
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO
OU ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES

De acordo com o Edital de Abertura 01/2015 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: MATEMÁTICA

CARGO(S): MARCENEIRO, OPERADOR DE MÁQUINAS, OPERÁRIO ESPECIALIZADO

QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'B'. Pela descrição, concluímos que o número da minha casa é
1539. O número da casa da minha vizinha possui 32 dezenas a mais que a minha casa. 32 dezenas
correspondem a 320 unidades. Então, o número da casa da minha vizinha é 1539 + 320 = 1859. Recurso
indeferido.



NÍVEL FUNDAMENTAL

MATERIA: MATEMÁTICA

CARGO(S): AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA VILA GERMÂNIA, AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE - ÁREA PINHAL ALTO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA VALE DO CAÍ,

AGENTE EM SAÚDE, ELETRICISTA, VIGIA

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'E'. 18% + 12% = 30% 100% - 30%= 70% 1% = 420:70 = 6 100%
= 100 x 6 = 600 600 é maior do que 500. 600 não é apenas divisível por 2 e 4. É divisível por 10, por 60,
por 12, por 5, etc. Não é divisor natural de 300. 600 é um número par e não ímpar. 600 é fator de 1200,
pois 2 x 600 = 1200. A alternativa E é a correta.

QUESTÃO: 35 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'E' PARA ALTERNATIVA 'C'. A alternativa de
resposta correta para esta questão é a de letra C que corresponde a 18. Decorrente disso, é pertinente a
solicitação do candidato quanto à da troca de gabarito, isto é, a alternativa E, publicada como resposta
correta para a referida questão, deverá ser trocada pela alternativa C.

Portanto, o número de dias é 18, o que consta na alternativa C.

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'D'. Os conhecimentos exigidos na questão são de cálculos
algébricos e a colocação de termos em evidência, não sendo necessário nenhum tipo de conhecimento de
equações do 3º grau para resolução do mesmo. Recurso indeferido.



NÍVEL MÉDIO

MATERIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): TÉCNICO AGRIMENSOR, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO DENTÁRIO, AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, FISCAL MUNICIPAL,
MONITOR EDUCACIONAL - ABRIGAMENTO, MONITOR EDUCACIONAL - PIM, PROFESSOR DE

EDUCAÇÃO INFANTIL, SECRETÁRIO DE ESCOLA

QUESTÃO: 1 - MANTIDA alternativa 'B'. Recurso indeferido, pois não foi apresentado conforme as
disposições do item 8.3 do edital do presente certame.

QUESTÃO: 5 - MANTIDA alternativa 'C'. A Banca mantém a resposta C, da questão 05, confirmando o
gabarito preliminar. As reescritas I e III mantêm o sentido de adição de ações: a tecnologia elimina postos
de trabalho MAS também cria novas profissões. A assertiva II coloca a primeira ação como condição para
a segunda, o que NÃO confere com o sentido no texto.

QUESTÃO: 6 - MANTIDA alternativa 'B'. A Banca mantém a resposta B, da questão 06, confirmando o
gabarito preliminar. ( ) Segundo a pesquisa (linha 11). CONFORME A PESQUISA (nexo de conformidade
ou conformativo). ( ) Para se ter uma ideia (linha 20). A FIM DE SE TER (nexo final, de finalidade). ( ) Para
o futurólogo americano Ian Person (linha 28). CONFORME O (nexo de conformidade ou conformativo). ( )
Quando queremos contato humano (linha 30). TEMPO. Pois isso, a sequência correta é 1 – 2 – 1 – 3.

QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'D'. A Banca mantém a resposta D, da questão 10, confirmando o
gabarito preliminar. A alternativa D é incorreta, porque a introdução de vírgula na linha 15, após “serviços”
separaria o sujeito do verbo, o que é VETADO, INCORRETO gramaticalmente. As outras assertivas
encontram respaldo nas normas gramaticais de pontuação.

MATERIA: INFORMÁTICA

CARGO(S): TÉCNICO AGRIMENSOR, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO DENTÁRIO, AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, FISCAL MUNICIPAL,
MONITOR EDUCACIONAL - ABRIGAMENTO, MONITOR EDUCACIONAL - PIM, SECRETÁRIO DE

ESCOLA

QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'A'. INDEFERIDO. A referida questão não necessita estar completa
para que esteja correta, as informações constantes estão corretas de acordo com o que a pergunta nos
permite visualizar.

CARGO(S): TÉCNICO AGRIMENSOR, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO DENTÁRIO, AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, FISCAL MUNICIPAL,
MONITOR EDUCACIONAL - ABRIGAMENTO, MONITOR EDUCACIONAL - PIM, PROFESSOR DE

EDUCAÇÃO INFANTIL, SECRETÁRIO DE ESCOLA

QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'C'. INDEFERIDO. A alternativa se encontra correta de acordo com
a prática usual e em consonância com a ordem de execução dos operadores matemáticos.

QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'C'. INDEFERIDO. A alternativa se encontra correta de acordo com
a prática usual e em consonância com a ordem de execução dos operadores matemáticos.

QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'C'. INDEFERIDO. Para visualizar o nome correto do ícone basta
posicionar o ponteiro do mouse sobre o ícone contido no desktop do programa em questão.



MATERIA: MATEMÁTICA

CARGO(S): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, AUXILIAR
DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, FISCAL MUNICIPAL, MONITOR EDUCACIONAL -

ABRIGAMENTO, MONITOR EDUCACIONAL - PIM, SECRETÁRIO DE ESCOLA

QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'E'. Todas as medidas do promocional foram diminuídas. Por se
tratar de um objeto tridimensional, o volume do objeto é diretamente proporcional a todas as suas medidas.
Exemplo: Um cubo de aresta "a" de 10 cm terá seu volume igual a 1000 cm³, pois é o resultado de V = a³.
Se as medidas de suas arestas forem reduzidas a 25% das medidas originais, a nova aresta será de 2,5
cm e o novo volume será de (2,5)³ = 15,625 cm³, o que corresponde a 1,5625% do volume original.

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'E'. Tomemos A1 = x e r=3/4.
Então, A17 = A1 + 16r A17 = x + 12
A81 = A1 + 80r A81 = x + 60.
Como A1, A17 e A81 formam uma PG, (x+12) /x = (x+60) / (x+12).
Então, (x+12)² = x(x + 60)
x² + 24x + 144 = x² + 60x
x = 4.
Assim, a PG é 4, 16, 64. O quarto termo desta PG é 256. Recurso indeferido.

*Alterado em 24/09/2015.

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'D'. No total, são 10 pontos. Para que seja formada uma reta, basta
que hajam 2 pontos. C10,2 = 45. Entretanto há pontos colineares. Os 4 pontos colineares da reta A só
formam 1 reta. Por isso, temos que descontar das 45 retas encontradas as retas colineares da reta A. C4,2
= 6. Por pensamento homólogo, temos que descontar as retas formadas pelos pontos colineares da reta
B. C6,2 = 15. Se tirarmos as 6 retas formadas por pontos 2 a 2 da reta A, estamos excluindo a própria reta
A. E também a reta B, por pensamento homólogo. Então, temos que somar as retas A e B. Assim, temos:
45 - 6 - 15 + 1 + 1 = 26 retas.

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'A'. O maior ângulo é o oposto ao maior lado. Tomemos este ângulo
como Â. Note-se que não se trata de um triângulo retângulo. Usando a lei dos cossenos, temos: 12² = 10²
+ 8² - 2.10.8.cos Â 144 = 100 + 64 -160.cos Â -20 = -160.cos Â cos Â = 1/8.

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'E'. O presente concurso exigiu que o candidato tivesse como
formação mínima Ensino Médio completo. Decorrente disso, todo candidato com essa formação, deveria
saber que uma função quadrática é determinada por f(x) = ax2 + bx + c e que sua representação gráfica é
uma parábola, sendo: F(x) = Y = um número real pertencente ao conjunto imagem dessa função; X = um
número real pertencente ao domínio dessa função; a = coeficiente de x2 b = coeficiente de x c = termo
independente de x, que é o ponto em que a curva corta o eixo y. Considerando os dados que constam no
gráfico, podemos concluir que c = 5, ponto em que a curva corta o eixo x. Então, f(x) = ax² + bx + 5. O
ponto (2,9) faz parte do gráfico, então f(2) = 9. Então, 4a + 2b + 5 = 9 4a + 2b = 4 2a + b = 2. Sabemos
que a coordenada x do vértice é igual a (-b) /2a. Assim, (-b)/2a=2. Resolvendo o sistema, concluímos que
b = 4 e a = -1. Então, a+b = -1+4 = 3 A observação correta do gráfico fornece elementos necessários para
a resolução da questão. Bastava extrair os dados e relacioná-los corretamente, para chegar à resposta
adequada para a questão.



MATERIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): TÉCNICO AGRIMENSOR, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO DENTÁRIO, AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, FISCAL MUNICIPAL,
MONITOR EDUCACIONAL - ABRIGAMENTO, MONITOR EDUCACIONAL - PIM, SECRETÁRIO DE

ESCOLA

QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão está baseada na Lei Orgânica do Município de Nova
Petrópolis, e conforme o artigo 9º ao Município, compete promover a tudo quanto diga respeito ao seu
peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as
seguintes atribuições: XXXII - fiscalizar, nos locais de venda, peso, medidas, e condições sanitárias dos
gêneros alimentícios (assertiva I); XXIV - tornar obrigatória a utilização da estação rodoviária, quando
houver (assertiva II) e VI - elaborar o orçamento anual e plurianual de investimentos (assertiva III). Portanto,
a questão será mantida.

QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'B'. No enunciado da questão é dito que o Prefeito recebeu uma
denúncia de indisciplina e insubordinação, portanto, ainda não se sabe se o servidor é culpado, sendo
assim, conforme o artigo 147, a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada
a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, e, no
parágrafo 1º, as denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a
identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito.

QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'E'. Conforme o artigo 31, constituem infrações ambientais: I -
Construir, instalar, manter ou colocar em atividade, na área de circunscrição municipal estabelecimentos,
obras ou serviços submetidos à legislação ambiental em vigor, sem licença do Órgão Ambiental,
contrariando normas e regulamentos atinentes ao assunto (assertiva I); II - Comercializar ou produzir
quaisquer substâncias, artigos ou produtos que interferem na saúde pública e no meio ambiente, sem
atender aos pressupostos legais (assertiva II) e XIII - Depositar resíduos de origem animal, em quaisquer
áreas, sem que os mesmos estejam completamente maturados, causando desconforto à população
circunvizinha (assertiva III). Portanto, todas as assertivas estão corretas.

MATERIA: LEGISLAÇÃO, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

QUESTÃO: 22 - ANULADA. A questão foi formulada de acordo com o exposto no Estatuto da Criança e
do Adolescente, no entanto, conforme DECRETO Nº 5.598, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2005, que
regulamenta a contratação de aprendizes e dá outras providências, de acordo com Art. 2o Aprendiz é o
maior de quatorze anos e menor de vinte e quatro anos que celebra contrato de aprendizagem, nos termos
do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Portanto, o primeiro parêntese deve ser
preenchido com F, pois é falsa. Sendo assim, por não ter no gabarito a opção F - F - F, resta-se a anulação
da questão

QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi elaborada de acordo com a bibliografia exigida
em edital, mais precisamente, foi elaborada de acordo com o exposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. No que se refere a primeira assertiva, o
texto se encontra no Art. 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter
acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18
(dezoito) anos.

QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'B'. Recurso sem argumentações para reavaliação da questão.

QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'D'. Recurso sem argumentações para reavaliação da questão.



Conforme enunciado, a questão foi elaborada de acordo com a Lei nº 13.005/2014, de 25 de junho de 2014
que aprova o Plano Nacional de Educação.

MATERIA: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO

CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'A'. Conforme referência bibliográfica "VASCONCELLOS, Celso.
Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-pedagógico. Libertad, 2008", página 126,
o autor fala que o educador pode colaborar para a ação significativa do educando, procurando interagir
com ele tanto na criação da NECESSIDADE, na geração da FINALIDADE, como na elaboração do PLANO
DE AÇÃO. O professor poderá avaliar quais são as suas possibilidades específicas de interação com cada
uma das dimensões, lembrando que necessidade, finalidade e plano de ação não são estanques. Portanto,
alternativa A.

MATERIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'D'. A alternativa D está correta, pois em seu livro, citado na
bibliografia, Oliveira, página 73, afirma que a proposta pedagógica, ou projeto pedagógico é o plano
orientador das ações da instituição e define as metas almejadas para o desenvolvimento e aprendizagem
dos meninos e meninas que nela são educados.

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'A'. A alternativa A está correta, pois no livro “O trabalho do
professor na Educação Infantil”, citado na bibliografia, na página 394, a autora afirma que podemos
entender o projeto do professor, projeto estrategicamente pensado para acompanhar o movimento do
tempo em, pelo menos, 4 planos, plano anual, plano semanal, programação diária e planejamento de
atividades.

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'D'. A alternativa D está correta, porque, segundo Friedmann, em
seu livro citado na bibliografia, página 50, uma das contribuições das atividades lúdicas dirigidas, entre
outras é a construção de valores.

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'B'. A alternativa B está correta, pois, para Friedmann “jogo”
designa tanto uma atitude quanto uma atividade estruturada com regras.

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'D'. A alternativa D está correta, pois Winnicott afirma na página
141 de seu livro “O brincar e a realidade”, citado na bibliografia, que “A criança privada é notoriamente
inquieta e incapaz de brincar, apresentando um empobrecimento da capacidade de experiência no campo
cultural”.



NÍVEL SUPERIOR

MATERIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL, DENTISTA - 20H, DENTISTA - 40H, ENGENHEIRO CIVIL,
MÉDICO - CLÍNICO GERAL, MÉDICO - FAMÍLIA E COMUNIDADE, MÉDICO -

GINECOLOGISTA/OBSTETRA, MÉDICO - PEDIATRA, MÉDICO - PSIQUIATRA, NUTRICIONISTA,
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS - ARTES, PROFESSOR DE

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS - CIÊNCIAS, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL -
ANOS FINAIS - GEOGRAFIA, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS -

HISTÓRIA, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS - LÍNGUA ALEMÃ,
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS - MATEMÁTICA, PROFESSOR DE

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS - MÚSICA, PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS - PORTUGUÊS, PSICÓLOGO

QUESTÃO: 2 - MANTIDA alternativa 'B'. Em relação à questão 02, a Banca mantém a resposta dada no
gabarito preliminar, haja vista que, para respeitar a coesão textual, o nexo ADITIVO é o único que cabe no
contexto. O texto indica que a pousada deseja proporcionar aos hóspedes uma experiência de
espiritualidade além das instalações aprimoradas.

QUESTÃO: 3 - MANTIDA alternativa 'B'. Em relação à questão 3, a Banca mantém a resposta dada no
gabarito preliminar haja vista o que segue: I. Em 1949, construiu-se o prédio onde funcionou o Seminário
Santo Antônio. CORRETO. Está expresso no primeiro parágrafo. II. Em 2006, o prédio do antigo Seminário
virou um hotel temático. ERRADO. Virou hotel em 2006, mas hotel "temático" só em 2015 (linha 05). III. O
Seminário tinha uma estrutura autossustentável, e o hotel preserva elementos que comprovam.
CORRETO. Isso é comprovável nas linhas 17 a 24. IV. As oliveiras e lavandas remetem à região da Itália
onde nasceu Santo Antônio e de onde vieram os religiosos do Seminário. ERRADO. Não há menção no
texto de que os religiosos tenham vindo da Itália.

QUESTÃO: 5 - MANTIDA alternativa 'C'. Em relação à questão 05, a Banca mantém a resposta indicada
no gabarito preliminar, esclarecendo o que segue: I. O pronome relativo QUE, nas ocorrências das linhas
03 e 04, refere-se à mesma palavra. INCORRETO. O primeiro refere-se a “seminário” (l. 3) e o segundo
refere-se a “construção” (l. 4). II. Na linha 06, o local refere-se a pousada (l. 05). CORRETO. III. Na linha
11, onde pode ser substituído por “no qual” sem prejudicar a correção do texto. CORRETO, pois refere-se
a “claustro” (linha 10). IV. Na linha 21, em que pode ser substituído por “onde” sem prejudicar a correção
do texto. INCORRETO, pois refere-se à “época” que é tempo, e não LUGAR ("onde" só pode ser aplicado
quando se refere a LUGAR).

QUESTÃO: 6 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'C'. Quanto à questão
06, a banca altera a resposta indicada pelo gabarito preliminar, de D para C, pois a única alternativa que
contempla a instrução da questão é C: nos vocábulos HOTEL e RIQUEZA, há, respectivamente: 5 letras/4
fonemas e 7letras/6fonemas, pois H é fonema zero e QU é dígrafo (um fonema só).

QUESTÃO: 9 - MANTIDA alternativa 'D'. A banca esclarece ao recorrente, quanto à questão 09, que
todas as assertivas são verdadeiras e que não existe na gramática da língua portuguesa oração
classificada como "subordinada assindética". A oração da assertiva 4 é coordenada assindética e, por isso,
pode ser pontuada com ponto-e-vírgula. Atenciosamente, BANCA

QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'B'. Com relação à questão 10, a Banca mantém a resposta
indicada pelo gabarito preliminar: Se passarmos para o singular PISO, na frase: Os pisos do jardim e das
varandas são de tijolos de demolição feitos de barro e pertenceram ao antigo seminário (linhas 17 e 18),



teremos O piso do jardim e das varandas É de tijolos de demolição feitos de barro e PERTENCEU ao antigo
seminário. O, É e PERTENCEU são as palavras que devem ser flexionadas, obrigatoriamente.

MATERIA: INFORMÁTICA

CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL, DENTISTA - 20H, DENTISTA - 40H, ENGENHEIRO CIVIL,
MÉDICO - CLÍNICO GERAL, MÉDICO - FAMÍLIA E COMUNIDADE, MÉDICO -

GINECOLOGISTA/OBSTETRA, MÉDICO - PEDIATRA, MÉDICO - PSIQUIATRA, NUTRICIONISTA,
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS - ARTES, PROFESSOR DE

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS - CIÊNCIAS, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL -
ANOS FINAIS - GEOGRAFIA, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS -

HISTÓRIA, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS - LÍNGUA ALEMÃ,
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS - MATEMÁTICA, PROFESSOR DE

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS - MÚSICA, PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS - PORTUGUÊS, PSICÓLOGO

QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'D'. INDEFERIDO. Em relação as teclas de atalho, elas estão de
acordo com a Ajuda do programa, bem como os recursos utilizados, por exemplo, a Verificação de Erros e
Avaliar Fórmula.

QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'B'. INDEFERIDO. O conteúdo do Edital fala em versões superiores
também. Assim sendo, está de acordo com o Edital. Quanto aos nomes de prioridades são os que se
encontram na questão em tela.

CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL, DENTISTA - 20H, DENTISTA - 40H, ENGENHEIRO CIVIL,
MÉDICO - CLÍNICO GERAL, MÉDICO - FAMÍLIA E COMUNIDADE, MÉDICO -

GINECOLOGISTA/OBSTETRA, MÉDICO - PEDIATRA, MÉDICO - PSIQUIATRA, NUTRICIONISTA,
PSICÓLOGO

QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'E'. INDEFERIDO. De acordo com o Tutorial do programa em tela
a expressão Tecla ou Botão são sinônimos entre si, não havendo prejuízo algum ao candidato ao ponto de
anular a questão.

CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL, DENTISTA - 20H, DENTISTA - 40H, ENGENHEIRO CIVIL,
MÉDICO - CLÍNICO GERAL, MÉDICO - FAMÍLIA E COMUNIDADE, MÉDICO -

GINECOLOGISTA/OBSTETRA, MÉDICO - PEDIATRA, MÉDICO - PSIQUIATRA, NUTRICIONISTA,
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS - ARTES, PROFESSOR DE

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS - CIÊNCIAS, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL -
ANOS FINAIS - GEOGRAFIA, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS -

HISTÓRIA, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS - LÍNGUA ALEMÃ,
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS - MATEMÁTICA, PROFESSOR DE

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS - MÚSICA, PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS - PORTUGUÊS, PSICÓLOGO

QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'B'. INDEFERIDO. Uma vez que o referido software se encontra
publicado no Edital em vigência, sendo o mesmo baseado em cálculos, a questão está em consonância
com o conteúdo programático.

QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'A'. INDEFERIDO. Ao consultar os ícones e seus atalhos de acordo
com o Tutorial do programa em questão é possível visualizar as suas teclas de atalho.



MATERIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL, DENTISTA - 20H, DENTISTA - 40H, ENGENHEIRO CIVIL,
MÉDICO - CLÍNICO GERAL, MÉDICO - FAMÍLIA E COMUNIDADE, MÉDICO -

GINECOLOGISTA/OBSTETRA, MÉDICO - PEDIATRA, MÉDICO - PSIQUIATRA, NUTRICIONISTA,
PSICÓLOGO

QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão está baseada no artigo 97 que diz: Poderá ser
concedida licença ao servidor, por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, do pai ou mãe, de filho
ou enteado e de irmão, mediante comprovação médica oficial do Município (Assertiva I) e Parágrafo 1º A
licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada
simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser apurado, através do acompanhamento pela
Administração Municipal (Assertiva II). Portanto, somente a assertiva III está incorreta.

MATERIA: LEGISLAÇÃO, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

CARGO(S): PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS - ARTES,
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS - CIÊNCIAS, PROFESSOR DE ENSINO

FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS - GEOGRAFIA, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS
FINAIS - HISTÓRIA, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS - LÍNGUA
ALEMÃ, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS - MATEMÁTICA, PROFESSOR

DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS - MÚSICA, PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS – PORTUGUÊS

QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'E'. A Lei nº 12.696, de 2012, altera os arts.132, 134, 135 e 139 da
Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para dispor sobre os
Conselhos Tutelares. No que se refere ao Art. 132, passa a conter a seguinte redação: Em cada Município e
em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão
integrante da administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população
local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução, mediante novo
processo de escolha. Sendo assim a resposta correta é a letra E, com as seguintes palavras, de acordo
com a lei vigente: um – cinco – quatro. Quanto a não haver concordância, não implica na interpretação da
questão e sua resposta correta, tendo em vista que a lacuna correta é respondida pela palavra "UM".

QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'E'. As argumentações do recurso estão equivocadas, uma vez que
menciona o Conselho Tutelar de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, no entanto a questão
se refere ao Plano Nacional de Educação.

QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão pergunta: "Para que Maria de Lourdes obtenha a
promoção para a Classe C". Portanto, conforme Art. 12, A promoção a cada classe obedecerá aos critérios
de tempo e de merecimento, de acordo com o parágrafo III - Para a classe C: a) 06 (seis) anos na classe
B; b) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a Educação, que perfaçam, no mínimo
100 (cem) horas. c) avaliação periódica de desempenho. Sendo assim, trata-se do mesmo texto exposto
na alternativa C.



MATERIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'E'. A bibliografia a que se refere essa questão é a Revista Serviço
Social e Sociedade, número 120. Segundo o texto referenciado: "O conteúdo da formação está sustentado
em três núcleos temáticos, o que representa uma inovação na maneira de pensar a formação acadêmica"
isso comprova que a questão está correta.

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi revisada e está de acordo com a Bibliografia
publicada em Edital.

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi revisada e está de acordo com a Bibliografia
publicada em Edital.

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'A'. Conforme o texto do caput da questão, os autores "Marcelo
Braz e Joaquina Barata Teixeira discutem a natureza das projeções sócio-humanas como pressuposto
para se pensar as práticas sociais em suas diversas modalidades". Este é o texto de referência para a
resposta da questão, não sendo possível confundir com a "prática" referida no projeto profissional. Desta
forma o gabarito divulgado está correto.

QUESTÃO: 39 - ANULADA. As alternativas não apresentam a resposta correta.

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'C'. A bibliografia de referência da questão é: "Boschetti - Avaliação
de políticas, programas e projetos sociais”. Do livro “Serviço Social: Direitos Sociais e Competências
Profissionais. CFESS e ABEPSS: Brasília-DF, 2009” que faz parte da bibliografia divulgada no edital. Desta
forma a questão será mantida. Na segunda assertiva tem-se a redução das políticas sociais como espaços
de confrontação de tomadas de decisão. A autora afirma que as políticas sociais não são apenas espaços
de confrontação, tornando esta assertiva falsa segundo o texto da autora. Desta forma mantem-se o
gabarito conforme divulgado.

CARGO(S): DENTISTA - 20H, DENTISTA - 40H

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão 31 tratou sobre o Programa de Saúde na Escola,
uma importante política pública intersetorial cuja participação do cirurgião-dentista e da equipe de saúde
bucal tem se mostrado essencial. Assim, conforme a referência - BRASIL Ministério da Saúde. Secretaria
de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde na escola / Ministério da Saúde, Brasília:
Ministério da Saúde, 2009. (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Cadernos de Atenção Básica; n. 24).
Disponível em: http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad24.pdf - apontada dentre as
referências do presente concurso, tem-se as atribuições da equipe de saúde bucal, onde se lê na página
65 o seguinte: Ações em Saúde Bucal e responsáveis dentro da ESF. O que fazer: Tratamento e
monitoramento das necessidades de saúde bucal identificadas. Como fazer: Então, no terceiro item está
explícito dentre as atribuições do Técnico, com apoio do Auxiliar, o Bochecho fluorado semanal (solução
de fluoreto de sódio a 0,2%). Portanto, o bochecho fluorado semanal está no rol de atuação da equipe de
saúde e consta como indicação do Programa de Saúde na Escola, cuja bibliografia foi utilizada na questão
31. Diante do exposto, a resposta correta à questão está na alternativa C.

QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'D'. Até o momento, muito se tem debatido à cerca dos fatores
predisponentes ou mesmo causais da periodontite, bem como os seus fatores moduladores. Contudo,
ainda faltam evidências científicas de nível. As tais como revisões sistemáticas e metanálises, ou mesmo
de nível B, como os Ensaios Clínicos Randomizados Duplo Cego, que comprovem estas relações de causa
e efeito. Para essa questão pretendia avaliar os conhecimentos à cerca do Manual de Especialidades em
Saúde Bucal, referência apresentada como base para este concurso: BRASIL Manual de Especialidades



em Saúde Bucal. Brasil: Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção
Básica, 2008. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_especialidades_saude_bucal.pdf. Nesse manual
encontram-se indicações sobre as especialidades incluídas no CEO, assim sendo para a Periodontia, o
Manual do Ministério da Saúde sugere que durante a anamnese sejam considerados os fatores, conforme
se lê na página 34: 1. Tabagismo. 2. Diabetes. E aqui, não estão indicados a hipertensão nem a síndrome
metabólica, foco deste recurso. 3. Histórico familiar de doença periodontal. 4. Histórico de tratamentos
periodontais anteriores. 5. Uso de medicamentos bloqueadores dos canais de cálcio. 6.Padões de higiene
bucal. 7. Auto - percepção de sinais e sintomas de doença periodontal. Portanto, atendendo ao que aponta
o manual oficial do ministério da saúde para as especialidades em saúde bucal, que indica a diabetes como
fator a ser avaliado durante anamnese, mas não indica a hipertensão, nem a síndrome metabólica, a
afirmativa II está incorreta e fica mantido o gabarito D para essa questão.

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'A'. A referência indicada para este certame, BRASIL. Agência
Nacional de Vigilância Sanitária. Serviços Odontológicos: prevenção e controle de riscos. Brasília, 2006.
Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_odonto.pdf, traz na página 100, o
rol das complicações mais comuns da antibióticoterapia, abaixo relacionados: Gastrointestinal (náuseas,
vômitos, diarreia, dor abdominal, colite pseudomembranosa), Hematológico (neutropenia, trombocitopenia,
hemólise), Renal - Nefrotóxico (proteinúria, insuficiência renal), Neurológico (neuropatia periférica),
Hepáticas (icterícia, hepatite), Hipersensibilidade Erupções cutâneas (urticária, dermatite esfoliativa,
sidrome de Steven Johnson), Doença do soro Hipersensibilidade imediata (anafilaxia). Desenvolvimento
de resistência. Portanto, diante do exposto, a ocorrência de eritema infeccioso (uma doença causada pelo
vírus parvovírus B19) e escarlatina (uma doença infectocontagiosa aguda, provocada pela bactéria
Estreptococo beta hemolítico do grupo A), ambas doenças infecciosas NÃO podem ser complicações da
antibióticoterapia. Portanto, pela causa das erupções cutâneas elencadas na questão e pelo exposto na
referência de base para o certame, mantém-se o gabarito A.

CARGO(S): ENGENHEIRO CIVIL

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'D'. O candidato deveria se ater à bibliografia que consta no
Programa do concurso: CREDER, Hélio. Instalações Hidráulicas e Sanitárias/ 6 ed. Rio de Janeiro: LTC,
2006. Nas Páginas 9 e 10 há um exemplo similar que utiliza os parâmetros utilizados na resolução desta
questão. A bibliografia que está no programa estabelece dois dias de consumo.

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'A'. Em relação à questão 39, o momento final corresponde ao
momento máximo. Ver bibliografia: BORGES, A. N. Curso Prático de Cálculo em Concreto Armado. Editoria
Imperial Novo Milênio, 2010. Pág.72. Já em relação à questão 40, não é necessário o fck. Ver bibliografia
BORGES, A. N. Curso Prático de Cálculo em Concreto Armado. Editoria Imperial Novo Milênio, 2010. Pág.
73. As = Md / (alfa*d) = 4576*1,4 / (32,55*40) = 4,92 cm2

CARGO(S): NUTRICIONISTA

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'E'. A escolha de gêneros disponíveis no mercado é apenas um
dos aspectos fundamentais na elaboração de cardápios, como define Teixeira (2007). Demais itens
apresentados pela autora são: necessidades nutricionais, recursos humanos, disponibilidade da área e
equipamentos, hábitos alimentares da clientela, entre outros. A autora afirma que a elaboração de
cardápios básicos com gêneros disponíveis no mercado, facilita o abastecimento, garante o padrão de
qualidade das mercadorias, além de possibilitar uma provável minimização de custo. Com esta afirmação
reforça a importância da escolha de produtos que sejam facilmente encontrados, permitindo assim seguir
o padrão estabelecido para o cardápio. Além disto, gêneros indisponíveis no mercado ou com dificuldade
de serem adquiridos, terão que ser excluídos ou substituídos, impedindo a observância do que consta na
ficha de preparação. A observância destas informações, segundo a autora “Garante o padrão de qualidade
das refeições, além de permitir o controle das calorias oferecidas, dando um cunho científico às atividades
desenvolvidas pelo nutricionista”. Portanto, a afirmação de que “A disponibilidade do gênero no mercado
garante a padrão de qualidade das mercadorias” está correta, conforme indicação da referência presente
no edital e como constou na prova. Mantém-se o gabarito.



QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com a Política de Alimentação e Nutrição (PNAN)
(pag.25) “As diretrizes que integram a PNAN indicam as linhas de ações para o alcance do seu propósito,
capazes de modificar os determinantes de saúde e promover a saúde da população. Sendo consolidadas
em: 1 - Organização da Atenção Nutricional; 2 - Promoção da Alimentação Adequada e Saudável; 3 -
Vigilância Alimentar e Nutricional; 4 - Gestão das Ações de Alimentação e Nutrição; 5 - Participação e
Controle Social; 6 - Qualificação da Força de Trabalho; 7 - Controle e Regulação dos Alimentos; 8 -
Pesquisa, Inovação e Conhecimento em Alimentação e Nutrição; 9 - Cooperação e articulação para a
Segurança Alimentar e Nutricional”. Neste sentido, prevê a PNAN pág. 46 “O planejamento das ações que
garantam a inocuidade e a qualidade nutricional dos alimentos, controlando e prevenindo riscos à saúde,
se faz presente na agenda da promoção da alimentação adequada e saudável e da proteção à saúde. A
preocupação em ofertar o alimento saudável e com garantia de qualidade biológica, sanitária, nutricional e
tecnológica à população é o produto final de uma cadeia de processos, desde a produção (incluindo a
agricultura tradicional e familiar), processamento, industrialização, comercialização, abastecimento até a
distribuição, cuja responsabilidade é partilhada com diferentes setores de governo e da sociedade”. Na
pág. 47 “A PNAN e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) se convergem na finalidade de
promover e proteger a saúde da população na perspectiva do direito humano à alimentação, por meio da
normatização e do controle sanitário da produção, comercialização e distribuição de alimentos. Portanto,
dentre as diretrizes que integram a PNAN está o Controle e Regulação dos Alimentos. A alternativa E:
“Garantia de fontes de recursos federais para compor o financiamento de programas e ações de
alimentação e nutrição na rede de atenção à saúde nos Estados, Distrito Federal e Municípios”, não é uma
das diretrizes previstas na PNAN, conforme vemos acima. Mantém-se o gabarito.

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'E'. A publicação “Carências de Micronutrientes”, da série Cadernos
de Atenção Básica, Nº 20, constante no edital de abertura deste concurso, apresenta uma série de estudos
relativos à prevalência de anemia no mundo e no Brasil, os quais apontam para os grupos mais suscetíveis
e com risco de desenvolver a doença. Vejamos: Uma revisão de estudos sobre a prevalência da anemia
no mundo verificou que cerca de 30% dos indivíduos eram anêmicos, o que, em 1980, representava cerca
de 1,3 bilhão de pessoas. Essa prevalência variava de 8% nas regiões desenvolvidas a 36% em regiões
menos desenvolvidas. No caso das crianças, esse percentual foi, em média, de 43%. Pág.23, os estudos
na América Latina revelaram prevalências de anemia de 12% a 69% em crianças menores de 5 anos, Pág.
23. Nos países em desenvolvimento, a prevalência de anemia entre crianças e gestantes é de mais de
50%. Essa situação vem se agravando, apesar da disponibilidade de intervenções efetivas e de baixo custo
para prevenção e tratamento da anemia. Pág.23, com algumas exceções, poucos países têm informações
nacionais detalhadas sobre prevalências da anemia nos grupos de risco e, embora seja um problema
predominantemente de países em desenvolvimento, os países desenvolvidos também possuem grupos de
risco para anemia, mas com percentuais expressivamente inferiores. As causas para esses percentuais
menores são o melhor padrão de ingestão de ferro em crianças, por meio de práticas de alimentação mais
adequadas, uso de alimentos fortificados, além da influência positiva dos programas de saúde voltados
para a melhoria da nutrição e da alimentação das comunidades. Pág.23, na América do Sul e na América
Central a anemia tem se apresentado como um grave problema, principalmente nos grupos com
necessidades fisiológicas aumentadas, como crianças e mulheres em idade reprodutiva. Pág.24, no Brasil
têm sido verificadas elevadas prevalências dessa deficiência, principalmente entre as crianças de 6 a 24
meses, que constituem a faixa de maior risco. Essa é uma das fases do ciclo de vida mais sensível à
deficiência de ferro, pois o requerimento natural desse nutriente é mais elevado, mas na maioria das vezes
ele se encontra em quantidades insuficientes nas dietas. É também nessa idade que ocorre a etapa de
maior vulnerabilidade do sistema nervoso central, coincidindo esse período com momentos importantes do
desenvolvimento cerebral, como a iniciação de processos motores e mentais fundamentais. Pag.24,
durante a gravidez, as inúmeras mudanças fisiológicas que acontecem levam ao aumento do volume
plasmático e à diminuição do estoque de micronutrientes. Como a demanda de energia e nutrientes está
aumentada, caso não seja atendida, pode desencadear, além da desnutrição, deficiências nutricionais
específicas, como a de ferro. A anemia grave na gestação está associada ao maior risco de morbidade e
mortalidade fetal e materna. Mesmo no caso de anemia moderada, verificam-se maiores riscos de parto
prematuro e baixo peso ao nascer, que, por sua vez, se associam a riscos elevados de infecções e
mortalidade infantil. Em algumas regiões do mundo, observa-se que a anemia grave eleva em até cinco
vezes o risco de mortalidade materna relacionada à gestação e ao parto. Pág.26, reforçando a afirmação
de quais são os grupos de risco, na mesma publicação temos que “A utilização de suplementação
medicamentosa com sais de ferro para prevenir e tratar a anemia é um recurso tradicional e amplamente
utilizado, sendo a forma oral de administração a preferencial. Ela pode ser usada como ação curativa em
indivíduos deficientes ou profilaticamente em grupos com risco de desenvolver anemia”. Evidenciando os



grupos considerados de risco, segue na pag. 35: Na página 38 da mesma publicação: São grupos de risco
para anemia por deficiência de ferro: Indivíduos que se encontram com as necessidades de ferro elevadas,
em função da rápida expansão do volume plasmático e pelo crescimento acentuado dos tecidos, como:
Crianças menores de dois anos e gestantes. Na mesma linha, Vitolo (2008), Nutrição da Gestação ao
Envelhecimento, pag. 243. A anemia ferropriva acomete as populações de quase todos os países, embora
os países em desenvolvimento sejam os mais atingidos, tendo como principais grupos de risco os lactentes,
as crianças pequenas e as mulheres em idade fértil, incluindo as gestantes. (WHO, 2001a). Como se pode
perceber, em nenhuma publicação em que se qualifica os grupos de risco para a anemia a adolescência
aparece individualizada. A WHO indica que “As mulheres em idade fértil”. Portanto adolescentes e adultas
e, ainda, as gestantes estariam no grupo de risco. No entanto, os adolescentes do sexo masculino estariam
fora deste grupo. Diante disto, não é correto afirmar que os adolescentes, de modo geral, fazem parte do
grupo de risco para anemia. Mantém-se o gabarito.

CARGO(S): PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS - ARTES

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'E'. A primeira assertiva é falsa porque apresenta-se de forma
incompleta, faltando referência à "experimentação" prevista na Proposta Triangular da bibliografia. A
segunda e a terceira assertiva são verdadeiras, pois reproduzem expressamente o conteúdo da bibliografia
citada, P. 66.

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'A'. Recurso indeferido, pois não foi apresentado conforme as
disposições do item 8.3 do edital do presente certame.

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'D'. Recurso indeferido, pois não foi apresentado conforme as
disposições do item 8.3 do edital do presente certame.

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'A'. A premissa de que a criança desenha menos o que vê e mais
o que sabe de um objeto é um ponto de concordância entre diferentes concepções teóricas sobre o
desenvolvimento do desenho. De acordo com a autora da bibliografia, o papel do desenho na construção
de conhecimento refere que a criança inter-relaciona seu conhecimento objetivo e seu conhecimento
imaginativo (p. 51).

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'A'. A autora realizou trabalho de pesquisa para compreender a
construção de conhecimento no desenho através da ótica de crianças pré-escolares, realizando sete
conjuntos de atividades de desenho. A questão refere-se aos resultados mais relevantes obtidos na
pesquisa. As situações de desenho que mais propiciaram acessar as ideias das crianças sobre o processo
desenho foram, de acordo com a autora: o desenho espontâneo, o desenho de observação e a leitura da
produção da criança. Nessas atividades, as crianças verbalizavam espontaneamente suas concepções ou
eram levadas faze-lo a partir da apreciação de objetos ou de desenhos (p. 214). O desenho de vivências,
referido pelo candidato, trouxe elementos menos significativos nas crianças pesquisadas sobre o processo
de desenho, quando comparado aos demais acima indicados.

CARGO(S): PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS - HISTÓRIA

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'E'. A justificativa nesse recurso apresentado coloca um argumento
de uma interpretação historiográfica possível, pois ao ser mencionado na questão: “Comandante do
Exército e da Marinha” trata-se da visão de Boris Fausto, que engloba todas as particularidades
administrativas que construíram a configuração e a efetivação do AI. Sendo assim, a indagação e a
observação reforçaram o que foi apresentado na questão. Quanto ao questionamento sobre o aumento do
poder do executivo via congresso, há um erro de interpretação, pois a alternativa disse o seguinte:
Entretanto esse ato manteve a constituição de 1946, o congresso por um pequeno período, aumento o
poder do executivo. Atingindo também os direitos dos cidadãos. Fica claro que foi o AI-1, em toda a sua
essência, que reforçou o poder do executivo. Portanto, não está explicitado que foi o congresso na sua
plenitude de poder. Portanto, questão mantida.

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'D'. Sobre a solicitação de anulação da questão, em função da
compreensão e interpretação histórica, dizendo que a mesma “não tem resposta”, não procede, pois o
recurso fez uma relação confusa entre, objetivo e realidade, ou seja, o objetivo da criação da guarda



Nacional é o que está sendo expressado na questão, a realidade, foi outra coisa. De fato, houve várias
revoluções como as apontadas, porém isso só reforçou a tentativa de execução da política do império.
Sobre o questionamento da data da criação da guarda nacional é de se entender que o enunciado se trata
da visão de Boris Fausto. O pensador em questão faz uma reflexão, estabelecendo a história como
processo. Nesse sentido, ao falar do segundo império, o mesmo aponta as medias de “regressos”,
prosseguindo de 1840 até 1889. Em outras palavras, o segundo império, codificou o primeiro, refundado o
“conselho de Estado”, foi restabelecido o código de processo criminal. Boris Fausto afirma que: “todo
aparelho administrativo e judiciário voltou às mãos do governo central”. Reforçando o seu argumento
continua: “o processo de centralização política completou se com a reforma da Guarda Nacional... os
oficiais passaram a ser escolhido, pelo presidente da província. Caberia a Guarda Nacional a manutenção
da ordem e defesa dos grupos dominante, em nível local, ficando o exército encarregado de arbitrar as
disputas, garantir a fronteira e manter a estabilidade geral do país”. Aqui, fica claro que estamos falando
da função do exército e da Guarda nacional, dos seus objetivos. É isso que propõe o enunciado da questão,
identificar o objetivo da guarda nacional. Essa intepretação de data, não compromete a interpretação da
questão, porque a proposta é outra: fazer uma relação da história atual, com a história em questão,
identificando o objetivo da guarda Nacional. Por essas razões mencionadas e refletidas, questão mantida.

CARGO(S): PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS - LÍNGUA ALEMÃ

QUESTÃO: 31 - ANULADA. Houve um erro na elaboração da questão.

CARGO(S): PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS - MATEMÁTICA

QUESTÃO: 39 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'D'. As
argumentações dos requerentes estão corretas e, portanto, o gabarito correto é a letra D.

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão identificada na solicitação, no caso questão 40, não
aborda o conteúdo apresentado pelo requerente. Ou seja, o enunciado não se refere a triângulo.

CARGO(S): PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS - PORTUGUÊS

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão solicitava que fossem analisadas as assertivas do
texto, levando em conta a informação de que, segundo Fiorin (2003), “pressupostos são ideias não
expressas de maneira explícita, que decorrem logicamente do sentido de certas palavras ou expressões
contidas na frase”. As assertivas I e II estão corretas, não sofrendo recurso. Já a assertiva II - A ocorrência
do advérbio totalmente (l. 05) permite afirmar que a autora considera que a sinopse é a responsável pelo
fato de ela procurar livros por conta própria. A afirmação é incorreta, visto que o advérbio totalmente informa
que a escolha do livro é feita pela sinopse e não o fato de a autora procurar livros por conta própria.

QUESTÃO: 35 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'C' PARA ALTERNATIVA 'A'. O gabarito foi
divulgado erroneamente, a alternativa correta em relação à afirmação contida no enunciado é a letra A -
Somente os verbos transitivos podem ser usados na voz passiva. Tal afirmação tem respaldo em Cegalla,
pág. 219, bibliografia base desta prova. A alternativa D está incorreta, visto o verbo está empregado na voz
ativa, situação em que o sujeito faz a ação do verbo.

CARGO(S): PSICÓLOGO

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'D'. Como seu enunciado explicita, a questão é sobre a
diferenciação de um aspecto específico da Deficiência intelectual, o domínio conceitual. Neste sentido, o
texto contido na coluna dois da questão contém frases idênticas às contidas na referência (DSM-V) sobre
o domínio conceitual na deficiência intelectual. Cada frase foi retirada de uma explicação claramente
diferenciada sobre cada nível de gravidade da deficiência intelectual. Essas podem ser encontradas em
uma tabela, nas páginas 34, 35 e 36 do Manual.



QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'B'. A assertiva que está na frase citada no recurso com o ERRO
apontado de definição é justamente considerada FALSA no gabarito. Logo, só poderia haver alteração de
gabarito se essa assertiva com erro fosse considerada como verdadeira no gabarito.


