numeral 3, como pode ser visto a seguir: (1) No primeiro parágrafo, a 
autora apresenta sua tese de que há, qualquer que seja, uma necessidade de reflexão sobre o 
papel das religiões na vida em sociedade. INCORRETA, pois a tese da autora é mostrar que 
assumir uma religião ou não é algo opcional ("É tudo opcional. O que precisamos está dentro 
de nós." linha 03) (3) O segundo parágrafo serve para demonstrar o porquê de templos, rituais, 
mandamentos, pecados, penitências e intermediários serem opcionais na religiosidade. 
CORRETA, visto que a autora enumera diferentes artifícios religiosos e demonstra o motivo 
pelo qual eles são opcionais na religiosidade, como pode ser visto nos comentários feitos entre 
parênteses. (5) Ao aceitar que apenas um mandamento seria suficiente para resolver os 
problemas de religião, as pessoas precisariam aceitar uma vida simplória. INCORRETA, pois, 
segundo a autora, as pessoas deveriam aceitar uma vida simples, e não simplória ("Pena que 
ela apresente uma solução simples, e as pessoas rechaçam o simples" - linha 16). De acordo 
com o dicionário Aurélio, 'simplório' é uma algo ingênuo, tolo, papalvo; enquanto simples é algo 
formado de poucos elementos, e, portanto, de fácil utilização ou compreensão; que não 
apresenta complexidade ou dificuldade; singelo. (7) No último parágrafo, a autora aconselha os 
leitores a rezarem incondicionalmente para chegar a um momento de paz. INCORRETA, pois a 
autora afirma que "Hoje (e amanhã, e depois de amanhã), reze, pois é um conforto para a 
alma. Ou não reze, se não possui o hábito. Não vai fazer diferença nenhuma para o mundo." 
(l.27-28) Ou seja, ela afirma que, para termos paz, devemos observar a forma como nos 
comportarmos com os outros, não se rezamos ou não. Pelos motivos expostos, mantém-se o 
gabarito. 
 
 
 



 
MATERIA: MATEMÁTICA 

 
CARGO(S): AGENTE ADMINISTRATIVO 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'B'. Resposta ao recurso da questão 32 da prova de 
matemática NM - Cargo agente administrativo Mantém gabarito - Alternativa correta letra B. 
RESPOSTA: Informações da questão:  
 

Capital : R$ 20.000,00 

Tempo : 6 meses  (2 trimestres ) 

Taxa trimestral de juro simples: 4 % ao trimestre 

 

 

 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'D'. Resposta ao recurso da questão 34 da prova de 
matemática NM - Cargo agente administrativo Mantém gabarito - Alternativa correta letra D. 
RESPOSTA:  
 

35 funcionários + 7 funcionários contratados = 42 funcionários 

Utilizando regra de três simples teremos: 

 

x = 780 pares de calçados 
 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'C'. Resposta ao recurso da questão 36 da prova de 
matemática NM - Cargo agente administrativo Mantém gabarito - Alternativa correta letra C 
resposta: os dados do recurso não correspondem às informações da questão. 
 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'E'. Resposta ao recurso da questão 38 da prova de 
matemática NM - Cargo agente administrativo Mantém gabarito - Alternativa correta letra E. 
RESPOSTA: Com apenas as informações contidas na questão, medidas de comprimento, 
largura e altura não seria possível calcular a área externa de um sólido geométrico exceto o 
calculo da área externa de um paralelepípedo regular, pois faltariam informações para realizar 
o cálculo. Desta maneira os dados da questão, isto é, medidas de comprimento, largura e 
altura, são as medidas dos lados de um paralelepípedo. Então procederemos ao cálculo da 
área da seguinte maneira:  
 

Medida do comprimento = 0,5 m  

Medida da largura = 30 cm ou 0,3 m 

Medida da altura = 20 cm ou 0,2 m 

Calculo da área da base do sólido = 0,5 m . 0,3 m = 0,15 m² 



Cálculo da área das laterais do sólido = 2 .( 0,5 m . 0. 2 m) + 2.( 0,3 
m . 0,2 m )= 0,32 m² 

Área externa de uma caixa = 0,15 m² + 0,32 m² = 0,47 m² 

Área externa de 05 caixas = 5 . 0,47m² = 2,35 m² 

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'E'. Resposta ao recurso da questão 40 da prova de 
matemática NM - Cargo agente administrativo Mantém gabarito - Alternativa correta letra E. 
RESPOSTA:  
 

 

 

Utilizando a fórmula de máximo de uma função de 2° grau teremos: 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARGO(S): AGENTE FISCAL, SECRETÁRIO DE ESCOLA, TELEFONISTA 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'A'. Resposta ao recurso da questão 31 da prova de 
matemática NM - Cargo: agente fiscal, secretário de escola, telefonista e tesoureiro. Mantém 
gabarito - Alternativa correta letra A. Informações da questão:  
 

120 funcionários gostam de assistir à novela  
90 funcionários gostam de assistir a filmes 
50 funcionários gostam de assistir à novela e a filmes 
20 funcionários não costumam assistir à televisão  
 
- Os funcionários que gostam de assistir “apenas” à novela são 70 
funcionários: (120 funcionários que gostam de assistir à novela - 50 
funcionários que gostam de assistir à novela e a filmes ) 
 



- Os funcionários que gostam de assistir “apenas” a filmes são 40 
funcionários: ( 90 funcionários que gostam de assistir a filmes - 50 
funcionários que gostam de assistir à novela e a filmes )  
 
Então teremos: 
70 funcionários gostam de assistir “apenas” à novela  
40 funcionários gostam de assistir “apenas” a filmes  
50 funcionários gostam de assistir à novela e a filmes 
20 funcionários não costumam assistir à televisão  
Total: 180 funcionários. 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'D'. Resposta ao recurso da questão 32 da prova de 
matemática NM - Cargo : agente fiscal, secretário de escola, telefonista e tesoureiro. Mantém 
gabarito - Alternativa correta letra D.  
 

X = produção total da malharia 

1/4 da produção distribuído para a loja A 

750 unidades distribuídas para a loja B 

Mediante essas informações teremos: 

 

 

 

unidades 
 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'E'. Resposta ao recurso da questão 33 da prova de 
matemática NM - Cargo : agente fiscal, secretário de escola, telefonista e tesoureiro. Mantém 
gabarito - Alternativa correta letra E.  
 

O total de passageiros do ônibus é igual a 40 passageiros. 

 
 

Então, teremos 25% de probabilidade de um passageiro escolhido 
ao acaso ser chileno. 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'B'. Resposta ao recurso da questão 35 da prova de 
matemática NM - Cargo : agente fiscal, secretário de escola, telefonista e tesoureiro. Mantém 
gabarito - Alternativa correta letra B.  
 

Conteúdo: Análise Combinatória 

n = 5 

p = 4 



Utilizando a fórmula de arranjos simples teremos: 

 

 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'A'. Resposta ao recurso da questão 39 da prova de 
matemática NM Cargo : agente fiscal, secretário de escola, telefonista e tesoureiro. Mantém 
gabarito - Alternativa correta letra A.  
 

Tamanho de cada placa:  

1,2 m de comprimento  

80 cm de largura 

 

Área de cada placa = 1,2 m . 0,8 m 

Área de cada placa = 0,96 m² 

50 placas . Área de cada placa = 50 . 0,96 m²  

Total = 48 m² 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'B'. Resposta ao recurso da questão 40 da prova de 
matemática NM - Cargo: agente fiscal, secretário de escola, telefonista e tesoureiro. Mantém 
gabarito - Alternativa correta letra B. volume= (área da base .altura da pirâmide)/3 área da 
base=8 cm .8 cm=64 cm² Substituindo na formula do volume teremos: volume= (64 cm² .9 
cm)/3 volume=192 cm³ 
 

 

 

Substituindo na fórmula do volume teremos: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



MATERIA: LEGISLAÇÃO 
 

CARGO(S): AGENTE ADMINISTRATIVO 
 
QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'E'. A afirmativa III esta correta, pois de acordo com o 
texto da Constituição Federal (art. 5º, parágrafo 2º). Recurso não admitido. 
 
QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'A'. Apenas a alternativa A está correta, nos termos 
indicados pelo artigo 12, I da Constituição Federal. Recurso não acolhido. 
 
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'A'. A matéria questionada integra o edital. A alternativa 
A esta de acordo com o disposto expressamente na Lei Orgânica do Município de Parobé. 
Recurso não acolhido. 

 
CARGO(S): AGENTE FISCAL, SECRETÁRIO DE ESCOLA, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TELEFONISTA, TESOUREIRO 
 
QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'B'. A alternativa A está errada pois a União não poderá 
intervir nos Municípios, condição reservada, conforme artigo 35 da Constituição Federal aos 
Estados. Recursos não providos. 
 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'A'. A alternativa apontada como correta (Letra A) está 
de acordo com o artigo 82,§3º da Lei Orgânica do Município de Parobé. Recurso não provido. 
 
QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'C'. A alternativa indicada como correta (letra C) está 
de acordo com a legislação do Município de Parobé. Recursos não providos. 
 
QUESTÃO: 25 - ANULADA. Embora a questão tenha fundamento na Lei Orgânicas do 
Município de Parobé, o seu conteúdo apresenta dissonância em relação a legislação sobre os 
servidores do Município, o que pode ter causado dúvidas aos candidatos. Questão Anulada. 
Recursos acolhidos. 
 
QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'E'. A afirmativa I está incorreta, pois de acordo com o 
disposto no art. 145, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Parobé a apresentação 
do atestado de vacina contra moléstia infecto-contagiosa é obrigatório. Recursos não 
acolhidos. 
 
QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'D'. A afirmativa III está incorreta, pois a defesa do 
meio ambiente saudável não é dever exclusivo do Poder Público. Recursos não acolhidos. 
 
QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'B'. O enunciado da questão solicita que seja indicada 
a alternativa incorreta. A alternativa B está em desacordo com o disposto no artigo 94, § 1º da 
Lei complementar 002/2012. AS faltas do servidor, conforme indica o artigo 93 desta mesma 
legislação serão levadas em consideração para o calculo das férias, mas como referido no 
artigo 94, não poderão ser descontadas das férias. Recursos não acolhidos. 
 
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão esta de acordo com o disposto no artigo 
107 da Lei Complementar n. 002/2012. Recursos não acolhidos. 
 

MATERIA: INFORMÁTICA 
 

CARGO(S): AGENTE ADMINISTRATIVO 
 
QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'E'.O sistema operacional Windows 7, assim como 
qualquer sistema operacional moderno, é multitarefa, de forma que o verbo acessar no 
gerúndio pode ser usado para definir as tarefas sendo executadas pelo usuário. O fato de o 
usuário também estar acessando o Menu Iniciar, não invalida o fato de ele estar acessando 
também a pasta Amostras de Imagens. Apesar de a impressão da captura de tela ter ficado 
ruim, outros elementos ajudam a definir que o usuário está acessando a pasta padrão 
Amostras de Imagens: Biblioteca de Imagens selecionada na barra lateral, título Biblioteca de 



Imagens, miniaturas de imagens sendo exibidas. Além de o nome da pasta aparecer duas 
vezes -- uma na barra de endereço e outra abaixo do título Biblioteca de Imagens. Na Figura 2, 
é possível ver que o ícone do Microsoft Word na barra de tarefas apresenta uma borda dupla à 
direita. Isso indica que mais de um documento do Word está aberto naquele momento. Note 
que  pelo menos dois documentos abertos  significa que no mínimo dois documentos estão 
abertos o que é verdadeiro para o caso onde exatamente dois documentos estão abertos. No 
canto superior direito do Menu Iniciar, abaixo da imagem definida para o usuário, é possível 
identificar que o nome do usuário está definido como Administrador. 
 
QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'C'.Na barra de título, é possível identificar que o 
documento tem extensão docx, por tanto, não está salvo no formato doc. Note que apesar de o 
docx ter sido desenvolvido para aprimorar o formato doc, eles não são o mesmo formato. 
Alguns programas conseguem trabalhar apenas com o formato antigo doc. A questão solicita 
"Quais estão INCORRETAS " a afirmação de que o texto tem 351 palavras é correta, portanto a 
única alternativa correta é a C. 
 
QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'A'.Conforme a ajuda do Microsoft Office 2007, o botão 
Quebra de Página está no grupo Páginas da guia Inserir. Na guia Layout de Página, encontra-
se um botão mais genérico, através do qual, indiretamente, é possível inserir uma quebra de 
página. Entretanto este botão se chama Quebras e não Quebra de Página como requisitado no 
enunciado da questão. Além disso o botão se encontra no grupo Configurar Página. Veja link: 
http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/inserir-uma-quebra-de-pagina-HA010031062.aspx 
 
QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'C'.Note que a resposta correta da questão é a letra C 
a qual lista todos os botões encontrados no grupo Alterações da guia Revisão. 
 
QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'E'.Conforme mostra a ajuda do Microsoft Excel 2007, a 
alternativa E apresenta corretamente os passos necessários para bloquear células de uma 
planilha. Veja Link: http://support.microsoft.com/kb/214081/pt-br 
 
QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'D'.Para esta questão, existe somente uma alternativa 
possível, sendo ela a de letra D. Os grupos presentes nas demais alternativas não apresentam 
o botão excluir planilha. A falta do "s" não possibilita uma outra interpretação, não prejudicando, 
assim, o entendimento do candidato, para solucionar a questão. 
 
QUESTÃO: 18 - ANULADA. Questão anulada pois no Excel 2007, no grupo Classificar e 
Filtrar, não existem os botões Classificar e Auto soma. 
 

CARGO(S): AGENTE FISCAL, SECRETÁRIO DE ESCOLA, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TELEFONISTA, TESOUREIRO 

 
QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'D'. Em um primeiro momento, o uso ou não do botão 
Cor de Fonte, indicado na alternativa A), é ambíguo, pois preto, em geral, é a cor padrão 
utilizada nos documentos do Microsoft Word 2007. Mas lembre-se que a cor padrão pode ser 
mudada. Contudo, a alternativa C), indica o uso da formatação Tachado, o que pode ser 
refutado, sem ambiguidades, pois não há nenhuma linha horizontal cruzando o texto indicado. 
Logo, alternativa C), por ser a correta, remove a ambiguidade apresentada na alternativa A). 
 
QUESTÃO: 12 – ANULADA. Como existe dupla interpretação, isso levara a duas respostas 
válidas, logo a questão foi anulada. 
 
QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'A'. A resposta apresentada na alternativa A) é a 
correta, pois o $A$1 é uma referência fixa para a célula A1, ou seja, ela não será deslocada 
pela a ação de copiar e colar. Como A1 contém o valor numérico 4 e a fórmula é  $A$1*2  o 
resultado é 8. 
 
QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'C'. O enunciado solicita que Paulo responda ao e-mail 
com cópia a todos os endereçados, logo os e-mail já estavam inseridos no e-mail anterior, 
enviado pelo Departamento Pessoal. Portanto, não seria necessário criar um novo e-mail, já 
que todos os endereços estavam incluídos nessa mensagem. 



 
 

MATERIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CARGO(S): TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
 
QUESTÃO 36 – Mantida. A vazão Q1 é igual à vazão Q2, registrando-se que pelo enunciado a 
linha adutora é composta por dois trechos consecutivos de diâmetros diferentes, não havendo 
então motivo para que haja diferença entre as vazões. Vale lembrar que a grandeza que varia 
neste caso é a velocidade, já que há alteração nos diâmetros. 
 
QUESTÃO 38 – Mantida. a questão refere a drenagem pluvial de um prédio de vários 
pavimentos localizado num lote. Segundo a bibliografia recomendada  (MELO , Vanderley  de 
Oliveira – Instalações Prediais Hidráulico Sanitárias – cap 5) o dimensionamento  somente leva 
em consideração área de recolhimento e a intensidade da precipitação, pois o tempo de 
concentração, que implicaria levar em consideração a duração da chuva é muito pequeno, 
fazendo com que este dado não seja levado em consideração. Cabe salientar que quando se 
fazem cálculos de instalações de drenagem pluviais em áreas mais extensas, como bairros, 
cidades, estradas, pontes, nestes estes dados todos tornam-se relevantes, mas na análise de 
um lote de um prédio isto não é utilizado.  
 

CARGO(S): TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'C'.Recurso 1 - Conforme consta na página 62 do 
manual  Caderno de Atenção Domiciliar. Volume 1, Brasília, 2012 , no último parágrafo:  No 
que diz respeito aos equipamentos, como CPAP/BIPAP e concentrador de O2, algumas 
experiências municipais realizam contratação de empresas especializadas, por meio de 
licitação, que se responsabilizam pela instalação e manutenção do equipamento, pelo 
suprimento do O2 (no caso da utilização de cilindros) e substituição em caso de mau 
funcionamento. Vale ressaltar que os equipamentos, medicamentos e materiais devem estar 
regularizados junto à Anvisa/MS, possuir sistema de controle de rastreabilidade e o transporte 
ser efetuado conforme orientação do fabricante. Os equipamentos devem ser calibrados 
periodicamente, com garantia de manutenção preventiva e corretiva e substituição dos que 
apresentarem problemas de operação.  Portanto, é possível sim, dentro da Atenção Domiciliar 
a utilização de tais equipamentos, desde que respeitadas as regras supracitadas. Recurso 2 - 
A resposta C está colocando que na modalidade AD1, o paciente necessita de maior 
frequência de cuidado, recursos de saúde e acompanhamento contínuo, até a estabilização do 
quadro e necessitam de, pelos menos, uma visita por semana. Já na página 76 do Manual 
sobre Atenção Domiciliar, no quadro  MODALIDADES DE ATENÇÃO DOMICILIAR, consta que 
na modalidade AD1 a frequência das visitas, é menor, uma visita/mês, permitindo maior 
espaçamento entre as visitas. 
 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'D'.Em nosso país é considerado idoso toda pessoa 
acima de 60 anos e não 65, motivo pela qual o item I está incorreto, tornando apenas o item II 
e o item III corretos. Portanto, a alternativa correta é a D, mantendo a grade de resposta. 
 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'B'.Conforme consta na própria questão (retirada da 
página 11, Manual do Ministério da Saúde intitulado  Saúde da criança: acompanhamento ao 
crescimento e do desenvolvimento infantil  ):  De um modo mais amplo, pode-se dizer que o 
crescimento do ser humano é um processo dinâmico e contínuo que ocorre desde a concepção 
até o final da vida, considerando-se os fenômenos de substituição e regeneração de tecidos e 
órgãos . Portanto, a questão se refere não só ao crescimento linear mas também ao 
crescimento celular e regeneração tecidual, fato que ocorre até o final da vida. 
 
 
 
 
 
 
 



 
NÍVEL SUPERIOR 

 
MATERIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL, ARQUITETO, BIBLIOTECONOMISTA, BIÓLOGO, 
ENFERMEIRO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO 

ELETRICISTA, ENGENHEIRO QUÍMICO, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, GEÓLOGO, 
INSTRUTOR DE ESPORTES, MÉDICO VETERINÁRIO, ODONTÓLOGO, PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'A'. Retirou-se o texto da fonte original, ou seja, da 
Revista Mente e Cérebro, de dezembro de 2013, cuja autora é Suzana Herculano-Houzel. Por 
mais que o texto apareça em outras fontes, com ou sem o devido crédito de autor, tal questão 
não é motivo para anulação de uma questão. 
 
QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'C'.A terceira assertiva da questão 02 (É importante 
que, durante o exercício, haja bastante suor, pois ele é o responsável pela produção e pela 
liberação de diferentes tipos de hormônios) é falsa, pois não é o suor o responsável pela 
produção e pela liberação de diferentes tipos de hormônios, mas sim o exercício físico, 
conforme o texto (O exercício físico intenso regular faz o corpo aumentar a liberação de dois 
hormônios, o IGF-1 e o hormônio do crescimento, cuja redução com o passar dos anos está 
associada ao envelhecimento normal do corpo e da mente - l.20-22). O autor fala que é o 
exercício físico com suor (intenso) que libera os hormônios. Caso contrário, se estivermos em 
um calor intenso e suando, os mesmos hormônios seriam liberados sem a necessidade de 
exercícios. Já a quarta assertiva (A atividade física mais recomendada para combater os 
efeitos do envelhecimento é aquela que a pessoa gosta, pois fazemos somente aquilo de que 
gostamos) é verdadeira, pois o exercício recomendado é aquele que gostamos - já que, para o 
autor, só fazemos o que gostamos (Não dá para parar o tempo, mas reverter os seus efeitos 
indesejáveis sobre corpo e cérebro está ao alcance de todos. Basta suar a camisa. E qual a 
melhor atividade física  Minha resposta: a que você gostar - l.33-35). Pelos motivos expostos, a 
questão é mantida. 
 
QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'D'.Pedia-se que assinalassem as assertivas incorretas 
- no caso I e III. A I está incorreta pois, caso substâncias  (l.05) fosse passada para o singular, 
o verbo  mantêm  assumiria a forma verbal  mantém  e não 'mantem . Já a terceira assertiva 
também está incorreta, pois caso  fomos  (l.32) fosse conjugado na terceira pessoa do singular, 
mantendo o tempo verbal, duas outras alterações seriam necessárias para manter a correção 
do período, e não apenas uma (Não foi FEITO para ficar SENTADO no sofá). É importante 
afirmar que a palavra 'descansa' está na linha 14, assim como indicado na assertiva II. 
 
QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'A'. O erro de digitação na palavra 'separar' não 
acarreta em problemas para compreender o que está sendo solicitado. 
 
QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'B'.Em relação à acentuação de palavras, afirma-se: - 
A assertiva I está incorreta, pois  saudáveis  (l.30) e  indesejáveis  (l.34) não são acentuadas 
por serem paroxítonas terminadas em ditongo decrescente. De acordo com Cegalla (2007), as 
paroxítonas terminadas em  eis são acentuadas, não existindo uma regra para paroxítonas 
terminadas em ditongo decrescente só para os crescentes. Ou seja, o gramático coloca que se 
acentuam os ditongos decrescentes -ei e -eis, não todas as ocorrências de ditongo 
decrescente - o que faz com que a assertiva esteja incorreta. - A assertiva III também está 
incorreta, pois, enquanto  está  (l.34) é uma oxítona terminada em -a,  dá  (l.33) é um 
monossílabo tônico. Pelos motivos expostos, mantém-se a questão. 
 
QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'D'.Apenas as assertivas I e III estão incorretas, pois 
'simpático', no contexto de ocorrência, não é utilizado como um adjetivo que significa 
agradável, mas sim refere-se ao sistema nervoso autônomo do ser humano; já 'elixir' não é 
uma bebida sedativa e extremamente alcoólica, mas sim aquilo que tem efeito mágico ou 
miraculoso. Pelos motivos expostos, o gabarito é mantido. 
 
QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'E'.Em relação à primeira assertiva,  motivação  (l.04) e  



socialização  (l.04) são substantivos derivados de verbos por meio de derivação sufixal e não 
por derivação regressiva, como apontou o candidato. Conforme o dicionário Aurélio, 'motivação' 
deriva de motivar + -ção. O que pode ter ocorrido é que a palavra 'motivar', essa sim, é uma 
derivação regressiva, pois é derivada de 'motivo'. A assertiva está, portanto, correta. Já em 
relação à quarta assertiva,  envelhecimento  (l.33) não é formada por derivação parassintética, 
mas sim por derivação sufixal. De acordo com Basílio (1995, p.26), podemos entender o 
processo de derivação como  junção de um afixo (sufixo ou prefixo) a uma base para a 
formação de uma palavra. Assim, dizemos que uma palavra é derivada quando ela se constitui 
de uma base e um afixo.  Por base, podemos entender que é uma sequência fônica recorrente, 
a partir da qual se forma uma nova palavra, ou através da qual se constata que uma palavra é 
morfologicamente complexa. Nesse sentido, em 'envelhecimento', temos como base 
'envelhecer', a quem é adicionado o sufixo -imento. Não seria o caso de derivação 
parassintética, pois essa ocorre quando acrescentamos à base um prefixo e um sufixo 
simultaneamente. Esse é o caso, por exemplo, de amanhecer, pois não há primeiro o 
acréscimo de um sufixo (*amanhã) e depois de um prefixo (amanhecer), mas sim um 
acréscimo simultâneo. Com esse tipo de formação, entende-se que uma determinada base não 
pode ocorrer apenas com a adição do sufixo x ou do prefixo y isoladamente, mas ocorre 
quando os afixos são adicionados ao mesmo tempo. Além disso, de acordo com o dicionário 
Aurélio, 'envelhecimento' é originado de envelhecer + -imento. É preciso deixar claro que a 
palavra 'envelhecer' é um processo de derivação parassintética (prefixo en- + base velho + 
sufixo -ecer), mas não 'envelhecimento', pois essa já está baseada naquela. Pelos motivos 
apresentados, mantém-se o gabarito. 
 
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'E'.A assertiva II da questão 10 está incorreta, visto que 
a oração principal do período é "Hoje em dia, ele é indicado". Já o trecho 'para manter a saúde 
do cérebro  é uma oração subordinada adverbial, não fazendo parte da OP. 
 

CARGO(S): PROFESSOR DE ARTES, PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO, PROFESSOR DE 

GEOGRAFIA, PROFESSOR DE HISTÓRIA, PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA - 
INGLÊS, PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA, PROFESSOR DE MATEMÁTICA, 

PROFESSOR DE ANOS INICIAIS , PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL 
 
QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'E'.Em primeiro lugar, é preciso estabelecer que todo o 
texto é escrito por algum autor, mesmo que o nome dele não seja citado. Por esse motivo, não 
há motivos para a questão ser anulada. Em segunda lugar, em relação às assertivas, elas são 
incorretas. - A primeira assertiva (O lado bom da tristeza para o autor é poder lidar com as 
perdas de uma forma branda, impedindo que os sofrimentos mais profundos possam 
influenciar na vida humana.) está incorreta pois o texto coloca que as perdas são lidadas não 
de uma forma branda por todas as pessoas, mas de diferentes maneiras (Todo mundo lida com 
elas, em maior e menor escala - l.04). Além disso, o lado bom da tristeza não é lidar com as 
perdas, mas ser mais sábio no momento da euforia (l.05-06) - o que faz com que os 
sofrimentos influenciem na vida. - A segunda assertiva (Todo o ser humano parece ser capaz 
de superar qualquer momento de crise sozinho, sem que qualquer tipo de intervenção externa 
ou interna seja necessária) também é incorreta, pois não são todos os seres humanos que são 
capazes de lidar com os momentos de crise, pois às vezes é necessário intervenção de 
pessoas ou até de remédios (O problema é quando você não consegue superar a crise. Sem 
saber como reagir à dor, mergulha numa tristeza que paralisa. Grupos de apoio são uma boa 
saída para aprender a encarar o lado amargo da vida - mesmo que você não esteja numa 
depressão profunda. - l.09-11). 
 
QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'B'.É preciso observar que há uma diferença entre 
perceber que chás e remédios manipulados são importantes e acreditar que eles funcionem. 
Acreditar que algo é bom significa tomar aquilo como verdadeiro para si mesmo, porém 
perceber que tais produtos são importantes significa adquirir conhecimento, entender, 
compreender a importância dos remédios/chás. Há, portanto, uma diferença semântica entre 
acreditar que algo é importante e perceber/compreender a sua importância. Pelos motivos aqui 
expostos, a questão é mantida. 
 



QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'D'.Em relação à primeira assertiva (Todas as aspas do 
texto são utilizadas em virtude da mesma regra), afirma-se que ela está correta, pois todas as 
aspas marcam citações de pessoas diferentes do autor do texto: - linhas 04-06 - Mário Corso; - 
linhas 11-13 - Estella; - linhas 27-28 - Jaime Hallak; - linhas 41-43 e linhas 43-44 - Andrew 
Soloman. Ainda que não haja uma afirmação antes ou depois das aspas dizendo quem é o 
autor da frase, pode-se inferir que (a) não é uma fala do autor do texto, portanto é uma citação, 
e (b) provavelmente o autor da frase é Andrew Soloman. Por tais motivos, mantém-se o 
gabarito. 
 
QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'A'.Sobre as propostas de alteração: I. A alteração de  
crise  (l.06) por  problemas  acarretaria necessidade de mudança em apenas duas outras 
palavras do período. - INCORRETA, pois seriam necessárias três alterações: OS problemas 
nos OBRIGAM a sair da zona de conforto e ABREM o caminho para avaliarmos a vida por 
novos ângulos e para tomarmos rumos diferentes. II. Caso  chá  (l.25) fosse passada para o 
plural, apenas três outras palavras do período deveriam sofrer alteração. - CORRETA: OS chás 
à base de plantas amazônicas usadas em rituais religiosos TÊM princípios ativos que agem 
direto no cérebro e PODEM render no futuro novas linhas de antidepressivos. III. Se  efeitos  
(l.27) fosse alterada por  consequências , haveria necessidade de alteração de quatro outras 
palavras. CORRETA: AS consequências TERAPÊUTICAS OBSERVADAS com a ayahuasca 
são praticamente IMEDIATAS, ao passo que as medicações disponíveis demoram duas 
semanas no mínimo. Mantém-se, portanto, o gabarito da questão. 
 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'E'.Apesar de o dicionário Aurélio colocar que a palavra 
'tolo' como sinônimo de "abobado", e de a palavra  tolo  ter várias denominações, entre elas: 
"que não tem razão de ser, infundado", é preciso verificar o contexto de ocorrência para 
observar se é essa a concepção que mais tem a ver com o sentido originalmente expresso. 
Nesse caso, como pode-se observar na frase original "Se existe um lado bom é que a tristeza 
nos torna um pouco mais sábios do que no momento da euforia, quando a gente fica meio 
abobado", haveria duas possibilidades de entender 'abobado': (a) aquele que diz ou pratica 
tolices; sem inteligência ou sem juízo; ou (b) boquiaberto, pasmado. Ou seja, a tristeza nos 
torna mais sábios naqueles momentos em que estamos sem inteligência, em que estamos 
boquiabertos, ou seja, tomados de emoção. A afirmação de que 'abobado' é quando não temos 
razão de ser está incorreta frente ao contexto de ocorrência. Já em relação à substituição de 
'adversidade' por 'aborrecimento', de acordo com o dicionário Aurélio (bibliografia citada no 
edital), as duas palavras são sinônimos, podendo haver a substituição de uma pela outra. É 
importante verificar que estava claro, no enunciado, que as necessárias alterações gramaticais 
deveriam ser desconsideradas. 
 
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'E'.Em relação às assertivas: - O trecho destacado é 
composto por quatro orações. ERRADO, pois são seis verbos e, portanto, seis orações. 
(Verbos: funcionam, seguem, tenta, ajudar, ver, foca). -  que seguem a linha cognitiva-
comportamental  e  que tenta ajudar o paciente a ajudar a ver as coisas de outra forma  são 
orações adjetivas restritivas. - ERRADO, enquanto a primeira oração é adjetiva restritiva (pois 
delimita quais são os psicólogos); a segunda é adjetiva explicativa, pois está explicando o que 
é a linha cognitiva-comportamental. Tal diferença pode ser observada pela presença de 
vírgulas - a primeira não possui, a segunda possui. Além disso, o erro de digitação (repetição 
de 'ajudar') não acarreta problemas para o entendimento, visto que, mesmo se não houvesse 
erro, a assertiva estaria errada. - A classificação da oração  que foca nos problemas do 
paciente  é subordinada objetiva direta. ERRADA, essa oração também é uma oração adjetiva 
explicativa, pois explica a linha interpessoal. Além disso, apresenta um pronome relativo e está 
separada por uma vírgula. - Todas as ocorrências da palavra  que  são corretamente 
classificadas como conjunções integrantes. ERRADA, pois as palavras 'que' são pronomes 
relativos que introduzem orações adjetivas. Pelos motivos aqui expostos, mantém-se o 
gabarito. 
 
QUESTÃO: 10 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'E' PARA ALTERNATIVA 'D'.A 
assertiva II está incorreta, pois 'melhoraram' possui um dígrafo apenas (lh). -am representa um 
ditongo nasal portanto, dois fonemas. Por esse motivo, altera-se o gabarito. 
 
 



 
MATERIA: LEGISLAÇÃO 

 
CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL, ARQUITETO, BIBLIOTECONOMISTA, BIÓLOGO, 

ENFERMEIRO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO 
ELETRICISTA, ENGENHEIRO QUÍMICO, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, GEÓLOGO, 

INSTRUTOR DE ESPORTES, MÉDICO VETERINÁRIO, ODONTÓLOGO, PSICÓLOGO, 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 
QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'B'. A alternativa A está incorreta, pois o Texto 
Constitucional é expresso ao ficar as exceções. Recurso não acolhido. 
 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'D'. O texto do enunciado da questão, ao referir-se ao 
direito de reunião, é suficientemente claro para a compreensão da mesma. Recurso não 
acolhido. 
 
QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'C'. A matéria objeto da questão integra o texto do 
conteúdo indicado no edital do concurso. Recurso não acolhido. 
 
QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'E'. A alternativa apontada como correta (Letra E) é a 
única que está de acordo com a Lei Orgânica do Município de Parobé. Recurso não acolhido. 
 
QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'C'. Apenas a alternativa C esta de acordo com a 
legislação do Município de Parobé. Recurso não acolhido. 
 
 

MATERIA: INFORMÁTICA 
 

CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL, ARQUITETO, BIBLIOTECONOMISTA, BIÓLOGO, 
ENFERMEIRO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO 

ELETRICISTA, ENGENHEIRO QUÍMICO, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, GEÓLOGO, 
INSTRUTOR DE ESPORTES, MÉDICO VETERINÁRIO, ODONTÓLOGO, PSICÓLOGO, 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 
QUESTÃO: 12 - ANULADA. Como é possível criar o mesmo efeito de cabeçalho usando uma 
caixa de texto, a assertiva II poderia ser considera falsa. Isso levaria a duas respostas válidas, 
logo a questão foi anulada. 
 
QUESTÃO: 13 – MANTIDA alternativa 'E'.  No Microsoft Word 2007 (em português), as teclas 
de atalho Ctrl+N, Ctrl+I e Ctrl+S correspondem respectivamente a negrito, itálico e sublinhado. 
Entretanto note que, caso o texto selecionado já esteja formatado com a opção em questão, o 
efeito das teclas de atalho é remover tal formatação. No caso dessa questão, os subtítulo já 
estão sublinhados, logo o efeito de se pressionar Ctrl+S é remover o sublinhado. 
Na ajuda do Microsoft Word 2007, as teclas de atalho do teclado são apresentadas sempre 
com a letra maiúscula e esse padrão foi seguido no enunciado da questão. Além disso, como 
Ctrl+N e Ctrl+S apresentam letras em maiúsculo, seria estranho supor que Ctrl+I fosse dado 
em minúsculo o que levaria a ambiguidade pois a letra “élel” minúscula, em algumas fontes, é 
idêntica a letra “i” maiúscula. 
As teclas de atalho são parte integrante de saber usar e identificas as funcionalidades do 
Microsoft Word 2007, como previsto no programa. 
 
QUESTÃO: 14 – MANTIDA alternativa 'E'.  Como mostra a imagem da caixa de diálogo fonte, 
abaixo, do Microsoft Office 2007, é possível aplicar o efeito de baixo relevo bem como alterar o 
espaçamento entre caracteres.  
 



 
 
QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'C'.  No contexto, a palavra comando pode ser usada 
para definir uma ação tomada pelo o usuário. Note que o comando de ocultar células não 
existe e sim o comando de ocultar linhas ou colunas. Além disso, alguns elementos indicam o 
uso do comando filtro: (1) linhas ocultadas, (2) o ícone de filtro do lado da coluna B.  
 
QUESTÃO: 16 – MANTIDA alternativa 'E'.  Um dos recursos do Microsoft Excel 2007 é 
nomear células e intervalo de células. A Figura 2 mostra que o intervalo de células selecionado 
foi nomeado como precUnit como indica a caixa Nome (caixa na extremidade esquerda da 
barra de fórmulas). 
Sendo assim, na planilha em questão, precUnit se refere ao intervalo B2:B9 de forma que a 
fórmula “soma(precUnit)” é equivalente a fórmula “soma(B2:B9)”. O resultado desse somatório 
é 67,30 como indica a alternativa E. 
 
QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'B'.  As descrições usadas no enunciado da questão 
para descrever as funções podem ser encontradas na ajuda do Microsoft Excel 2007: 
 
Arrumar: 
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/funcao-arrumar-HP010062581.aspx 
Esquerda: 
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/funcoes-esquerda-esquerdab-HP010062568.aspx 
Concatenar: 
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/concatenar-HP010062562.aspx 
Procurar: 
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/funcoes-procurar-procurarb-HP010069836.aspx 
Direita: 



http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/funcao-direita-direitab-HP010062576.aspx  
 
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'C'.  Conforme ajuda do Microsoft Outlook 2007, a 
combinação de teclas para excluir permanentemente uma mensagem individual da pasta Lixo 
Eletrônico é SHIFT + DELETE: 
http://office.microsoft.com/pt-br/outlook-help/esvaziar-a-pasta-lixo-eletronico-
HP001230033.aspx  
Sem o uso da tecla SHIFT, a mensagem é movida para a pasta Itens Excluídos: 
http://office.microsoft.com/pt-br/outlook-help/examinar-mensagens-movidas-para-a-pasta-lixo-
eletronico-HP001230038.aspx  
Como se espera que pelo menos uma das alternativa esteja correta e seja assinalada, mesmo 
que não tenha sido explicitado que a mensagem a ser excluída precisa ser selecionada, a ação 
de selecionar e confirmar a exclusão dos itens é esperada por parte do usuário. 
 
QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'A'.  Os ícones e suas respectivas descrições 
aparecem na página de ajuda do Google Chrome, no link abaixo, na seção “Veja mais detalhes 
sobre o site” no final da página. 
https://support.google.com/chrome/answer/95617 hl=pt-BR  
 

MATERIA: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 
 

CARGO(S): PROFESSOR DE ARTES, PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO, PROFESSOR DE 

GEOGRAFIA, PROFESSOR DE HISTÓRIA, PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA - 
INGLÊS, PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA, PROFESSOR DE MATEMÁTICA, 

PROFESSOR DE ANOS INICIAIS , PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL 
 
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'B'.1- A questão 30 traz uma afirmação falsa de que 
todo projeto de trabalho deve estar alicerçado nos conteúdos transversais para logo após 
apresentar uma dimensão disciplinar (resposta incorreta). Segundo Hernández, o Projeto de 
Trabalho pressupõe um currículo integrado, de uma complexidade que abarque um enfoque 
globalizador, no qual a interdisciplinaridade se faça presente, por isso a função do projeto é 
favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos escolares (transversais 
ou não) em relação ao tratamento da informação, e entre os diferentes conteúdos em torno de 
problemas ou hipóteses que facilitem aos alunos a construção de seus conhecimentos. Em se 
tratando dos conteúdos, a pedagogia de projetos é vista pelo seu caráter de potencializar a 
interdisciplinaridade, favorecendo o estabelecimento de elos entre as diferentes áreas de 
conhecimento numa situação contextualizada da aprendizagem. 2 e 3- Hernández alerta que 
não basta o tema ser  do gosto  dos alunos, se não despertar a curiosidade por novos 
conhecimentos e se não houver sentido para o aluno. Exemplifica afirmando:  Se fosse esse o 
caso, ligaríamos a televisão num canal de desenhos animados . Por isso, uma etapa 
importante é a de levantamento de dúvidas e definição de objetivos de aprendizagem. O 
trabalho com projetos equilibra teoria e prática, divide responsabilidades e tarefas, comunica 
resultados, discute processos avaliativos. Ao trabalhar com projetos, professor e aluno 
assumem a condição de pesquisadores e corresponsáveis pelo processo de aprendizagem. 
Para Herrnández a construção da trajetória do desenvolvimento do projeto é durante o projeto, 
ou seja,  de uma trajetória que nunca é fixa, mas que serve de fio condutor para a atuação do 
docente em relação aos alunos.  Esta construção dos caminhos a serem percorridos pelo 
grupo é feita em conjunto entre o professor e os alunos, por isso o trabalho com projetos é 
compartilhado entre ambos. 
 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'A'.1-2-3-4- A troca de lugar da letra A na palavra - 
JOANNERT por JONNAERT por si só não representa um erro capaz de anular a questão, 
porque não há dificuldade para compreender a mesma e nem de respondê-la. Também não 
existe outro autor, na Bibliografia do Concurso, que tenha um nome semelhante ou que possa 
causar dificuldades, tendo em vista tratar-se de um tema muito específico, que é a abordagem 
do currículo na visão de competências. 
 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'E'.1-2-3-4 - A troca de lugar da letra A - JOANNERT 
por JONNAERT por si só não representa um erro capaz de anular a questão, porque não há 



dificuldade para compreender a mesma e nem de respondê-la. Também não existe outro autor, 
na Bibliografia do Concurso, que tenha um nome semelhante ou que possa causar 
dificuldades, tendo em vista que esse autor aborda um tema muito específico, que é a 
abordagem do currículo na visão de competências. O conteúdo da questão 32 é mais 
específico ainda, pois se trata de um tema somente por ele abordado, que é faz uma 
abordagem de currículo através das correntes anglo-saxão e franco-européia, não abordado 
por nenhum outro autor citado nas referências bibliográficas do Concurso. 
 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'D'.1 e 2- La Taille defende uma escola que ajude a 
formar pessoas capazes de resolver conflitos coletivamente, pautadas pelo respeito a 
princípios discutidos pela comunidade. O caminho para chegar lá passa pela formação ética - 
não necessariamente como conteúdo didático, mas principalmente no convívio diário dentro da 
instituição. Afirma que "A dimensão moral da criança tem de ser trabalhada desde a pré-escola. 
Ética se aprende, não é uma coisa espontânea". Na questão 33, o autor considera que a 
professora deveria ser a guardiã do combinado e cuidar para que a criança não substitua a 
figura do adulto. Depois, pois à medida que a turma vai tomando consciência e refletindo sobre 
as questões morais, pouco a pouco o grupo passa a assumir essa referência. La Taille utiliza 
sim o termo tirania como" desafiar os padrões vigentes" . Afirma ainda que fala-se muito em 
ética   na verdade, pensa-se muito na moral, porque julga-se que algo vai mal nas relações 
sociais, que a desonestidade se banaliza, assim como se banalizam as incivilidades e a 
violência, que a honrase esvai e que reina a desconfiança. Todo o problema consiste em saber 
se a multiplicação das normas resolve o problema, ou se há uma falta de reflexão sobre os 
princípios de onde derivam, se não estamos assistindo a uma uma  tirania ética . Portanto, o 
termo tirania é utilizado pelo autor para traduzir o acontecido. Se existem variados sinônimos 
em relação à tirania, isso não interfere na resposta da questão, porque o autor utiliza dados de 
realidade sobre esse  mal-estar ético . 
 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'E'.1- A questão 34 foi baseada na obra LA TAILLE, 
Yves de. Limites: três dimensões educacionais. São Paulo: Ática, 1998, às páginas 30 a 40 e 
não na obra citada pelo/a candidato/a, que, provavelmente equivocou-se, por isso, favor 
consultar o Caderno de Provas e a Bibliografia do Concurso. 2- Em relação à questão 34, favor 
verificar o Caderno de Provas, pois a questão contém quatro (4) alternativas e não 5 (cinco) 
com foi mencionado pelo/a candidato/a. A alternativa A, assim como as demais estão 
embasadas cientificamente na obra do autor, que apresenta concepções e posições sobre o 
assunto. 
 

CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'D'.Ao contrário, a resposta correta está inserida não 
apenas na pergunta da questão, mas ao próprio pensamento de Alarcão. Quando o autor firma: 
'Professor: conhece a tua profissão e conhece-te a ti mesmo como professor para te assumires 
como profissional de ensino", ele está fazendo uma análise reflexiva sobre o ser professor, no 
sentido de conhecimento de si mesmo para desenvolvimento no sentido pessoal, ao mesmo 
tempo que reflete sobre sua prática de promover o ensino e, com isso, desenvolver-se 
profissionalmente. 
 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'C'.Para Luckesi, em muitas escolas a avaliação é 
entendida como um fim em si mesma, que existe de forma autônoma e não tem vínculos com o 
projeto político pedagógico (PPP). Se a concepção da avaliação deve constar no PPP de cada 
escola, então o Projeto de ação ou o Plano de Trabalho de cada professor deve 
operacionalizar essa concepção de avaliação, ou seja, o processo de ensino deve atender 
rigorosamente aos parâmetros avaliativos contidos nos Projetos: de escola e de professor. Por 
isso, a avaliação não pode caminhar independente de um projeto de ação; ele está 
intimamente vinculada ao desenvolvimento de um projeto, segundo Luckes, que afirma que  
sem ações pedagógicas planificadas não há avaliação da aprendizagem. O autor afirma ainda 
que: para que a avaliação seja possível e faça sentido, o primeiro passo é estabelecer e ter 
uma ação claramente planejada e em execução, sem o que a avaliação não tem como 
dimensionar-se e ser praticada, pois que o seu mais profundo significado, a serviço da ação, é 
oferecer-lhe suporte, com o objetivo de efetivamente chegar aos resultados desejados. Mais 
que isso, a existência da avaliação de acompanhamento depende da existência de um projeto 



em execução. O planejamento define aonde se deseja chegar com a ação, assim como os 
meios para chegar aos resultados desejados (p. 20) 
 

MATERIA: LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA/FUNCIONAMENTO 
 

CARGO(S): PROFESSOR DE ARTES, PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO, PROFESSOR DE 

GEOGRAFIA, PROFESSOR DE HISTÓRIA, PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA - 
INGLÊS, PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA, PROFESSOR DE MATEMÁTICA, 

PROFESSOR DE ANOS INICIAIS , PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL 
 
QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'E'.1-3 e 4- Na questão 12, a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional está escrita corretamente e por extenso e, nesse caso, a sigla não tem 
o poder de prejudicar ou anular a questão. 2- A lei não se dirige apenas para um segmento da 
comunidade escolar, portanto, tanto os gestores quanto os professores devem conhecer o seu 
teor, para que não haja erros, seja por falta de conhecimento ou por interpretação equivocada. 
Mesmo que a tarefa de encaminhar ao Conselho Tutelar, ao Juiz competente da Comarca e ao 
respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos com faltas acima de 
cinquenta por cento do percentual permitido em lei seja função de gestor, todos que atuam na 
área educacional devem estar atentos a isso para que não haja prejuízos no processo 
pedagógico. 5 e 6- A resposta está correta e pode ser encontrada no Art. 12, VIII   notificar ao 
Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao respectivo representante 
do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 
cinquenta por cento do percentual permitido em lei. 7 e-8- Os itens e artigos da LDBN e de 
qualquer ou ta lei passam a vigorar a partir de sua aprovação e inclusão no texto legal, que 
pode conter muitas atualizações, como é o caso da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Assim, a alteração feita em 2001, a partir da substituição, revogação ou acréscimo de 
itens é legal, passa a vigorar no momento de sua inclusão, não sendo necessário afirmar que a 
mesma teve modificações . Portanto, toda alteração da lei passa a fazer parte integrante dessa 
lei. 
 
QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'D'.O atendimento educacional especializado, segundo 
o Art. 4º, III da LDBN é gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e 
modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino; (Redação dada pela Lei nº 12.796, 
de 2013). A infrequência, a reprovação e a evasão podem atingir qualquer aluno, 
principalmente os que não apresentam necessidade de atendimento educacional especializado 
e que são maioria no sistema educacional brasileiro. Todavia, para os alunos considerados 
deficientes, com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação a 
lei assegura atendimento educacional especializado. 
 
QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'C'.: A resposta correta é a alternativa C conforme 
gabarito oficial, que compreende a Educação do Campo a Educação Escolar Indígena e a 
Educação Escolar Quilombola. tendo em vista que não existe na lei a Educação de fronteira. A 
educação a Distância não é considerada como modalidade de ensino na educação básica. A 
legislação prevê que a educação a distância poderá ser realizada em cursos aos jovens e 
adultos insuficientemente escolarizados, em programas de capacitação de professores e sob 
forma de complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. 
 
QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'E'. 1 e 2- A resposta da questão está correta. Segundo 
o Art. 8º da Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010, § 1º: É obrigatória a matrícula no 
Ensino Fundamental de crianças com 6 (seis) anos completos ou a completar até o dia 31 de 
março do ano em que ocorrer a matrícula, nos termos da Lei e das normas nacionais vigentes. 
§ 2º As crianças que completarem 6 (seis) anos após essa data deverão ser matriculadas na 
Educação Infantil (Pré-Escola). Assim, a Educação Infantil continua a atender na creche as 
crianças de 0 a 3 anos e na pré-escola, as de 4 e 5 e também as que completarem 6 anos 
após o início do ano letivo. 2 - De forma alguma o aluno irá regredir no ensino, uma vez que ele 
ainda não ingressou no ensino fundamental. 
 
 



 
CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'C'. Essa dúvida decorre das muitas alterações 
ocorridas na LDBN desde sua promulgação em 1996. A Lei nº 12.796, de 2013, surgiu também 
para condensar e esclarecer essas mudanças. Um delas refere-se ao Art. 4º da LDBN: Art. 4º 
O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I - 
educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 
organizada da seguinte forma: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) ....... Portanto: 
segundo o Art. 6o: É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na 
educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 
2013). 
 
QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'D'. A resposta da questão 17 está correta, pois de 
acordo com a Lei Complementar 002/2012, Art. 7º - São requisitos básicos para investidura no 
serviço público municipal: ............ § 1º - Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o 
direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadoras, para as quais terão reservadas até 5% 
(cinco por cento) das vagas oferecidas. 
 
 

MATERIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL 
 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'D'.O assunto da questão nº31 está contido na 
bibliografia publicada: BÓGUS, Lucia; YAZBECK, Mª Carmelita; WANDERLEY, Mariangela 
Belfiore (org.). Desigualdade e a questão social. 2 ed. São Paulo: ERDUC, 2000. 
 
QUESTÃO: 33 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'C'. A 
resposta correta está na alternativa C. 
 
QUESTÃO: 34 - ANULADA. Questão anulada, considerando equívoco na referência do autor. 
Ao invés de Bovolenta (2010) AZEREDE (2010) 
 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme bibliografia indicada BATISTA, Myrian 
Veras. Planejamento Social : intencionalidade e instrumentação, pg. 15, o Item I está correto, 
pois as operações que compreendem o planejamento enquanto processo racional são: 
reflexão, decisão, ação e retomada de decisão. 
 

CARGO(S): ARQUITETO 
 
QUESTÃO: 32 - ANULADA. Questão ANULADA por falta de alternativa correspondente à 
resposta correta. 
 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'A'. Conforme a NBR 13531  Elaboração de projetos de 
edificações: atividades técnicas , Instalações hidráulicas e sanitárias envolvem: água fria; água 
quente; esgotos sanitários, industriais; captação e escoamento de águas pluviais; gás 
combustível; prevenção e combate a incêndio; outras. Por esse motivo a bibliografia indicada,  
Instalações Hidráulicas e Sanitárias  de Hélio Creder, trata no segundo capítulo de  Instalações 
Prediais de Gás . Nesse sentido, o programa da prova de Parobé ao escrever  Projetos de 
Instalações Prediais: instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias  engloba instalações de gás, 
pois fazem parte das instalações hidráulicas e sanitárias. Por esse motivo, considerando a 
norma e a bibliografia indicada, a questão deverá ser MANTIDA. 
 
QUESTÃO: 39 - ANULADA. O item III está incompleto em sua redação e a questão deve ser 
ANULADA. 
 
 
 



CARGO(S): BIÓLOGO 
 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'E'. Segundo consta na referida bibliografia (ALBERTS 
B, et al. Fundamentos da Biologia Celular. Porto Alegre: ARTMED, 2008), a alternativa “A” está 
relacionada aos processos de Clivagem de DNA e do Sequenciamento Rápido de 
Nucleotídeos, divergindo do que afirma o requerente. 
 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'C'. Embora as fontes do requerente apresentem alto 
grau de confiabilidade, as questões foram elaboradas seguindo a bibliografia indicada no edital 
(ODUM EP. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988) onde tais dados não são 
mencionados. 
 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'D'. Os termos convergência evolutiva e convergência 
adaptativa são considerados sinônimos conforme é amplamente difundido em inúmeras 
publicações (W0ILSON, E.O. Diversidade da vida. São Paulo, Companhia das Letras, 1994; 
FUTUYMA, D.J. 1998. Evolutionary Biology. 3rd ed. Sinauer Associates, Sunderland, 
Massachusetts; entre outras). 
 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'B'. O órgão e o local onde ocorrem os processos 
descritos nas alternativas é o cloroplasto que está mencionado no enunciado da questão, a 
membrana externa, portanto, é a relacionada a este órgão. Embora, segundo a bibliografia 
trazida pelo requerente, seja possível que microalgas possam realizar tais processos, estes 
ocorreriam no estroma do cloroplasto e não na membrana externa como mencionado na 
alternativa. Lembrando ainda que as questões são elaboradas seguindo a bibliografia 
publicada no edital (ALBERTS B, et al. Fundamentos da Biologia Celular. Porto Alegre: 
ARTMED, 2008) onde tais processos não são descritos.  
 O equívoco encontrado na alternativa “E” não altera, e também não interfere ou 
impossibilita o candidato de responder a questão de forma correta uma vez que apresenta uma 
afirmação que não está correta (IV). 
 

CARGO(S): ENFERMEIRO 
 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'D'. Cabe ressaltar que no ato da promoção de saúde 
(tema: obesidade) as diferenças devem ser, realmente, respeitadas e as comparações 
evitadas. Entretanto, o item II (que consta no Caderno da Atenção Básica nº12, pg. 8) coloca 
que a obesidade pode gerar  IMPLICAÇÕES NA ACEITAÇÃO SOCIAL DOS INDIVÍDUOS 
QUANDO EXCLUÍDOS DA ESTÉTICA DIFUNDIDA PELA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA . 
A questão não coloca que devemos pautar nossa ação de promoção em saúde em 
comparações ou mesmo reforçá-las, mas sim, apenas que elas existem e, ainda que não 
façam parte do nosso trabalho, devemos respeitá-las quando estas aparecerem, oriundas, 
muitas vezes, do próprio usuário. 
 
QUESTÃO: 38 - ANULADA. Questão ANULADA por não conter resposta correta! 
 

CARGO(S): ENGENHEIRO ELETRICISTA 
 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão é clara ao afirmar que a corrente é 
contaste, não deixando margem à dúvida. Caso tratasse de corrente alternada, a tensão não 
seria constante, mas variante no tempo. 

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão fornece os subsídios para a resposta: 

Vce = 12- 1000*(Ic+Ie) 

Como beta=100, pode-se considerar que Ic=Ie a uma margem de 1%, logo Vce é aproximado 
por 12-2000*(6-0,7)/1000 = 12-2*5.3=1,4V 

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'C'. A potência aparente é dada por 
745*10(0,75*0,8)=12416VA 



A potência reativa é dada por 12416 *(1-.8^2)^(1/2)=7.5KVAr 
 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'E'. Alega-se que o sinal da corrente deveria ser 
negativo. Ora, o sinal de corrente é meramente convencional. 
 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'E'. O recorrente aplicou a fórmula da frequência em 
Hertz, quando se pede em rad/s. 

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'D'. Sempre considere-se que se deve usar o Sistema 
Internacional, que é o padrão, exceto quando há salvaguarda específica. Neste caso, a 
unidade padrão de tensão é o volt. 

CARGO(S): ENGENHEIRO QUÍMICO 
 
QUESTÃO: 36 - ANULADA. Recurso ACEITO. A forma correta seria "produto R" e não 
"reagente R", o que realmente leva o candidato ao erro. Questão Anulada. 
 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'E'. Recurso Negado. Caso fosse a resposta correta C 
ou D, a questão seria anulada. 
 

CARGO(S): FISIOTERAPEUTA 
 
QUESTÃO: 33 - ANULADA. Na questão 33 houve erro de grafia no nome do teste. o correto é 
Sinal de Froment. página 285 da Bibliografia (GROSS,Jefrey M; FETTO, Joseph; ROSEN, 
Elaine. Exame Musculoesquelético. 2ª ed, Artmed,2005) 
 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'B'. Na descrição do programa do conteúdo do Edital, 
um dos itens citados é a Ergonomia, a questão número 35 aborda justamente esse tema onde 
a NR-17 que trata da Ergonomia, é a norma reguladora que visa estabelecer parâmetros que 
permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 
trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho 
eficiente. Esse assunto é abordado na bibliografia indicada 14.DELIBERATO, Paulo C.P. 
Fisioterapia Preventiva: Fundamentos e Aplicações. 1ª Ed, Manole,2002. página 287 
 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'E'. Qualquer condições de risco existente para os 
funcionários (assim como para os fisioterapeutas inseridos em empresas privadas e públicas e 
órgãos governamentais) nos ambientes de trabalho , desde riscos ambientais ( por agentes 
físicos, químicos, biológicos e agentes mecânicos) é analisada pela comissão interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA). Os itens contemplados no Programa do Edital do concurso 
como Postura,fisioterapia interdisciplinar, ergonomia enfatizam situações nas quais podem 
levar o Fisioterapeuta a participar da CIPA, sendo de fundamental importância o conhecimento 
da NR-5 que está explicada de forma detalhada na Bibliografia citada no edital .DELIBERATO, 
Paulo C.P. Fisioterapia Preventiva: Fundamentos e Aplicações. 1ª Ed, Manole,2002. 
 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'D'. Essa questão é abordada na bibliografia . Brasil. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas.Diretrizes de Atenção à Pessoa com Lesão Medular / Ministério da , Secretaria de 
Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas e Departamento de 
Atenção Especializada.   Brasília : Ministério da Saúde, 2012. Essa versão é disponível na 
internet. O assunto é bem relevante e contempla o programa proposto no Edital. 
 

CARGO(S): GEÓLOGO 
 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'B'. Prezado(a) Candidato(a). deve haver algum 
engano neste arquivo .SHP uma vez que a Unidade Geomorfológica Serra Geral não ocorre no 
município de Parobé, mas sim nos municípios a norte de Parobé, Igrejinha e Três Coroas. 
 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'C'. Prezado(a) Candidato(a) Na bibliografia indicada 
consta: RESOLUÇÕES CONSEMA   Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul - http://www.fepam.rs.gov.br/consema/consema.asp. O concurso 



realizado é específico para o quadro municipal de Parobé - RS, sendo desta maneira 
EXTREMAMENTE relevante o conhecimento da legislação municipal, estadual e federal que se 
refiram as atividades de responsabilidade técnica do Geólogo que irá atuar na gestão 
municipal. 
 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'A'. Prezado(a) Candidato(a) 1) conforme o enunciado 
da questão, a mesma se refere ao que foi exposto no enunciado e não há situações adversas 
como derramamento de substâncias químicas. 2) o conhecimento geológico deve considerar a 
alteração de rocha, que forma o solo, pois na ótica de geotecnia a pedologia compõe o perfil 
geológico de uma área ou região. 
 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'B'. Prezado(a) Candidato(a) 1) Foi indicado a 
bibliografia referente a geologia do Rio Grande do Sul, sendo a mesma: WILDNER, W.; 
RAMGRAB, G.E.; LOPES, R.C.; IGLESIAS, C.M.F. 2008. Mapa geológico do estado do Rio 
Grande do Sul, escala 1:750.000. Porto Alegre, CPRM, SUREG. Mapa. A partir desta 
bibliografia foi elaborada a questão. 2) A questão aborda a interação sedimento-lava e a 
pergunta se refere a esta interação. estratificações cruzadas são relacionadas a gênese de 
formação de dunas em arenito e não a gênese dos derrames vulcânicos sobre estas dunas. 
 
QUESTÃO: 40 - ANULADA. Prezado(a) Candidato(a) Você esta correto, a questão saiu com 
resposta errada pois o ano da Resolução CONAMA 357 é 2005 e não 2006. 
 

CARGO(S): INSTRUTOR DE ESPORTES 
 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'E'. O erro de digitação em questão não interfere direta 
ou indiretamente no signo, na compreensão fonética da palavra ou no entendimento da 
questão. Tendo em vista que o enunciado elucida de forma clara, o músculo, a sua origem e 
sua inserção. Outro ponto pertinente é afirmara que na anatomia humana, não existe uma 
nomenclatura óssea (e consequentemente articular) que apresente semelhança fonética, ou 
seja, não existe a possibilidade de haver confusão com outro osso e articulação. 
 
QUESTÃO: 32 – ANULADA. Concordo com a anulação da questão. 
 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'B'. O gabarito da questão 36 é a letra B (V – F – V – 
F), sendo, portanto, a única alternativa correta. Desse modo, as demais alternativas estão 
incorretas, não sendo relevante o fato de serem iguais ou repetidas, pois isso não interfere no 
gabarito da questão. Assim sendo, mantém-se o gabarito divulgado. 
 

CARGO(S): ODONTÓLOGO 
 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'C'. O item I, não exclui a importância da escovação 
dental, mas destaca a relevância do controle da ingestão de carboidratos e o uso racional do 
flúor como medidas que garantem um melhor nível de saúde bucal. O item III, encontra-se 
mencionado na bibliografia recomendada para o respectivo concurso. Referencial Teórico: 
PEREIRA, A.C; et al. Odontologia em saúde coletiva: planejando ações e promovendo saúde. 
2003. Capítulo: Dieta, nutrição e cárie dentária. Pág. 303 e 308. 
 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'E'. Esta questão foi elaborada rigorosamente com 
base na bibliografia indicada para esse certame. Referencial Teórico: BRUNETTI, R,F; 
MONTENEGRO, F.L.B. Odontogeriatria: noções de interesse clínico. Artes Médicas, 2002. 
Capítulo: Prótese dentária na terceira idade. Pág. 258. 
 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'D'. A referida questão aborda o paracetamol 
isoladamente, não mencionando em nenhum momento a associação com a codeína que 
representa um analgésico opioide e de ação central. Portanto, o paracetamol como um 
antiálgico não opioide de ação periférica, isoladamente é indicado como primeira escolha no 
controle de dores leves. Referencial Teórico: WANNMACHER, L; FERREIRA, M.B.C. 
Farmacologia clínica para dentistas. 3ª edição, 2007. Capítulo: Analgésicos não opioides. Pág. 
206. 
 



CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão referida está correta em sua essência, 
pois foi utilizada a bibliografia citada no edital - GOLDSCHMIED, Elinor; JACKSON, Sonia. 
Educação de 0 a 3 anos: o atendimento em creche. Em relação a segunda alternativa quando 
o autor fala de uma relativa independência está sinalizando isso em relação a criança e o 
movimento e a habilidade de manipulação; ao alimentar-se sozinha; no desenvolvimento da 
linguagem pré-verbal até a fala e no controle dos esfíncteres (página 131). Logo a alternativa 
está correta, letra C. 
 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'D'. O livro de ROCK, Avril. Brincar: aprendizagem para 
a vida consta na bibliografia desse concurso e na página 27 cita um autor - Hutt que divide a 
brincadeira em três categorias principais: 1) Epistêmica, 2) Lúdica, 3) Jogos com regras. Cada 
uma dessas categorias tem uma característica própria. Logo a questão está correta, sendo a 
alternativa certa a letra D. 
 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'D'. O livro, do qual foi elaborada a questão é do autor 
citado em edital ELKIND, David. Sem tempo para ser criança: a infância estressada. Nesse 
livro Elkind na página 150 fala da teoria eriksoniana, isto é, teoria de Erikson em que "...a 
primeira infância é o período durante o qual é determinado o equilíbrio entre o senso de 
autonomia das crianças e o seu senso de vergonha e insegurança", logo a alternativa está 
correta. Sendo a letra D a resposta certa. 
 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'B'. Na questão está colocada a palavra ERRADA 
mostrando um erro na digitação. No entanto, isso não interfere no entendimento das 
sentenças, bem como, na resolução da questão. Logo a alternativa correta é a letra B. 
 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'E'. O autor GOLDSCHMIED, Elinor; JACKSON, Sonia 
e seu livro Educação de 0 a 3 anos: o atendimento em creche consta no edital (vide o edital). 
Sendo a alternativa correta a letra E. 
 

CARGO(S): PROFESSOR DE HISTÓRIA 
 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'D'.O conteúdo da questão está baseado em 
bibliografia indicada no edital para o concurso:DORIGO, Gianpaolo e VICENTINO, Claudio. 
História Geral e do Brasil. Editora Scipione.2006. Na referida questão as assertivas que estão 
corretas são:II   Pretores: administravam a justiça.III  Censores: responsáveis pela contagem e 
classificação da população por critério de renda.IV   Edis: encarregados da conservação, 
abastecimento e policiamento do núcleo urbano. Os questores tinham a função de coletar 
impostos, supervisionavam o tesouro e a contabilidade. 
 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'E'. O conteúdo e os conceitos expressos na referida 
questão estão baseados em bibliografia indicada no edital para o concurso: PINSKY, Jaime e 
PINSKY, Carla. História da Cidadania. São Paulo: Contexto, 2008. P. 201/202. O referido autor, 
ao analisar os limites da Declaração de Independência dos EUA identifica que mulheres, índios 
e escravos negros foram camadas da população excluídos dessa declaração. 
 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'A'. A referida questão foi elaborada tendo por base 
bibliografia indicada no edital para o concurso: LAZZAROTTO, Danillo. História do Rio Grande 
do Sul. Ijuí:Ed.Unijuí, 2001. O Tratado de Madri definiu os limites coloniais lusitanos e 
hispânicos na América Latina por meio do princípio do direito romano de  uti possidetis  
segundo o qual o direito de posse da terra é dado a quem a usa. 
 

CARGO(S): PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS 
 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com o Oxford Advanced Learner's 
Dictionary, lê-se o seguinte: "(formal) used instead of 'who' as the object of a verb or 
preposition". O pronome 'whom' é geralmente utilizado depois de preposições, em situações 
formais, nesse caso, o texto. Na língua falada, usa-se 'who' em seu lugar. 
 



CARGO(S): PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'B'. Na questão, a primeira assertiva afirmava que:  
Dentre as formas de ofender alguém, a autora cita a associação a características de animais e 
o emprego de palavras de baixo calão, contudo, a ironia não ofende, é apenas uma forma 
elegante de dizer algo negativo.  Nas linhas 09-11, o texto afirma que:  Os mais refinados, 
embora evitem usar palavrões, também sabem ofender. Lançam mão, por exemplo, da ironia, 
que consiste na inversão radical do sentido de um termo, ou de outros deslocamentos 
semânticos, como o que se tem visto em certo emprego do adjetivo  honesto .  Portanto, o 
texto afirma que os mais refinados não ofendem por meio de palavras agressivas, mas, sim, 
por meio da ironia. Uma vez que a ironia é colocada no texto como uma forma de ofensa, a 
assertiva está incorreta, pois afirma exatamente o contrário. A terceira assertiva afirmava que:  
Insultos de natureza moral e à inteligência caíram em desuso, uma vez que são caracterizados 
como preconceituosos, portanto, perderam a força.  Na linha 24 o texto afirma:  Insultos à 
inteligência ou ao excesso de astúcia mantêm-se em pleno uso . Uma vez que continuam em 
pleno uso, conclui-se que não caíram em desuso, portanto, a assertiva está incorreta. 
 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'C'. Entende-se como derivação sufixal aquela em que 
há formação de palavras a partir da adição de um sufixo a um vocábulo, como em  boi  +  ada  
= boiada. A alternativa C apresenta o vocábulo  emudecer . Neste caso, ocorreu a derivação 
parassintética, com adição de um sufixo,  ecer , e de um prefixo,  e , simultaneamente. Não 
trata-se, portanto, de derivação sufixal. 
 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'E'. A primeira assertiva afirmava que:  O pronome  
daquelas  (l.01) é um pronome demonstrativo e refere-se ao substantivo  coisa  (l.01).  Nas 
linhas 1-2, temos o seguinte trecho:  Ofender o outro por meio de palavras é coisa muito antiga, 
daquelas que existem desde que o mundo é mundo.  Verifica-se que o autor refere-se a  
daquelas coisas  e, mesmo não havendo a correspondência de número, ainda assim, o 
referente é a palavra/ideia transmitida pelo vocábulo  coisa . Sendo assim, a assertiva está 
correta. A terceira assertiva afirmava que:  O pronome  o  (l.11), na oração  como o que se tem 
visto , é um pronome demonstrativo e refere-se ao substantivo  deslocamentos  (l.10).  Nas 
linhas 9-11, temos o seguinte trecho:  Lançam mão, por exemplo, da ironia, que consiste na 
inversão radical do sentido de um termo, ou de outros deslocamentos semânticos, como o que 
se tem visto em certo emprego do adjetivo  honesto .  De acordo com Domingos Paschoal 
Cegalla (Novíssima Gramática da Língua Portuguesa), os vocábulos  o,a,os,as  podem ser 
classificados como pronomes demonstrativos quando designam um nome, posicionando-o no 
tempo ou no espaço. Verifica-se que o pronome  o  no trecho destacado poderia ser substituído 
por  aquilo , confirmando sua classificação como pronome demonstrativo. Ao fazer-se a 
pergunta  o que é que tem sido visto  , a resposta imediata é  outros deslocamentos 
semânticos , sendo que o núcleo desse sintagma é o substantivo  deslocamentos . O referente 
de um pronome é sempre um nome, ou seja, o núcleo do sintagma. Sendo assim, a assertiva 
está correta. 
 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'B'. Nas linhas 29-30, temos o seguinte trecho: "Ser  
moderno  é sempre bom, logo ser  antigo    ou  antiquado    é ruim. Novo é bom, mas velho é 
ruim, é  pré-histórico  ou do  tempo do onça .  Dinossauro  é o que resiste à mudança   
péssimo, portanto." Verifica-se que a conjunção "portanto" expressa a ideia de conclusão, de 
acordo com Domingos Paschoal Cegalla. "a substituição desta conjunção por "por 
conseguinte", não acarretaria alteração no período, uma vez que esta conjunção requer a 
mesma pontuação daquela. Contudo, ao substituirmos a conjunção original por "logo", verifica-
se que esta nova conjunção deve anteceder a ideia que ela introduz. O resultado da alteração 
seria: logo, péssimo. Sendo assim, haveria a necessidade de alterações no período, razão pela 
qual esta alternativa é incorreta. 
 

CARGO(S): PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO: 40 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'C'.A 
alternativa b apresentada no gabarito preliminar está errada. As argumentações apresentadas 
nos recursos estão corretas, e, portanto, a resposta correta da questão 40 é a alternativa c. 
 



CARGO(S): PROFESSOR DE ANOS INICIAIS 
 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'A'.Segundo a bibliografia utilizada no edital MOREIRA, 
Marco Antônio. Teorias de aprendizagem na página 83 Moreira refere-se a teoria de Bruner 
que fala em três representações: 1ª Representação ativa; 2ª Representação icônica e 3ª 
Representação simbólica. No entanto, há peculiaridades entre elas e para poder assinalar qual 
alternativa estaria correta essas diferenças deveriam estar bem claras. Por eliminação não 
caberia aqui nem a alternativa B nem a E. As outras alternativas dependeriam de reconhecer 
as diferenças entre as mesmas para saber qual a correta. Mantem-se a alternativa letra A. 
 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'C'.Na questão colocada na prova é citado o autor 
utilizado sinalizando a referência da questão em si. A situação sinalizada fala do sujeito que 
está em idade escolar e deixa claro características de TDAH. Não necessariamente deve ser 
escrito por extenso o nome do transtorno, pois já é de conhecimento da área da Pedagogia que 
TDAH significa Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Segundo ROTTA, no livro 
Transtornos da aprendizagem: abordagem neurobiológica e multidisciplinar na página 308 ele 
cita essas características do Transtorno. Por eliminação não poderia ser nenhuma das 
alternativas a não ser a alternativa C. 
 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'C'. O autor Boyton existe e consta no edital (vide 
edital). Segundo BOYTON, Mark em seu livro Prevenção e resolução de problemas 
disciplinares: guia para educadores na página 112 ele cita as atividades esponja na qual são 
aquelas atividades que proporcionam oportunidades de aprendizagem aos alunos quando eles 
se encontram em tempo livre de aula. Logo a alternativa C está correta. 
 

CARGO(S): PSICÓLOGO 
 
QUESTÃO: 31 - ANULADA. Questão anulada, troca de gabarito. 
 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'A'. Questão mantida, uma vez que contempla o 
solicitado em bibliografia recomendada. 
 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'D'. Recurso infundado pois a bibliografia sugerida 
deixa bem clara a questão proposta pelos autores, sendo a alternativa D incorreta para definir 
uma entrevista em saúde mental. 
 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'E'. Questão mantida. Não é objetivo da entrevista com 
os pais obter informações sobre as preferências da criança sobre os familiares, mesmo que, 
invariavelmente, este conteúdo possa vir a ser abordado em algum momento. 
 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'E'. A bibliografia solicitada contempla todo o conteúdo 
abordado, sustentando o que foi referido e solicitado na questão. 
 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'D'. Questão mantida. A alternativa D não é critério 
para fobia social, de acordo com a bibliografia solicitada. 
 
 
 
 


