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CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE APIACÁ / ES 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos empregos 
disponibilizados, que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL DO 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 2016 do MUNICÍPIO DE APIACÁ/ES. 
 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Emprego 

579005315 Victor Delaqua Da Silva Agente de Fiscalização 

579002811 Leandra Quinto Rodrigues Auxiliar Serviços e Obras 

579003892 Jocasta Magalhaes Secundino Auxiliar Serviços e Obras 

579005566 Mônica Gonçalves Da Silva Auxiliar Serviços e Obras 

579003701 Mariana Louvem Pimentel Lins Bioquímico 

579000046 Willian Barbosa Da Silva Contador 

579003004 Ariane Rezende Teixeira De Siqueira Dentista 

579003519 Diogo De Souza Vargas Dentista 

579004077 Fernanda Cristina De Oliveira Andrade Dentista 

579005928 Thiago Ribeiro De Almeida Eletricista 

579000368 Mislene Silva Teixeira Enfermeiro 

579002653 Robério Estephaneli Corty Ribeiro Engenheiro Civil 

579003109 Samuel Amaral Silva Engenheiro Civil 

579003287 Jaíne Alves E Souza Engenheiro Civil 

579003901 Kaíque Neves Da Rosa Engenheiro Civil 

579005004 Leandro De Souza Costa Engenheiro Civil 

579001070 Juliana De Melo Leal Fisioterapeuta 

579000545 Maylon Pains Boechat Motorista C 

579002765 Luciano Da Silva Costa Motorista C 

579004951 Mauricio Rocha De Almeida Motorista C 

579005012 Gabriel De Souza Francisco Motorista C 

579005932 Thiago Ribeiro De Almeida Motorista C 

579000253 Anderson Avelino Dos Santos Motorista D 

579001258 João Thiago Valim Pereira Campos Motorista D 

579002020 Luiz Henrique Araujo Pacheco Motorista D 

579002163 Washinton Torres De Oliveira Ferreira Alves Motorista D 

579002618 Leonardo Bragança Oliveira Motorista D 
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579002699 Manoel Messias Azevedo Duarte Motorista D 

579002877 Rodney Brandão Da Silva Motorista D 

579003136 Cosme Pereira Barbosa Motorista D 

579003412 Valdemir Marinato Torres Motorista D 

579003702 Eder Da Silva Pires Motorista D 

579003752 Diego Maradona De Souza Motorista D 

579004653 Diego Escobar Sinffitelle Motorista D 

579005018 Walmir Genario Alves Motorista D 

579005301 Igor Nunes Batista Motorista D 

579005323 Thiago Faria Ribeiro Motorista D 

579006195 Gilberto Almeida Da Silva Motorista D 

579002675 Alex Delatorre Dias Operador de Máquina 

579006077 Vilsinei Pereira De Azevedo Operador de Máquina 

579000102 Consuelo De Oliveira Albino Pedagogo 

579002192 Carlos Alfredo De Souza Muniz Pedagogo 

579004607 Silvana Mendes Da Silva Werner Pedagogo 

579004889 Silvana Da Silva De Azevedo Lima Pedagogo 

579001628 Avalenes Maria De Oliveira Souza Pedagogo Orientador I 

579002886 Beraldina Aparecida Rodrigues Souza Pedagogo Orientador II 

579000722 Wender Camilo Gusmão Pedreiro 

579001434 Joel Mendith Da Silva Pedreiro 

579002423 Everaldo Rocha Batista Pedreiro 

579004106 Edmilson Moulins De Assis Pedreiro 

579003192 Thamara Pedrosa Figueiredo Professor De Atendimento Especializado 

579003196 Laura Pedrosa Figueiredo Professor De Atendimento Especializado 

579001516 Caroline Da Silva Brecha Henrique Professor de Ciências 

579005030 Susane Borges Rodrigues Professor de Ciências 

579005080 Gerson De Souza Gonçalves Professor de Educação Física 

579000234 Valeria De Freitas Professor de Educação Infantil 

579004699 Fábio De Oliveira Carreiro 
Professor de Ensino Fundamental (Atuação DE 1ª a 4ª 
Série/1º ao 5º ano) 

579006116 Vanessa Ventureli 
Professor de Ensino Fundamental (Atuação DE 1ª a 4ª 
Série/1º ao 5º ano) 

579000759 Janaina Ribeiro Vieira Professor de História 

579003837 Alexandre Pereira Coelho Professor de Língua Portuguesa 

579000105 Ana Renata Costa Borges Psicólogo 

579002359 Tatiana Lorenço Rigueti Psicólogo 

579000914 Leidiane Quinto Rodrigues Da Silva Servente 

579004346 Adriano Diniz De Oliveira Técnico Agrícola 

579000225 Mauricio Rocha De Almeida Técnico em Informática 

579004693 Felipe Corrêa Ipolito Técnico em Informática 

579005307 Wilhan Delaqua Da Silva Técnico em Segurança do Trabalho 

579000586 Savio Alves Pralon Vigia 

579002266 Karina Araujo Da Silva Vigia 

579004105 Edmilson Moulins De Assis Vigia 
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II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

  

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para provas de 

mais de um emprego, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos referidos empregos. 

Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do presente processo seletivo quando da utilização dos mesmos 

conteúdos programáticos. 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 

 

 
Emprego: Agente de Fiscalização 

 

 

Questão: 16 

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

Em 13 dias, consumindo 4 gramas de sódio por dia, Marcos teria consumido: 52 gramas de sódio. 

Os valores consumidos obedecendo a dieta formam uma Progressão Aritmética (P.A.), apresentada aqui em miligramas: 

(4.000, 3.825, 3.650, ..., 1.900). 

No 13º dia o consumo será de 1.900 miligramas. 

Agora, com sua nova dieta, Marcos consumirá, em 13 dias (soma dos termos da P.A.): 

13
2

19004000
13 


S  = 38.350 gramas. 

Logo, ele terá consumido 13,65 gramas de sódio a menos. 

 

 

Emprego: Auxiliar Serviços e Obras 

 

 

Questão: 11 

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

O volume do pote maior deve atingir 735 ml (3/4 de 980) para que seja igual a 3/4 do valor do pote menor. 

Para isso necessário consumir 490 ml do pote maior, o que corresponde à 2/5 de seu volume. 

 

Questão: 16 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O enunciado pergunta sobre o valor de B ao invés de perguntar sobre o valor de A. 

A soma representada na questão é: 88 + 8 = 96. O que torna evidente que A = 8 e B = 9. 

Como não há alternativa válida para a questão, essa foi anulada. 
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Questão: 25 

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

O questionamento é improcedente, uma vez que todos os itens abaixo descritos retratam a crise humanitária que assola 

a Europa. De acordo com a revista Geografia e Conhecimento Prático p.19 diariamente, milhares de migrantes, vindo de 

países do continente africano, da Síria, do Leste Europeu tentam chegar e ingressar nos países da Europa, em busca de 

segurança, trabalho e dignidade; (obs. Ainda que não seja o primeiro país a ingressar na União Europeia). Além disso, a 

maior parcela dos migrantes que parte rumo aos países da Europa deseja chegar à Inglaterra e à França, países 

prósperos, com sistemas de saúde e educação de qualidade; Neste quadro, homens, mulheres, crianças e idosos deixam 

seus lares e seus países rumo ao desconhecido, ou à morte, em travessias perigosas, muitas vezes vítimas dos coiotes. 

Todos os itens estão corretos e expressam a realidade migratória que assola a Europa. 

Fonte: Geografia e Conhecimento Prático. Refugiados. Ano 7. Edição 67. 2016 p.19 

 

 

Emprego: Bioquímico 

 

 

Questão: 16 

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

Não há sentido a mudança no gabarito. A questão aborda uma situação hipotética em relação a “ tuberculose”. É bem 

especificado no texto que no período de 2014 houve 30 casos novos. No sentido que a incidência é medida pelo nº de 

casos novos de uma doença, como o próprio argumento aborda no recurso, entende-se que a alternativa A é clara em 

relação ao texto da questão, já que se infere os 30 casos, está descrito a população (100mil hab) e a doença e o período 

(2014). 

Fonte: Pereira M.G. Epidemiologia Teoria e Prática. Editora Guanabara Koogan. 2ª edição, ano de 2011. 

 

Questão: 18 

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

O termo utilizado na razão recursal como mortalidade infantil pós neo -natal é um SINÔNIMO para mortalidade infantil 

tardia, conforme a figura abaixo vista na mesma referência citada no recurso. Como nas outras alternativas não havia 

denominações dúbias, mantemos o gabarito. 

 
Fonte: Rede Interagencial de Informações  para a Saúde (RIPSA) 

tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/2ed/CapituloC.pdf ( Mortalidade infantil), disponível em 

http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/2ed/CapituloC.pdf 

 

Questão: 34 

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

Na questão sobre a presença dos cilindros na urina é colocada algumas alterações que este provoca. Não sendo 

necessário colocar todas. Conforme a Literatura escrita por Carlos Leonardo Figueiredo Cunha – Interpretação de 

Exames Laboratoriais na Prática do Enfermeiro a alternativa A, está correta. Não foi pedido definição dos cilindros bem 

como todos os casos em que eles aparecem. 
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Fonte:  

 Interpretação de Exames Laboratoriais na Prática do Enfermeiro. Por Carlos Leonardo Figueiredo Cunha. Pág 64 

 https://books.google.com.br/books?id=Y1AkBAAAQBAJ&pg=PT36&dq=elementos+anormais+na+urina&hl=ptBR

&sa=X&ved=0ahUKEwj20v6ehvvOAhWSl5AKHfuvBOMQ6AEIHDAA#v=onepage&q=elementos%20anormais%20n

a%20urina&f=false 

 

Questão: 38 

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

Foi colocada apenas algumas situações em que eles aparecem, não sendo necessário colocar todas. Conforme a 

Literatura escrita por Carlos Leonardo Figueiredo Cunha – Interpretação de Exames Laboratoriais na Prática do 

Enfermeiro – a alternativa B está correta. Os cristais de oxalato de cálcio são normais e decorrentes da ingestão de 

algumas verduras ou frutas na alimentação. 

Fonte:  

 Interpretação de Exames Laboratoriais na Prática do Enfermeiro. Por Carlos Leonardo Figueiredo Cunha. Pág 65 

 https://books.google.com.br/books?id=Y1AkBAAAQBAJ&pg=PT36&dq=elementos+anormais+na+urina&hl=ptBR

&sa=X&ved=0ahUKEwj20v6ehvvOAhWSl5AKHfuvBOMQ6AEIHDAA#v=onepage&q=elementos%20anormais%20n

a%20urina&f=false 

 

 

Emprego: Bombeiro Hidráulico 

 

 

Questão: 12 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para letra A. 

O dia em que as férias de Walter terminam será no último dia de férias, 17 de setembro, que são 42 dias contando a 

partir do primeiro dia. 

 

 

Emprego: Contador 

 

 

Questão: 35 

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

O recurso interposto afirma que os valores referentes ao ativo circulante são:  

Aplicações de liquidez mensal R$15.000,00 

Clientes com vencimento em 12/03/2016 R$22.000,00+ 

Estoques R$20.000,00 

Caixa R$2.000,00 

Perfazendo um total de R$59.000,00.  

Solicitando assim que o gabarito fosse alterado para a letra C. 

No entanto, segundo a lei 6.404/76 consolidada com as alterações posteriores, em seu Art 183, b, II versa que: 

“Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios: 

      (...) 

        b) pelo valor de custo de aquisição ou valor de emissão, atualizado conforme disposições legais ou contratuais, 

ajustado ao valor provável de realização, quando este for inferior, no caso das demais aplicações e os direitos e títulos 

de crédito; (Incluída pela Lei nº 11.638,de 2007) 

https://books.google.com.br/books?id=Y1AkBAAAQBAJ&pg=PT36&dq=elementos+anormais+na+urina&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwj20v6ehvvOAhWSl5AKHfuvBOMQ6AEIHDAA#v=onepage&q=elementos%20anormais%20na%20urina&f=false
https://books.google.com.br/books?id=Y1AkBAAAQBAJ&pg=PT36&dq=elementos+anormais+na+urina&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwj20v6ehvvOAhWSl5AKHfuvBOMQ6AEIHDAA#v=onepage&q=elementos%20anormais%20na%20urina&f=false
https://books.google.com.br/books?id=Y1AkBAAAQBAJ&pg=PT36&dq=elementos+anormais+na+urina&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwj20v6ehvvOAhWSl5AKHfuvBOMQ6AEIHDAA#v=onepage&q=elementos%20anormais%20na%20urina&f=false
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        II - os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, assim como matérias-

primas, produtos em fabricação e bens em almoxarifado, pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão 

para ajustá-lo ao valor de mercado, quando este for inferior;” 

Portanto a conta provisão para créditos de Liquidação duvidosa deve ser considerada como redutora da conta Clientes 

no Ativo Circulante. 

Então a resolução correta da questão é: 

Aplicações de liquidez mensal R$15.000,00 

Clientes com vencimento em 12/03/2016 R$22.000,00 

Estoques R$20.000,00 

Caixa R$2.000,00 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (R$ 1.000,00) 

O que perfaz um total de R$ 58.000,00 

Então, a resposta correta é a letra B = R$ 58.000,00 

Fonte: Brasil, Lei 6404/76 e alterações posteriores. 

 

 

Emprego: Dentista 

 

 

Questão: 02 

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

A compreensão de um texto se dá não apenas pelo processamento de informações explícitas, mas, também, por meio 

de informações implícitas. Ou seja, a compreensão se dá pela mobilização de um modelo cognitivo, que integra as 

informações expressas com os conhecimentos prévios do leitor ou com elementos pressupostos no texto.  

Para que tal integração ocorra, é fundamental que as proposições explícitas sejam articuladas entre si e com o 

conhecimento de mundo do leitor, o que exige uma identificação dos sentidos que estão nas entrelinhas do texto 

(sentidos não explicitados pelo autor). Tais articulações só são possíveis, no entanto, a partir da identificação de 

pressupostos ou de processos inferenciais, ou seja, de processos de busca dos “vazios do texto”, isto é, do que não está 

“dado” explicitamente no texto. Dessa forma, a questão contempla a habilidade de inferir informações a partir das 

informações disponibilizadas no texto em análise. 

I. Estudar a língua não é o mesmo que estudar a gramática da língua. 

VERDADEIRO. No próprio fragmento em análise, é possível confirmar essa informação, pois a autora afirma que “... 

gosto de enfatizar que dou aula de língua e não de gramática da língua.” Pode-se concluir que se ela prefere ensinar 

“língua” a ensinar “gramática da língua”, significa que são coisas diferentes, embora relacionadas. 

II. A autora é contrária ao ensino de gramática normativa como um fim em si mesmo. 

VERDADEIRO. Ao longo do texto, a autora apresenta exemplos de construções próprias da gramática tradicional que 

ainda não ensinadas, mas não correspondem à língua real, viva, a língua que utilizamos no dia a dia. Fica evidente, 

portanto, que ela é contrária ao ensino de regras e nomenclaturas como um fim em si mesmo, ou seja, um ensino que 

não promove a competência linguística dos alunos. 

III. O estudo da gramática normativa garante eficiência no processo comunicacional. 

FALSO. Se tal afirmativa fosse verdadeira, a autora defenderia o ensino da gramática língua. Ao contrário, ela defende 

um ensino de língua que contemple os usos reais da língua e não o ensino de regras ultrapassadas que não são mais 

utilizadas pelos falantes nativos do português brasileiro. 

IV. Conhecer a gramática da língua não colabora para a promoção da capacidade comunicativa dos alunos.  

FALSO. Tal afirmativa não pode ser confirmada no texto, uma vez que em momento algum a autora menciona que o 

estudo da gramática da língua é dispensável. Na verdade, ela defende que o ensino não contemple somente regras e 

nomenclaturas, mas sim o estudo das situações reais de uso da língua. 

V. Ensinar a “língua” é trabalhar comunicação e ensinar a “gramática da língua” é trabalhar nomenclaturas e regras. 
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VERDADEIRO. A autora afirma que utiliza em suas aulas exemplos de construções linguísticas reais para mostrar como é 

o funcionamento real da língua e aboliu de suas aulas, por exemplo, a abordagem do “tu” e “vós”, já que não são mais 

utilizados na língua corrente. Ela ainda afirma que os estrangeiros que procuram aprender português só têm um 

objetivo: interagir, comunicar-se em português. 

Resposta correta: letra D. 

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

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

 

Questão: 08 

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

Em todo texto de maior extensão, aparecem expressões conectoras – sejam conjunções, preposições, advérbios e 

respectivas locuções – que criam e sinalizam relações semânticas de diferentes naturezas. Entre as mais comuns, 

podemos citar as relações de causalidade, de comparação, de concessão, de tempo, de condição, de adição, de oposição 

etc. Reconhecer o tipo de relação semântica estabelecida por esses elementos de conexão é uma habilidade 

fundamental para a apreensão da coerência do texto.  

No fragmento em análise, em ambas as ocorrências, o termo “porque” foi utilizado como uma conjunção, com função 

de elemento conector, contribuindo, assim, para coesão e coerência do texto.  

I.  A primeira ocorrência do termo “porque” introduz ideia de explicação para o fato de não se ensinar conteúdos 

gramaticais para estrangeiros. 

FALSO: a primeira ocorrência do termo “porque” introduz ideia de causa, cuja consequência aparece expressa na oração 

anterior.  

Causa: bobagens e gramatiquices não são relevantes; consequência: não são ensinadas para os estrangeiros.  

Pode-se, inclusive, construir um período com outro conector com mesmo valor semântico do “porque”: “Como, uma vez 

que, já que bobagens e gramatiquices não são relevantes, não são ensinadas para os estrangeiros.” 

Também é possível iniciar o período com a ideia de consequência e, posteriormente, estará a ideia de causa: “Bobagens 

e gramatiquices não são relevantes, de forma que, tanto que, de modo que não são ensinadas para os estrangeiros.” 

II. O primeiro “porque” pode ser substituído pelo termo “conquanto” e o segundo pelo termo “porquanto”, sem provocar 

alteração de sentido no texto. 

FALSO: Em qualquer uma das duas ocorrências, o “porque” só poderá ser substituído pelo termo “porquanto”, que pode 

introduzir ideia de causa. O conector “conquanto” introduz ideia de concessão. 

III. Os articuladores “porque”, em ambas as ocorrências, apresentam o mesmo valor semântico ao introduzirem ideia de 

causa. 

VERDADEIRO: as duas conjunções “porque” introduzem as duas causas responsáveis pelo fato de não se ensinar 

gramatiquices e bobagens para estrangeiros.  

Causa 1: gramatiquices e bobagens são relevantes para comunicação; 

Causa 2: gramatiquices e bobagens não fazem parte da língua como ela é. 

IV. O segundo “porque” poderia ser escrito separado e sem acento (por que), sem que tal alteração ferisse os princípios 

na norma culta escrita no contexto em questão.  

FALSO: embora existam quatro formas diferentes de se escrever – por que, por quê, porquê e porque –, no contexto em 

questão, “porque” é conjunção causal e só poderá ser escrita junto, sem acento, respeitando a norma culta da língua 

escrita. 

Resposta correta: letra B. 

Fonte: 

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

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

 SACCONI, Luiz Antônio. Nossa gramática - teoria e prática. 25ª ed. Atual: São Paulo, 1999. 
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Questão: 18 

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

Puerpério pode ser definido como o período que tem início após ao parto, quando termina a gravidez, e termina quando 

a fisiologia materna volta ao estado anterior, ou seja, aproximadamente seis semanas depois. O que deve ser 

respondido na questão 18 é: “para ser considerado no período do puerpério, deve ocorrer até quantos dias após a 

gravidez?”  

A 10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) define morte materna como a “morte de uma mulher 

durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação, independentemente da duração ou da localização da 

gravidez, devido a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém 

não devida a causas acidentais ou incidentais. 

Decisão: manter o gabarito. 

Fonte: 

 COSTA, Maria Cristina Guimarães. Puerpério: a ambivalência das estratégias para o cuidado. Ribeirão Preto, 

2001. 

 REDE Interagencial de Informação para a Saúde Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e 

aplicações / Rede Interagencial de Informação para a Saúde - Ripsa. – 2. ed. – Brasília: Organização Pan-

Americana da Saúde, 2008. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/2ed/indicadores.pdf 

Acesso em: 28/10/2016. 

 

Questão: 35 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Conforme alega a razão recursal, os conteúdos de periodontia não faziam parte do edital. Sendo assim, a questão foi 

anulada. 

Fonte:  Edital concurso: https://idecan.s3.amazonaws.com/concursos/233/22_14102016154729.pdf 

 

Questão: 37 

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

O broncoespasmo precipitado por ácido acetilsalicílico e demais AINE afeta 20–25% dos adultos com asma, podendo 

acontecer com doses tão pequenas quanto 80 mg. Essas reações parecem não ser de origem imunológica e, sim, 

depender da inibição da rota de síntese das prostaglandinas, estimulando a conversão de ácido araquidônico a 

leucotrienos (via das lipoxigenases), envolvidos em broncoconstrição, permeabilidade da mucosa e aumento das 

secreções.  

Fonte:  WANNACHER L, FERREIRA MBC. Farmacologia clínica para dentistas. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2007. 

 

 

Emprego: Eletricista 

 

 

Questão: 12 

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

A questão aborda explicitamente o tema PROBABILIDADE constante no edital do certame. 
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Emprego: Enfermeiro 

 

 

Questão: 35 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Sustenta o recurso que “os consensos científicos comprovam que há segurança na dose de 0,4 a 0,8 mg/dia, para a 

gestante.” Considerando que o Programa Nacional de Suplementação de Ferro foi reformulado, a conduta 

recentemente atualizada para prescrição de ácido fólico para gestantes mudou de 5 mg/dia para 400 mcg/dia, a questão 

foi anulada por falta de uma resposta correta. 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Programa Nacional 

de Suplementação de Ferro: manual de condutas gerais. / Ministério da Saúde.  Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamento de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.  

 

 

Emprego: Engenheiro Civil 

 

 

Questão: 19 

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

Sabe-se que o número de combinações no qual os amigos podem se arranjar na mesa é: 

Pc7 = (7-1)! = 6! =720 

Tratando Ana e Paulo como um único elemento: 

Pc6 = (6-1) = 5! = 120 

Assim, 120 é o número de combinações no qual Paulo fica ao lado de Ana, porém em apenas um lado. Considerando que 

ele possa ficar do outro lado dela: 120 + 120 = 240 combinações na qual ele fica ao lado dela. 

Logo, a probabilidade de Paulo ficar ao lado de Ana é: 

 =  

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 

 

Questão: 31 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O resultado da presente questão é de 7,5 kN/m e esse não apresenta qualquer alternativa com tal resposta, portanto o 

recurso é PROCEDENTE e a questão foi anulada. 

Fonte: Livro: Analise Estrutural, Hibbeler, R.C Pearson  Pag: 17 

 

Questão: 34 

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

Águas residuais provenientes de atividades industriais podem ser classificadas como Orgânicas, Inertes e Toxicas. 

Entretanto, águas classificadas como servidas são águas provenientes de operações de lavagem e limpeza de cozinhas e 

banheiros. Sendo assim, o recurso é improcedente. 

Fonte: Manual de Instalações Hidráulicas e Sanitárias, Macintyre A.J, Guanabara, Pag: 77 
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Questão: 36 

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

A presente questão não apresenta qualquer tipo de anormalidade que venha prejudicar o entendimento assim como a 

resolução da mesma. Vide resolução: 

 
O recurso é IMPROCEDENTE a razão recursal mediante tal questão. 

Fonte: Introdução à Mecânica dos Sólidos Ortigão J.A.R TERRATEK Pag: 24. 

 

Questão: 38 

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

Para alterar a rigidez de um elemento estrutural deve modificar a seção transversal do perfil utilizado ou trocar o 

material utilizado por um de modulo de Elasticidade maior. Como no enunciado limitou-se a não alteração da seção 

transversal do perfil, logo, para resolver tal situação se faz necessário a alteração do modulo de elasticidade, 

propriedade mecânica esta atrelada a rigidez. Logo, julgo IMPROCEDENTE a razão recursal mediante tal questão. 

Fonte: 

 CALLISTER,  Principio da Ciência dos Materiais. LTC. 

 PANNONI, Estruturas de Aço para Edificios. Blucher. 

 

Questão: 39 

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

A presente questão não apresenta qualquer tipo de anormalidade que venha prejudicar o entendimento assim como a 

resolução da mesma. Vide resolução: 

 

 

 

 

 

 
Devido a Simetria: 

 

 

 

 

 
Desta forma o recurso é IMPROCEDENTE a razão recursal mediante tal questão. 

Fonte: Livro: Analise Estrutural, SUSSEKIND Pág.: 73. 
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Emprego: Fisioterapeuta 

 

 

Questão: 21 

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

A resposta CORRETA é a letra D. é uma discussão e um assunto que vem sendo largamente discutido, e que 

independente de ideologias ou posicionamentos , pode ter essas repercussões. Uma delas é a legalização da 

terceirização de todas as atividades de uma empresa, como estabelece o Projeto de Lei da Câmara 30/2015. Defendida 

pelo governo Temer, a medida, que está prestes a ser votada no Congresso Nacional, comprometeria os aportes ao 

FGTS. E por dois motivos. Primeiro porque vai permitir a contratação de trabalhadores como pessoas jurídicas, que não 

recolhem FGTS. Segundo porque a grande massa dos trabalhadores terceirizados recebem salários menores e tem 

rotatividade maior nos empregos. No fim de julho, o jornal O Globo levantou outra ameaça quando publicou que bancos 

privados cobiçam os recursos do FGTS, concentrados hoje na Caixa Federal. Os bancos privados já geriram o FGTS até 

1990, quando uma lei centralizou a administração dos recursos na Caixa. O dinheiro do trabalhador ficava depositado 

nos bancos de forma pulverizada e isso levou a inúmeros casos de má gestão dos recursos, dando prejuízos para o fundo 

e para o governo. É uma experiência que o Brasil já viveu e foi desastrosa. 

Fonte: 

 http://www.spbancarios.com.br/Noticias.aspx?id=16048FGTS completa 50 anos em meio a ameaças 

 www.spbancarios.com.br/Noticias.aspx?id=16048www.blogdokennedy.com.br/reforma-pode-combinar-idade-

minima-e-tempo-de-con 

 centrovictormeyer.org.br/noticias-sindicais/ 

 www.sindicomerciarioscanela.com.br/noticia/544 

 www.correiobraziliense.com.br/.../projeto-do-fgts-e-votada-na-camara-sem-consenso 

 g1.globo.com/cunha-anuncia-que-apresentara-projeto-para-alterar-correcao-do-fgt 

 g1.globo.com/governo-avalia-proposta-para-multa-do-fgts-ser-garantia-de-credito 

 

 

Emprego: Motorista C 

 

 

Questão: 09 

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

As palavras “desânimo” e “lúcido” são expressões acentuadas pelo mesmo motivo: são vocábulos proparoxítonos com 

acentuação obrigatória na antepenúltima sílaba. Os demais pares de palavras apresentam regras distintas, a saber: 

• ninguém: oxítona terminada em “em”; 

• traído: acentua-se “i” tônico, em hiato com vogal ou ditongo anterior, formando sílaba sozinho; 

• já: monossílabo tônico; 

• até: oxítona terminada em “é”; 

• difícil: paroxítona terminada em “l”; e, 

• pé: monossílabo tônico. 

Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 

 

Questão: 12 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para letra A. 

O dia em que as férias de Walter terminam será no último dia de férias, 17 de setembro, que são 42 dias contando a 

partir do primeiro dia. 
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Questão: 23 

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

São informações verdadeiras sobre a Mata Atlântica, foi severamente devastada pelo processo de industrialização e pela 

agropecuária. A presença cada vez mais marcante de veículos motorizados e da intensa atividade industrial tem 

aumentado a concentração de poluentes na atmosfera urbana na região Sudeste; Um problema comum nas áreas 

urbanas onde não existe uma coleta de lixo adequada é o acúmulo de resíduos em áreas impróprias. Em muitas 

situações, o lixo é depositado em áreas irregulares, como terrenos vazios e margens de rios. Ou seja, todos os itens 

prefiguram impactos ambientais e que contribuíram e contribuem para a degradação do bioma. 

Fonte: Torrezani, Neiva. Vontade de saber Geografia. 1ª ed. São Paulo 2012 p.112 

 

Questão: 29 

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

Na última década, a questão de segurança pública passou a ser considerada problema fundamental e principal desafio 

ao estado de direito no Brasil.  

Comando: Constituem problemas de segurança no Brasil, EXCETO: 

Alternativas:  

A) Aumento da sensação de insegurança; É o que mais tem preocupado a população.                                                                                                

B)  Degradação do espaço público; Tem ocorrido constantemente, principalmente em grandes manifestações. 

C) Redução das taxas de criminalidade; (o que vemos é um aumento das taxas de criminalidade). A redução não é um 

problema e sim a solução. O problema é o aumento.  

D) Violência Policial (problema comum nas grandes e médias cidades) 

Fonte: http://www.observatoriodeseguranca.org/seguranca 

 

 

Emprego: Motorista D 

 

 

Questão: 10 

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

Na afirmativa “Os doadores mais adequados são aqueles cuja causa de morte é a ‘cerebral’ em unidades de cuidados 

intensivos”, há erro ortográfico no vocábulo “cerebral” que é escrito com “r” e não “l”. Ressalta-se que o termo “dado” 

na afirmativa “O órgão ou tecido apenas poderá ser dado e nunca vendido.” significa, mediante o contexto textual, 

“doar”; “oferecer”. Dessa forma, não há erro de grafia em tal afirmação. 

Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 

 

Questão: 11 

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

O volume do pote maior deve atingir 735 ml (3/4 de 980) para que seja igual a 3/4 do valor do pote menor. 

Para isso será necessário consumir 490 ml do pote maior, o que corresponde à 2/5 de seu volume. 

 

Questão: 14 

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

Fazendo uma soma dos intervalos de tempo apresentados, constata-se que a viagem tem duração total de 12:35. Logo, 

ele deverá sair 7:35. 
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Questão: 16 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O enunciado pergunta sobre o valor de B ao invés de perguntar sobre o valor de A. 

A soma representada na questão é: 88 + 8 = 96. O que torna evidente que A = 8 e B = 9. 

Como não há alternativa válida para a questão, essa foi anulada. 

 

Questão: 19 

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

Segue abaixo um calendário preenchido confirmando o dia da semana em que será 10 de agosto. 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

    25/jul 26/jul 27/jul 28/jul 29/jul 

30/jul 31/jul 01/ago 02/ago 03/ago 04/ago 05/ago 

06/ago 07/ago 08/ago 09/ago 10/ago     

 

 

Questão: 20 

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

As alternativas apresentam um grupo de cores cujos nomes também representam algum segundo objeto: 

Rosa: Cor ou Flor. 

Violeta: Cor ou Planta. 

Laranja: Cor ou Fruta. 

Azul: Cor. 

Portanto, Azul é a única alternativa que não possui segunda interpretação. 

 

Questão: 21 

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

O Museu do Amanhã está situado na cidade do Rio de Janeiro. Alternativa C. Em qual cidade brasileira ele está 

localizado? 

Alternativas:  

A) São Paulo                                                                                                

B) Belo Horizonte  

C) Rio de Janeiro  

D) Vitória 

Fonte: https://www.museudoamanha.org.br/pt-br/sobre-o-museu 

 

Questão: 25 

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

A questão é improcedente, uma vez que todos os itens abaixo descritos retratam a crise humanitária que assola a 

Europa. De acordo com a revista Geografia e Conhecimento Prático p.19 diariamente, milhares de migrantes, vindo de 

países do continente africano, da Síria, do Leste Europeu tentam chegar e ingressar nos países da Europa, em busca de 

segurança, trabalho e dignidade; (obs. Ainda que não seja o primeiro país a ingressar na União Europeia). Além disso, a 

maior parcela dos migrantes que parte rumo aos países da Europa deseja chegar à Inglaterra e à França, países 

prósperos, com sistemas de saúde e educação de qualidade; Neste quadro, homens, mulheres, crianças e idosos deixam 

seus lares e seus países rumo ao desconhecido, ou à morte, em travessias perigosas, muitas vezes vítimas dos coiotes. 

Todos os itens estão corretos e expressam a realidade migratória que assola a Europa. 

Fonte: Geografia e Conhecimento Prático. Refugiados. Ano 7. Edição 67. 2016 p.19 
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Emprego: Operador de Máquina 

 

 

Questão: 11 

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

O volume do pote maior deve atingir 735 ml (3/4 de 980) para que seja igual a 3/4 do valor do pote menor. 

Para isso será necessário consumir 490 ml do pote maior, o que corresponde à 2/5 de seu volume.  

 

Questão: 16 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O enunciado pergunta sobre o valor de B ao invés de perguntar sobre o valor de A. 

A soma representada na questão é: 88 + 8 = 96. O que torna evidente que A = 8 e B = 9. 

Como não há alternativa válida para a questão, essa foi anulada. 

 

Questão: 17 

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

O salário de Fernanda é R$ 1.392,00. Segue confirmação: 

 1/3 do salário para o aluguel: R$ 464,00 

 1/5 do salário com as contas de água, luz e gás: R$ 278,40 

 R$ 393,00 com prestação de sua motocicleta:  

 O restante de seu salário ela deposita em uma conta bancária, valor que corresponde à R$ 256,60. 

Logo: 

1392 – 464 – 278,40 – 393 = 256,60. 

O que torna evidente que o salário é um valor compreendido entre R$ 1.390,00 e R$ 1.394,99. 

 

Questão: 18 

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

A alternativa A apresenta a letra “B” invertida na imagem. 

 
 

Questão: 20 

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

As alternativas apresentam um grupo de cores cujos nomes também representam algum segundo objeto: 

Rosa: Cor ou Flor. 

Violeta: Cor ou Planta. 

Laranja: Cor ou Fruta. 

Azul: Cor. 

Portanto, Azul é a única alternativa que não possui segunda interpretação. 
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Emprego: Pedagogo 

 

 

Questão: 23 

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

A resposta CORRETA é a letra C. O rio São Francisco é muito mais do que um rio. Ele faz parte da vida das pessoas que 

vivem à suas margens de uma forma tão marcante, que muitos chegam a acreditar que o rio tem vida própria. As lendas 

populares afirmam essa teoria e em uma delas o Velho Chico tem direito até ao seu sono de beleza. A lenda do 

sono conta que o Velho Chico, que trabalha o dia inteiro para atender as necessidades das pessoas, adormece a meia 

noite. Esse é o momento em que as almas dos afogados se dirigem para as estrelas, a mãe d’água sai das águas e enxuga 

seus cabelos, os peixes param no fundo do rio e até as cobras perdem o seu veneno. Essa calmaria pode parecer o 

momento ideal para se pescar e navegar, mas a lenda conta que o despertar do rio pode custar caro. Dizem também 

que, há muito tempo atrás, uma menina que morava na cidade de Juazeiro era possuidora de uma grande beleza. Certo 

dia, nas margens do Velho Chico, ela permaneceu por muitas e muitas horas olhando seu reflexo nas águas que estavam 

cristalinas e acabou esquecendo das horas e da sua casa. Quando chegou às 18 horas, no badalar do sino, ela se 

transformou em uma gigante e terrível serpente, essa é a lenda da Serpente da Ilha do Fogo. Tem também o Nego 

D’água, que habita a profundeza dos rios e com suas gargalhadas assusta os pescadores e lavadeiras que não o agradam 

com peixes, fumo de mascar e pinga. Ainda segundo a lenda, O Nego D’água costuma virar a canoa dos pescadores que 

pescam durante a Piracema ou que pescam de forma prejudicial ao meio ambiente. O Minhocão é destaque entre as 

lendas do Velho Chico, ele seria uma serpente gigantesca, fluvial e subterrânea, que viveria no rio. Reza a lenda que o 

Minhocão seria capaz de se locomover por debaixo da terra, chegando até as cidades, sendo capaz de desmoronar casas 

e servindo de explicação para fenômenos de desnivelamento. Também conhecida como a “mãe das águas”, Iara é uma 

personagem do folclore brasileiro. De acordo com a lenda, de origem indígena, Iara é uma linda sereia (corpo de mulher 

da cintura para cima e de peixe da cintura para baixo) morena de cabelos negros e olhos castanhos. A lenda conta que a 

linda sereia fica nos rios do norte do país, onde costuma viver. Passa grande parte do tempo admirando sua beleza no 

reflexo das águas, brincando com os peixes e penteando seus cabelos com um pente de ouro. Nas pedras das encostas, 

costuma atrair os homens com seu belo e irresistível canto, que ecoa pelas águas e florestas da região. As vítimas 

costumam seguir Iara até o fundo dos rios, local de onde nunca mais voltam. Os poucos que conseguem voltar acabam 

ficando loucos em função dos encantamentos da sereia. Neste caso, conta a lenda, somente um ritual realizado por um 

pajé (chefe religioso indígena, curandeiro) pode livrar o homem do feitiço. Contam os índios da região amazônica que 

Iara era uma excelente índia guerreira. Os irmãos tinham ciúmes dela, pois o pai a elogiava muito. Certo dia, os irmãos 

resolveram matar Iara. Porém, ela ouviu o plano e resolveu matar os irmãos, como forma de defesa. Após ter feito isso, 

Iara fugiu para as matas. Porém, o pai a perseguiu e conseguiu capturá-la. Como punição, Iara foi jogada no rio Solimões 

(região amazônica). Os peixes que ali estavam a salvaram e, como era noite de lua cheia, ela foi transformada numa 

linda sereia. 

Fonte: 

 http://www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/lenda_iara.htm 

 http://cbhsaofrancisco.org.br/cultura_blog/ 

       cbhsaofrancisco.org.br/a-lenda-do-sono-do-velho-chicocbhsaofrancisco.org.br/tag/velho-chico 

 www.fundaj.gov.br/index.php?option=com_content&id=661&Itemid=376 

 www.imgrum.net/tag/sãofranciscoescola.britannica.com.br/article/483545/rio-Sao-Francisco 

 

Questão: 29 

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

A resposta CORRETA é a letra C. Foi aprovado pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural o tombamento da Igreja 

do Divino Pai Eterno, localizada em Trindade, Goiás. Os conselheiros estão reunidos na sede do Instituto do Patrimônio 

http://cbhsaofrancisco.org.br/cultura_blog/
http://www.imgrum.net/tag/sãofrancisco
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Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em Brasília, e também aprovaram nesta quarta-feira (05) o Registro da Festa do 

Senhor do Bonfim, na Bahia.  

As demais festas das demais alternativas já são patrimônio cultural há muito tempo. A festa do Círio de Nazaré foi 

tombada em 2013. A Festa do Divino também, nesse mesmo ano e a Procissão de Nossa Senhora da Penha, em abril de 

2014. 

Fonte: 

 www.iphan.gov.br 

 www.facebook.com/IphanGovBr 

 www.twitter.com/IphanGovBr 

 www.youtube.com/IphanGovBr 

 http://www2.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2010/04/festa-do-divino-e-patrimonio-cultural-do-

brasil.pdf 

 http://www.trabalhosfeitos.com/topicos/juazeiro-do-padre-c%C3%ADcero-patrim%C3%B4nio-cultural-e-

ambiental/0 

 

Questão: 40 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Segundo Veiga, a qualidade da escola não pode ser privilégio de minorias econômicas e sociais. O desafio que coloca ao 

projeto político-pedagógico da escola é o de propiciar uma qualidade para todos. A qualidade que se busca implica duas 

dimensões indissociáveis: a formal ou técnica e a política. Uma não está subordinada a outra; cada uma delas tem 

perspectivas próprias. O que torna a segunda afirmativa também verdadeira. Portanto, sendo todas as afirmativas 

verdadeiras, não há opção de resposta correta. 

Fonte: 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. (org) Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. 14a edição Papirus, 

2002. 

 

 

Emprego: Pedagogo Orientador I 

 

 

Questão: 29 

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

A resposta CORRETA é a letra C. Foi aprovado pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural o tombamento da Igreja 

do Divino Pai Eterno, localizada em Trindade, Goiás. Os conselheiros estão reunidos na sede do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em Brasília, e também aprovaram nesta quarta-feira (05) o Registro da Festa do 

Senhor do Bonfim, na Bahia.  As demais festas das demais alternativas já são patrimônio cultural há muito tempo. A 

festa do Círio de Nazaré foi tombada em 2013. A Festa do Divino também, nesse mesmo ano e a Procissão de Nossa 

Senhora da Penha, em abril de 2014. 

Fonte: 

 www.iphan.gov.br 

 www.facebook.com/IphanGovBr 

 www.twitter.com/IphanGovBr  

 www.youtube.com/IphanGovBr 

 http://www2.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2010/04/festa-do-divino-e-patrimonio-cultural-do-

brasil.pdf 

 http://www.trabalhosfeitos.com/topicos/juazeiro-do-padre-c%C3%ADcero-patrim%C3%B4nio-cultural-e-

ambiental/0  

 



 

17 

 

 

Questão: 37 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Segundo Veiga, a qualidade da escola não pode ser privilégio de minorias econômicas e sociais. O desafio que coloca ao 

projeto político-pedagógico da escola é o de propiciar uma qualidade para todos. A qualidade que se busca implica duas 

dimensões indissociáveis: a formal ou técnica e a política. Uma não está subordinada a outra; cada uma delas tem 

perspectivas próprias. O que torna a segunda afirmativa também verdadeira. Portanto, sendo todas as afirmativas 

verdadeiras, não há opção de resposta correta. 

Fonte: VEIGA, Ilma Passos Alencastro. (org) Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. 14a edição 

Papirus, 2002. 

 

 

Emprego: Pedagogo Orientador II 

 

 

Questão: 40 

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

O erro material gráfico no enunciado da questão, não induz ao erro de interpretação da questão supracitada. O 

enunciado trata-se do assunto abortado “educação especial e inclusão”, repetindo o termo em questão, assim como em 

todas as alternativas, de forma correta.  

 

 

Emprego: Pedreiro 

 

 

Questão: 11 

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

O volume do pote maior deve atingir 735 ml (3/4 de 980) para que seja igual a 3/4 do valor do pote menor. 

Para isso será necessário consumir 490 ml do pote maior, o que corresponde à 2/5 de seu volume.  

 

Questão: 16 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O enunciado pergunta sobre o valor de B ao invés de perguntar sobre o valor de A. 

A soma representada na questão é: 88 + 8 = 96. O que torna evidente que A = 8 e B = 9. 

Como não há alternativa válida para a questão, essa foi anulada. 

 

 

Emprego: Professor De Atendimento Especializado 

 

 

Questão: 25 

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

Foi apenas no AI-5 o mais repressivo dos Atos Institucionais que os meios de comunicação foram censurados. Todas as 

demais informações foram instauradas no AI- 1. 

Fonte:  

 http://www.infoescola.com/ditadura-militar/ai-1/ 

 http://www.suapesquisa.com/ditadura/ai-5.htm 
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 Livro História Vol. 3. Ronaldo Vainfas, Sheila de Castro Faria, Jorge Ferreira e Georgina dos Santos, 2ªedição, São 

Paulo, 2013. Ed. Saraiva. Páginas 218 e 219. 

 

Questão: 30 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Todos os municípios citados nas alternativas tiveram sua colonização relacionada à presença de imigrantes. 

Fonte:  

 http://www.es.gov.br/EspiritoSanto/Paginas/colonizacao.aspx 

 http://www.alfredochaves.es.gov.br/ 

 

 

 

Emprego: Professor de Ciências 

 

 

Questão: 29 

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

A resposta CORRETA é a letra C. Foi aprovado pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural o tombamento da Igreja 

do Divino Pai Eterno, localizada em Trindade, Goiás. Os conselheiros estão reunidos na sede do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em Brasília, e também aprovaram nesta quarta-feira (05) o Registro da Festa do 

Senhor do Bonfim, na Bahia.  As demais festas das demais alternativas já são patrimônio cultural há muito tempo. A 

festa do Círio de Nazaré foi tombada em 2013. A Festa do Divino também, nesse mesmo ano e a Procissão de Nossa 

Senhora da Penha, em abril de 2014. 

Fonte: 

 www.iphan.gov.br 

 www.facebook.com/IphanGovBr 

 www.twitter.com/IphanGovBr  

 www.youtube.com/IphanGovBr 

 http://www2.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2010/04/festa-do-divino-e-patrimonio-cultural-do-

brasil.pdf 

 http://www.trabalhosfeitos.com/topicos/juazeiro-do-padre-c%C3%ADcero-patrim%C3%B4nio-cultural-e-

ambiental/0  

 

Questão: 32 

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

A alternativa incorreta da questão é letra D, corretamente indicada no gabarito. Conforme literatura utilizada para 

preparar essa questão, a mesma mostra o gráfico de diagrama de mudança de estados físicos da água. O estado sólido 

do gelo está no trecho abaixo de 0 ºC, e o trecho do ponto 1 e 2 corresponde ao ponto de fusão do gelo que ocorre à 

temperatura constante de 0 ºC. É nessa temperatura que há o inicio e fim da fusão do gelo. O trecho 2 e 3 só existe água 

líquida , cuja temperatura está subindo e passou o ponto final de fusão do gelo. O trecho acima de 4,  realmente só 

existe vapor d´água, cuja temperatura está subindo. E o trecho 3 e 4 em temperatura de 100 ºC constante é o ponto de 

ebulição, onde coexistem água e vapor e não somente água. 

Fonte: Feltre, R. Química geral, Volume 1. Editora Moderna. 6ª edição, São Paulo. 2004.  Página : 17 

 

Questão: 33 

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

O gabarito está correto, a alternativa a ser marcada na questão é letra B.  
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Os isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes, diferentes números de prótons, mas possuem o mesmo 

número de massa, portanto  e  são isóbaros. O número de massa (A) é a soma de prótons (Z) e nêutrons (N), 

que nesse caso é 42. Por isso Ca e Ti são isóbaros. 

Fonte: Feltre, R. Química geral, Volume 1. Editora Moderna. 6ª edição, São Paulo. 2004.  Página : 82 a 84. 

 

 

Emprego: Professor de Educação Física 

 

 

Questão: 16 

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

O tema abordado no argumento recursal trata- se da recuperação de estudos de alunos com deficiência na 

aprendizagem, e de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, Art. 24 Inciso V, quanto à verificação do rendimento escolar 

observará os critérios de: obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para 

os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. 

 

 

Emprego: Professor de Educação Infantil 

 

 

Questão: 16 

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

Em 13 dias, consumindo 4 gramas de sódio por dia, Marcos teria consumido: 52 gramas de sódio. 

Os valores consumidos obedecendo a dieta formam uma Progressão Aritmética (P.A.), apresentada aqui em miligramas: 

(4.000, 3.825, 3.650, ..., 1.900). 

No 13º dia o consumo será de 1.900 miligramas. 

Agora, com sua nova dieta, Marcos consumirá, em 13 dias (soma dos termos da P.A.): 

13
2

19004000
13 


S  = 38.350 gramas. 

Logo, ele terá consumido 13,65 gramas de sódio a menos. 

 

 

Emprego: Professor de Ensino Fundamental (Atuação DE 1ª a 4ª Série/1º ao 5º ano) 

 

 

Questão: 18 

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

As matrizes apresentadas, com exceção da letra B, apresentam determinante nulo. Existem várias propriedades para 

determinar a nulidade de um determinante, o que torna desnecessário fazer o cálculo do determinante de todas elas 

para resolver a questão. 

 

Questão: 25 

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

Foi apenas no AI-5 o mais repressivo dos Atos Institucionais que os meios de comunicação foram censurados. Todas as 

demais informações foram instauradas no AI- 1. 

Fonte:  

 http://www.infoescola.com/ditadura-militar/ai-1/ 

 http://www.suapesquisa.com/ditadura/ai-5.htm 
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 Livro História Vol. 3. Ronaldo Vainfas, Sheila de Castro Faria, Jorge Ferreira e Georgina dos Santos, 2ªedição, São 

Paulo, 2013. Ed. Saraiva. Páginas 218 e 219. 

 

Questão: 30 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Todos os municípios citados nas alternativas tiveram sua colonização relacionada à presença de imigrantes. 

Fonte:  

 http://www.es.gov.br/EspiritoSanto/Paginas/colonizacao.aspx 

 http://www.alfredochaves.es.gov.br/ 

 

 

Emprego: Professor de História 

 

 

Questão: 12 

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

O erro material na alternativa da questão, não induz ao erro de interpretação da questão supracitada.  A ausência do 

sinal gráfico citado na argumentação não comprometeu ao entendimento da alternativa do item como correto, uma vez 

que todas as palavras estão grafadas de forma correta, indicando as modalidades possíveis da educação básica.  

Fonte: G731g Gracindo, Regina Vinhaes. Gestão democrática nos sistemas e na escola. / Regina Vinhaes Gracindo. – 

Brasília: Universidade de Brasília, 2007. 72 p. : il.ISBN 978-85-86290-94-7 

 

Questão: 31 

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

No comando da questão, fala-se em: análise dos fragmentos, a opinião dos consagrados autores e a realidade brasileira 

colonial, abrangendo assim uma gama de conhecimentos bem maior e é claro  a análise dos fragmentos, que não podem 

ser perdidos de vista. Tal análise torna clara a divergência de pensamentos dos autores, pois um considera estado e 

família como um elemento único, e outro dissocia os dois. Mas a forma escolhida por Gilberto Freyre para interpretar o 

não implica uma visão de continuidade somente entre passado e presente. Também há continuidade entre família e 

Estado, ou privado e público. Gilberto Freyre passa da esfera "íntima" das relações entre senhor e escravo à esfera 

política como se fossem duas faces da mesma moeda. E o primeiro autor, Sérgio Buarque, afirma o contrário. 

Fonte: 

 Gabarito comentado e referências bibliográficas: 

 http://www.revista.ufpe.br/revistaanthropologicas/index.php/revista/article/viewFile/53/50 

 FREYRE, Gilberto. 1994 [1933]. Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia 

patriarcal. 29ª edição. Rio de Janeiro: Record. 

 HOLANDA, Sérgio Buarque de. 1995 [1936] Raízes do Brasil. 26ª edição. São Paulo: Companhia das Letras. 

 

 

Emprego: Professor de Língua Portuguesa 

 

 

Questão: 01 

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

A alternativa “C) o segundo vazio de que fala o texto tem como temática o consumismo exagerado, ressaltando que as 

mercadorias são fundamentais para suprir tal estado humano. ” não pode ser considerada correta. Em “O segundo vazio 

parece ainda mais profundo, até porque, tradicionalmente tem relação com o território do que chamamos de 

sensibilidade que está revestido de mistérios. Nesse campo, entra em jogo o vazio da emoção. A impressão de que 
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vivemos em uma sociedade anestesiada, na qual as pessoas são incapazes de sentir emoções, não é nova. Alguns já 

falaram em culto da emoção, em sociedade excitada, em sociedade fissurada. Buscamos de modo ensandecido uma 

emoção qualquer. Pagamos caro. Da alegria à tristeza, queremos que a religião, o sexo, a alimentação, os filmes, as 

drogas, os esportes radicais, tudo nos provoque algum tipo de êxtase. A emoção virou mercadoria e o que não emociona 

não vale a pena.” é possível inferir que o tema, ou seja, o assunto principal relacionado ao “segundo vazio” de que fala a 

autora é o “vazio da emoção” e não do consumismo: “A emoção virou mercadoria...” 

Fonte:  

 O próprio texto.  

 GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 26. ed. Rio de 

Janeiro: FGV, 2006. 

 

Questão: 04 

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

A escolha linguística de um ato ilocucional de pergunta, segundo Ducrot (1997), serve para conseguir a adesão do 

interlocutor ao que está sendo pressuposto pelo locutor, o qual, já convencido de que seu ponto de vista foi aceito, faz 

uso de verbos na primeira pessoa do plural – “assistimos”, “mostramos” – para, modestamente, obrigar o leitor a 

comungar de seu ponto de vista. 

Fonte: DUCROT, O. Princípios de semântica geral: dizer e não dizer. São Paulo: Cultrix, 1997. 

 

Questão: 05 

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

 (1º§) Podemos caracterizar nossa época a partir de (três) grandes vazios: 

(2º§)1 – O primeiro deles é o vazio do pensamento, tal como o denominou Hannah Arendt. A característica desse vazio é 

a ausência de reflexão, em palavras simples, de questionamento. Como é impossível viver sem pensamento, o uso de 

ideias prontas se torna a cada dia mais necessário e vemos ideias se transformarem em mercadorias para facilitar a 

circulação. Não são apenas as ideias que viram mercadorias. As mercadorias também vêm substituir ideias. Elas se 

“consubstanciam” em ideias e fazem a sua vez. O império do design de nosso tempo tem a ver com isso. Cada vez mais 

gostamos de coisas nas quais se guarda uma ideia. Hoje em dia vende-se autenticidade e prosperidade como um dia se 

vendeu felicidade, liberdade e imortalidade. A ideia é melhor vendida por meio de conceitos que podemos possuir ou, 

pelo menos, queremos possuir. O design garante isso. O que antigamente se chamava de “arte pela arte”, agora se 

chama de “estética pela estética”. 

(3º§) Com isso quero dizer que o mundo da aparência substituiu o da essência e isso atingiu até mesmo o pensamento. 

A inteligência se tornou algo da ordem da aparência, uma moda. Por isso mesmo, a ignorância populista também faz 

muito sucesso. Enquanto uns vendem aparência de inteligência, outros vendem aparência de ignorância. Se há 

realmente inteligência ou ignorância, não é bem a questão. Ganham os que sabem administrar essas aparências para a 

mistificação das massas. A indústria cultural também é do design. E o design também é da inteligência e da ignorância. 

Conforme demonstrado no trecho acima, o segmento destacado na questão 5 pertence, de fato, ao 3º§ do texto.  

Fonte:  

 Texto apresentado. 

 GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 26. ed. Rio de 

Janeiro: FGV, 2006. 

 

Questão: 08 

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

A alternativa C - C) reiteração, de acordo com a necessidade discursiva, através da palavra “tudo” -  não pode ser 

considerada correta. Reiterar significa repetir, dizer confirmando por força de algum interesse ou necessidade 

discursiva, a identidade de um ser ou objeto, é o chamado aposto explicativo como no exemplo: “ O instrumento, uma 
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flauta de 22 centímetros de comprimento (aposto explicativo), é feito de osso de uma ave chinesa, a garça-de-crista-

vermelha (aposto explicativo). O que não ocorre com a palavra “tudo”.  

Fonte:  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.  

 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 

Questão: 10 

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

As alternativas “A) Os valores referentes à aparência têm sido sobrepostos aos mesmos valores da essência humana. ” e 

“B) Vende-se roupas de marca como se fossem promessa de felicidade garantida, certeza de sucesso social. ” não 

podem ser consideradas corretas. “Os valores referentes à aparência têm sido sobrepostos aos mesmos valores da 

essência humana.” (erro de coesão) “Vende-se roupas de marca como se fossem promessa de felicidade garantida, 

certeza de sucesso social.” (erro de concordância: vendem-se) De acordo com o enunciado da questão: “Assinale o 

comentário a seguir, sobre o texto, em que haja coesão textual e cuja correção gramatical esteja de acordo com a norma 

padrão da língua.” há indicação de que as alternativas a seguir são um comentário sobre o texto, e não trechos do 

mesmo.  

Fonte:  

 GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 

 

Questão: 20 

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

O comando da questão trata-se do ato infracional praticado pelo adolescente e as medidas que podem ser imputadas à 

estes previstas no ECA. A única correta é a alternativa A, liberdade assistida, conforme artigo 112. As demais alternativas 

tratam-se de medidas, as medidas socioeducativas previstas e aplicadas às crianças, conforme artigo, no art. 101. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069Compilado.htm 

 

 

Emprego: Psicólogo 

 

 

Questão: 08 

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

Em todo texto de maior extensão, aparecem expressões conectoras – sejam conjunções, preposições, advérbios e 

respectivas locuções – que criam e sinalizam relações semânticas de diferentes naturezas. Entre as mais comuns, 

podemos citar as relações de causalidade, de comparação, de concessão, de tempo, de condição, de adição, de oposição 

etc. Reconhecer o tipo de relação semântica estabelecida por esses elementos de conexão é uma habilidade 

fundamental para a apreensão da coerência do texto.  

No fragmento em análise, em ambas as ocorrências, o termo “porque” foi utilizado como uma conjunção, com função 

de elemento conector, contribuindo, assim, para coesão e coerência do texto.  

I.  A primeira ocorrência do termo “porque” introduz ideia de explicação para o fato de não se ensinar conteúdos 

gramaticais para estrangeiros. 

FALSO: a primeira ocorrência do termo “porque” introduz ideia de causa, cuja consequência aparece expressa na oração 

anterior.  

Causa: bobagens e gramatiquices não são relevantes; consequência: não são ensinadas para os estrangeiros.  

Pode-se, inclusive, construir um período com outro conector com mesmo valor semântico do “porque”: “Como, uma vez 

que, já que bobagens e gramatiquices não são relevantes, não são ensinadas para os estrangeiros.”. 
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Também é possível iniciar o período com a ideia de consequência e, posteriormente, estará à ideia de causa: “Bobagens 

e gramatiquices não são relevantes, de forma que, tanto que, de modo que não são ensinadas para os estrangeiros.” 

II. O primeiro “porque” pode ser substituído pelo termo “conquanto” e o segundo pelo termo “porquanto”, sem provocar 

alteração de sentido no texto. 

FALSO: Em qualquer uma das duas ocorrências, o “porque” só poderá ser substituído pelo termo “porquanto”, que pode 

introduzir ideia de causa. O conector “conquanto” introduz ideia de concessão. 

III. Os articuladores “porque”, em ambas as ocorrências, apresentam o mesmo valor semântico ao introduzirem ideia de 

causa. 

VERDADEIRO: as duas conjunções “porque” introduzem as duas causas responsáveis pelo fato de não se ensinar 

gramatiquices e bobagens para estrangeiros.  

Causa 1: gramatiquices e bobagens são relevantes para comunicação; 

Causa 2: gramatiquices e bobagens não fazem parte da língua como ela é. 

IV. O segundo “porque” poderia ser escrito separado e sem acento (por que), sem que tal alteração ferisse os princípios 

na norma culta escrita no contexto em questão.  

FALSO: embora existam quatro formas diferentes de se escrever – por que, por quê, porquê e porque –, no contexto em 

questão, “porque” é conjunção causal e só poderá ser escrita junto, sem acento, respeitando a norma culta da língua 

escrita. 

Resposta correta: letra B. 

Fonte: 

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

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

 SACCONI, Luiz Antônio. Nossa gramática - teoria e prática. 25ª ed. Atual: São Paulo, 1999. 

 

Questão: 32 

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

Na página 88 do livro em que foi fundamentada a questão, os autores revelam que a estrutura da personalidade para 

Jung é vista de uma forma somatória dos 3 tópicos citados : 

 1. Os principais sistemas são o ego, o inconsciente pessoal e seus complexos, e o inconsciente coletivo e seus 

arquétipos, a anima e o animus, e a sombra; 

2. Além dos sistemas interdependentes, existem as atitudes de introversão e extroversão e as funções do 

pensamento, do sentimento, da sensação e da intuição; 

3. Existe o self, que é o centro de toda personalidade. 

Portanto, o gabarito está correto quando menciona que os três itens são verdadeiros. 

Fonte: HALL, Calvin, LINDZEY, Gardner & CAMPBELL, John. TEORIAS DA PERSONALIDADE.     Artmed 4ºed ,Porto Alegre, 

2000 

 

 

Emprego: Servente 

 

 

Questão: 12 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para letra A. 

O dia em que as férias de Walter terminam será no último dia de férias, 17 de setembro, que são 42 dias contando a 

partir do primeiro dia. 
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Emprego: Técnico Administrativo 

 

Questão: 30 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Todos os municípios citados nas alternativas tiveram sua colonização relacionada à presença de imigrantes. 

Fonte:  

 http://www.es.gov.br/EspiritoSanto/Paginas/colonizacao.aspx 

 http://www.alfredochaves.es.gov.br/ 

 

 

Emprego: Técnico Agrícola 

 

 

Questão: 25 

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

Foi apenas no AI-5 o mais repressivo dos Atos Institucionais que os meios de comunicação foram censurados. Todas as 

demais informações foram instauradas no AI- 1. 

Fonte:  

 http://www.infoescola.com/ditadura-militar/ai-1/ 

 http://www.suapesquisa.com/ditadura/ai-5.htm 

 Livro História Vol. 3. Ronaldo Vainfas, Sheila de Castro Faria, Jorge Ferreira e Georgina dos Santos, 2ªedição, São 

Paulo, 2013. Ed. Saraiva. Páginas 218 e 219. 

 

Questão: 30 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Todos os municípios citados nas alternativas tiveram sua colonização relacionada à presença de imigrantes. 

Fonte:  

 http://www.es.gov.br/EspiritoSanto/Paginas/colonizacao.aspx 

 http://www.alfredochaves.es.gov.br/ 

 

 

Emprego: Técnico em Informática 

 

 

Questão: 02 

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

O artifício de utilizar questionamentos no início do texto é importante porque delimita para o leitor os objetivos do 

texto, ou seja, a autora desenvolve o seu texto respondendo as perguntas feitas por ela logo no início do texto, mais 

precisamente no segundo parágrafo. Depois de propor os questionamentos, é natural que o leitor espere da autora as 

respostas. Mas além de dar ao leitor as informações sobre as metas a serem atingidas até o final, as perguntas também 

têm a função de atrair mais público. As perguntas usadas foram cuidadosamente escolhidas. Elas representam dúvidas 

frequentes. É como se reproduzindo-as, a autora conseguisse incorporar em seu texto o senso comum. Dessa forma, 
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sabendo quais são as principais dúvidas do público em geral sobre o tema debatido e prometendo apresentar soluções 

eficazes para elas, a autora consegue ampliar o alcance do seu texto. 

Fonte: 

 AQUINO, Renato. Interpretação de Textos: teoria e 815 questões comentadas. Série Concursos. 15. ed. Niterói: 

Impetus, 2014. 519p. 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar; CLETO Ciley. 

 Interpretação de textos: construindo competências e habilidades em leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: 

Atual, 2012. 304p. 

 KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

216p. 

 

Questão: 08 

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

Em “... as redes sociais podem ser comparadas, em parte, com uma máquina caça-níqueis, pois pode ‘significar uma 

grande recompensa...’” (8º§), o termo “pois” classifica-se como conjunção explicativa e pode ser substituída, sem 

alteração de sentido, por “porque”. 

Fonte: 

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 800p. 

 CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. Ensino Médio Integrado. 

Reformulada 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010. 584p. (Conforme acordo ortográfico). 

 

Questão: 11 

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

O comando da questão aborda os recursos de recuo e espaçamento em documentos produzidos com a ferramenta 

Microsoft Office Word 2007. Na ferramenta em questão, ambos os recursos estão localizados no grupo parágrafo da 

guia Layout da Página conforme pode ser observado na imagem abaixo: 

 

 
 

Com base nos argumentos apresentados a banca julga o recurso improcedente mantendo o gabarito preliminar. 

 

Questão: 27 

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

As fontes energéticas mais consumidas no Brasil são provenientes de recursos como o petróleo, a hidráulica 

(hidrelétricas) e a biomassa. 

A maior parte da energia elétrica consumida no país é proveniente de hidrelétricas, contudo as principais fontes 

energéticas utilizadas são aquelas citadas anteriormente e dadas como corretas no gabarito da questão. 

Fonte:  

 Livro Geografia Geral e do Brasil- Espaço Geográfico e Globalização. Vol.3. Eustáquio de Sene e João Carlos 

Moreira. 2ª edição, São Paulo, 2014. Página 80 

 Livro Fronteiras da globalização. Vol. 3. Lúcia Marina Alves de Almeida e Tércio Barbosa Rigolin. 2ª edição, São 

Paulo, 2014, Ed. Ática. Página 211 
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Questão: 30 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Todos os municípios citados nas alternativas tiveram sua colonização relacionada à presença de imigrantes. 

Fonte:  

 http://www.es.gov.br/EspiritoSanto/Paginas/colonizacao.aspx 

 http://www.alfredochaves.es.gov.br/ 

 

 

Emprego: Técnico em Segurança do Trabalho 

 

 

Questão: 02 

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

O artifício de utilizar questionamentos no início do texto é importante porque delimita para o leitor os objetivos do 

texto, ou seja, a autora desenvolve o seu texto respondendo as perguntas feitas por ela logo no início do texto, mais 

precisamente no segundo parágrafo. Depois de propor os questionamentos, é natural que o leitor espere da autora as 

respostas. Mas além de dar ao leitor as informações sobre as metas a serem atingidas até o final, as perguntas também 

têm a função de atrair mais público. As perguntas usadas foram cuidadosamente escolhidas. Elas representam dúvidas 

frequentes. É como se reproduzindo-as, a autora conseguisse incorporar em seu texto o senso comum. Dessa forma, 

sabendo quais são as principais dúvidas do público em geral sobre o tema debatido e prometendo apresentar soluções 

eficazes para elas, a autora consegue ampliar o alcance do seu texto. 

Fonte: 

 AQUINO, Renato. Interpretação de Textos: teoria e 815 questões comentadas. Série Concursos. 15. ed. Niterói: 

Impetus, 2014. 519p. 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar; CLETO Ciley. 

 Interpretação de textos: construindo competências e habilidades em leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: 

Atual, 2012. 304p. 

 KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

216p. 

 

Questão: 03 

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

Em “a empresa implementou diversos mecanismos para dissuadir e denunciar comportamentos agressivos na rede 

social.”, o verbo dissuadir é o contrário de “persuadir”, portanto não pode ser substituído por ele. Dissuadir significa 

induzir ou instigar alguém a mudar de opinião ou de intenção; fazer com que essa pessoa mude de ideia e desista de 

uma decisão anteriormente tomada. Enquanto persuadir significa fazer com que alguém acredite; começar a acreditar; 

expressar aceitação acerca de (alguma coisa); convencer-se: sua inteligência persuade a maioria das pessoas; persuadiu 

o aluno (a prestar o vestibular); persuadiu-se ao ver o argumento. 

Em “Ferri enfatizou como qualidades do Twitter o imediatismo, a concisão (as mensagens se limitam a 140 caracteres) e 

a simplicidade de uso.” (13º§),o termo “concisão” significa característica ou atributo daquilo ou de quem é conciso; 

qualidade de quem fala ou escreve com clareza e de modo breve; brevidade, precisão: a concisão caracteriza um bom 

texto, portanto clareza é significado correto. “Ferri enfatizou como qualidades do Twitter o imediatismo, a clareza (as 

mensagens se limitam a 140 caracteres) e a simplicidade de uso.” (13º§) 

http://www.alfredochaves.es.gov.br/
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Fonte: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário da língua portuguesa. 5. ed. Curitiba: Positivo, 2010. 2222 p. 

 

Questão: 18 

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

As matrizes apresentadas, com exceção da letra B, apresentam determinante nulo. Existem várias propriedades para 

determinar a nulidade de um determinante, o que torna desnecessário fazer o cálculo do determinante de todas elas 

para resolver a questão. 

 

Questão: 19 

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

O edital possui TRIGONOMETRIA como conteúdo programático. Dentro de trigonometria, o conhecimento da tabela dos 

ângulos notáveis é fundamental e pode ser facilmente deduzida por argumentos matemáticos simples. 

 

Questão: 30 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Todos os municípios citados nas alternativas tiveram sua colonização relacionada à presença de imigrantes. 

Fonte:  

 http://www.es.gov.br/EspiritoSanto/Paginas/colonizacao.aspx 

 http://www.alfredochaves.es.gov.br/ 

 

Questão: 36 

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

A referida questão usou o item “Primeiros Socorros em situações de emergência” em conformidade com o conteúdo 

programático indicado pelo edital do certame e não a AHA como argumentado. Para melhor elucidação do assunto o 

enunciado fez referência a AHA que foi utilizada como fonte de pesquisa, mas independente da fonte ter sido citada as 

demais opções de respostas não se encaixam nos princípios básicos de primeiros socorros. Como a referida questão 

abordou comprovadamente um assunto pertinente ao edital a ação recursal torna-se improcedente e não acatada. 

Fonte:  

 Atualização das diretrizes de RCP e ACE - Restrição do movimento da coluna. 

 https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-Highlights-Portuguese.pdf 

Acessado em 01/09/2016. 

 

 

Emprego: Vigia 

 

 

Questão: 02 

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

De acordo com o texto “Nossos velhos”, podemos afirmar que:  

• “Um belo dia eles perdem o garbo, ficam mais vulneráveis e adquirem umas manias bobas.” (2º parágrafo); 

• “Estão cansados de cuidar dos outros e de servir de exemplo: agora chegou a vez de eles serem cuidados e 

mimados por nós, nem que pra isso recorram a uma chantagenzinha emocional.” (3º parágrafo); e,  

• “Ficam tristes de repente.” (3º parágrafo). 

A informação de que “os nossos velhos encontram-se num processo de degeneração entre a vida e morte” á inadequada 

ao texto. 

Fonte: o próprio texto. 
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Questão: 09 

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

As palavras “desânimo” e “lúcido” são palavras acentuadas pelo mesmo motivo: são vocábulos proparoxítonos com 

acentuação obrigatória na antepenúltima sílaba. Os demais pares de palavras apresentam regras distintas, a saber: 

• ninguém: oxítona terminada em “em”; 

• traído: acentua-se “i” tônico, em hiato com vogal ou ditongo anterior, formando sílaba sozinho; 

• já: monossílabo tônico; 

• até: oxítona terminada em “é”; 

• difícil: paroxítona terminada em “l”; e, 

• pé: monossílabo tônico. 

Ressalta-se que as palavras “oxítonas” são palavras que têm a última sílaba da palavra como sílaba tônica. São 

naturalmente oxítonas as palavras terminadas em “r”, “l”, “z”, “x”, “i”, “u”, “im”, “um” e “om”, não necessitando de 

acentuação gráfica. As monossílabas têm apenas uma sílaba. Podem também ser denominadas de palavras 

monossilábicas. Conforme a intensidade com que são pronunciados, os “monossílabos” são classificados em tônicos e 

átonos. 

Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 

 

Questão: 12 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para letra A. 

O dia em que as férias de Walter terminam será no último dia de férias, 17 de setembro, que são 42 dias contando a 

partir do primeiro dia. 

 

Questão: 20 

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

A questão remete evidentemente a profissão “PESCADOR”, por se tratar de uma informação simples e universal. 

Localidades sem notório conhecimento da população como um todo é inviável para ser levado em conta na solução da 

questão. 

 

 

 

 

 

III 
DAS CONCLUSÕES 

 

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

fundamentações supraelencadas. 

 

 

Publique-se 

 

16 de novembro de 2016 
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