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JUSTIFICATIVA PARA MANUTENÇÃO OU 

ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES 
 
 

De acordo com o Edital de Abertura 01/2019, 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 MÉDIO 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
CARGO(S): TÉCNICO DE LABORATÓRIO - ÁREA AGRICULTURA, TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO - ÁREA AGROPECUÁRIA, TÉCNICO DE LABORATÓRIO - ÁREA 
ENFERMAGEM, TÉCNICO DE LABORATÓRIO - ÁREA ESTÉTICA, TÉCNICO DE 

LABORATÓRIO - ÁREA QUÍMICA, TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TÉCNICO 
EM EDIFICAÇÕES, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, ASSISTENTE DE ALUNO 

 
 

QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'C'. Os seguintes sinônimos poderiam ser usados no texto em 
substituição à forma verbal “confina” (l.16): “restringe”, “prende”, “encarcera”, “limita”. Já a forma verbal 
“perverte” não tem relação de sinonímia com “confina”, estando correta a alternativa C. 
 

QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'A'. No período “Ao botar o pé na estrada, temos a expectativa 
de embarcar numa outra forma de ser e de viver, em um outro eu que nos parece mais verdadeiro 
que aquele que acorda todo dia de manhã para seguir um roteiro previsível” (l. 17-19), se a forma 
verbal “temos” fosse flexionada no singular, ele ficaria assim: “Ao botar o pé na estrada, tenho a 
expectativa de embarcar numa outra forma de ser e de viver, em um outro eu que me parece mais 
verdadeiro que aquele que acorda todo dia de manhã para seguir um roteiro previsível”. Assim, duas 
palavras ao todo (ou seja, incluindo na contagem a alterada por determinação do enunciado) 
necessitariam ter a grafia modificada para garantir a correta concordância verbo-nominal, estando 
correta a alternativa A. 
 

QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme o texto, “Quando deixamos nosso mundo e 
partimos em direção a outros destinos, a primeira paisagem que nos espanta é nossa própria 
geografia”. Assim, está incorreta a alternativa A. Conforme o texto, “Ao botar o pé na estrada, temos 
a expectativa de embarcar numa outra forma de ser e de viver, em um outro eu que nos parece mais 
verdadeiro que aquele que acorda todo dia de manhã para seguir um roteiro previsível”. Assim, está 
incorreta a alternativa B. Conforme o texto, “Talvez o que as pessoas que detestam sair de casa ou 
alterar a rotina mais temam é justamente o que podem ver de si mesmas num espelho que não é o 
seu”. Assim, está incorreta a alternativa C. Conforme o texto, “O que fazemos é revisitar a nós mesmos 
no contato com diferentes culturas e percepções de mundo”. Assim, está incorreta a alternativa E. 
Conforme o texto, “Viajar é uma escolha profunda, que não depende da distância nem do destino. 
Numa viagem, estamos sempre sozinhos, ainda que no meio de hordas de turistas”. Assim, está 
correta a alternativa D. 



QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'E'. O vocábulo “então” (l. 22) é classificado como sendo um 
advérbio de tempo, estando correta a alternativa E. Para mais detalhes, ver CEGALLA, D. P. 
Novíssima gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 2010, p. 260. 

 
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'C'. Na frase “Com frequência, somos tentados a fazer a 
pergunta da poeta Cecília Meireles: ‘Em que espelho ficou perdida a minha face?’”, os dois pontos 
foram empregados para anunciar não a fala de um personagem ficcional, mas de uma autora real, no 
caso, Cecília Meireles. Assim, é falsa a primeira afirmação. No fragmento “Então, vem à tona a 
primeira surpresa. Aquele rosto que nos estranha no espelho do caminho é nosso” (l. 22-23), o ponto 
poderia ser substituído por dois pontos não para indicar supressão de palavras numa frase transcrita, 
recurso desempenhado pelas reticências, mas para indicar um esclarecimento, um resultado ou 
resumo do que se disse. Assim, é falsa a segunda afirmação. No excerto “Começamos a compreender 
ali o pior e o melhor das viagens: o risco” (l. 26-27), foram utilizados para indicar um esclarecimento, 
um resultado ou resumo do que se disse. Assim, é verdadeira a terceira afirmação. Desse modo, a 
resposta certa para a questão está localizada na alternativa C.  

 
QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'D'. São palavras que contêm encontro consonantal: “espelho” 
(sp), “objetos” (bj), perdida (rd) e primeira (pr). Já no termo “aventureiros” não há encontro 
consonantal, isto porque as letras “m” e “n” em final de sílaba não representam fonemas, e sim são 
letras nasalizadoras, tendo a função de til (CEGALLA, 2010). Dessa forma, a notação fonético-
fonológica da palavra ficaria assim: av~etureiros. Está correta, portanto, a alternativa D. 

 
QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'D'. A palavra “lençóis” (l. 05) é acentuada por ser uma oxítona 
terminada com o ditongo aberto “óis”. Assim, é verdadeira a primeira afirmação. A palavra “superfície” 
(l. 08) é acentuada não por ser proparoxítona, e sim uma paroxítona terminada em ditongo. Assim, é 
falsa a segunda afirmação. A palavra “tivéssemos” (l. 20) é acentuada não por ser uma paroxítona 
terminada em “os”, e sim uma proparoxítona. Assim, é falsa a terceira afirmação. Logo, a resposta 
certa para a questão está localizada na alternativa D. 

 
QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'E'. Conforme o texto, "Sempre esperamos que exista em nós 
um belvedere, é essa a nossa expectativa ao viajar”. A palavra “patíbulo” corresponde ao lugar, 
geralmente um palanque montado a céu aberto, onde se erguia o instrumento de tortura (forca, garrote 
ou guilhotina) para a execução dos condenados à pena capital. Já o termo “belvedere” corresponde 
ao pavilhãozinho ou terraço que coroa e domina um edifício e donde se descobre um grande horizonte; 
mirante. Portanto, o significado das duas palavras é antagônico, o que torna falsa a primeira 
afirmação. Conforme o texto, “toda viagem é subjetiva e, possivelmente, quando detestamos um lugar 
ou um povo, é porque não gostamos do que vimos em nós”. Assim, é falsa a segunda afirmação, 
estando correta a alternativa E. 
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QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão está baseada no artigo 7 da Constituição que 
diz: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: V - piso salarial proporcional à extensão e à COMPLEXIDADE DO TRABALHO. 

 
QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão está baseada na Seção II que trata Dos 
Principais Deveres do Servidor Público onde em seu inciso XIV determina que são deveres 
fundamentais do servidor público: h) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de 
representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o PODER 
ESTATAL. 

 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão está baseada no artigo 6 que determina que os 
Institutos Federais têm por finalidades e características: VIII - realizar e estimular A PESQUISA 



aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico 
e tecnológico. A questão era de preenchimento de lacuna, portanto o candidato deveria escolher a 
palavra que se encaixa na frase, cabe ressaltar que ao escolher inovação o candidato deixa de fora 
uma das finalidades dos institutos federais que é o de realizar e estimular a pesquisa, além disso a 
inovação já está contemplada dentro de desenvolvimento científico e tecnológico (final da frase). 

 
QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão está baseada no artigo 11 que determina que 
os Institutos Federais terão como órgão executivo a reitoria, composta por 1 (UM) REITOR E 5 
(CINCO) PRÓ-REITORES. A questão trouxe o texto da lei e não merece ser anulada. 
 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
CARGO(S): TÉCNICO DE LABORATÓRIO - ÁREA AGRICULTURA 

 

 
QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão traz à tona a análise sobre a irrigação e sua 
importância, conforme transcrevo na íntegra o enunciado. "A irrigação é uma técnica que permite aos 
agricultores reduzir os riscos de frustração de safra em períodos de déficit hídrico. Em relação à 
irrigação, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas."  

A questão é clara quanto ao que se está colocando para análise: "[... Em relação à irrigação, 
analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.]", uma vez que quando 
uma questão não é clara quanto ao que se está perguntando inúmeros são os recursos referente a 
mesma, fato que não ocorre aqui, uma vez que apenas um candidato fez objeção à mesma. 
Independentemente disso, apresento os argumentos que suportam a questão apresentada. Para 
proceder a análise da questão, a mesma foi pensada e elaborada analisando a questão como um 
todo, onde não havia necessidade de se avançar até a última assertiva para se determinar qual é a 
alternativa correta, pois as duas primeiras assertivas já eliminavam todas as demais alternativas, à 
exceção da alternativa D, apresentada como gabarito. 

Referente ao questionado pelo candidato e enumerado acima em pontos 1 e 2, o ponto 1 "A 
irrigação por aspersão não necessita de nivelamento da superfície do solo, podendo ser operado em 
qualquer condição topográfica." está correto em sua plenitude, uma vez que há inúmeros métodos de 
irrigação por aspersão não se restringindo apenas ao pivô central, método que tem sua aplicação 
imitada a áreas de declividade máxima de 30% . Métodos como o uso de aspersão convencional a 
declividade do terreno não tem menor importância, desde que respeitado o uso e aptidão do solo para 
as culturas que se pretende irrigar. Isso torna a primeira assertiva como correta e elimina as 
alternativas A e C, automaticamente de análise.  

A segunda assertiva que é trazia para análise "Solos com textura argilosa requerem maior 
frequência de irrigação em comparação a arenosos, uma vez que a água aplicada no primeiro 
apresenta menor taxa de infiltração em relação a arenosos." é completamente falsa, uma vez que é 
exatamente o oposto do que está apresentado, tornando a assertiva falsa e, portanto, eliminando 
automaticamente as alternativas que haviam sobrada (B e E) que junto com as já excluídas 
alternativas A e C, só deixam como alternativa correta a letra D. 

Quanto ao item 2 apresentado como argumentação do candidato que aponta não estar correta 
apontando exemplos como o da requeima da batata, primeiramente há uma falta de entendimento do 
problema que acomete a cultura especificamente. A requeima da batata não tem origem ou é 
influenciada pela presença ou não de irrigação. A requeima da batata, a título de exmeplo, 
aproveitando o que o candidato citou, é causada por um oomiceto e ocorre em condições de baixa 
temperatura (12 °C - 18 °C) e alta umidade relativa do ar (>90%). Isso não tem nada a ver com 
presença ou ausência de irrigação. Logo afirmar que o tipo de irrigação é promotor de doença é uma 
afirmação não fundamentada adequadamente. Além disso, a incidência da grande maioria das 
doenças está relacionada com a suscetibilidade de a planta estar ou não em contato com determinado 
agente causador. Para o caso de uso de irrigação, a mesma pode aumentar a severidade e a 
intensidade de determinada doença, que são conceitos totalmente diferente de incidência.  

Mediante ao exposto, está INDEFERIDA a solicitação de anulação da questão realizada pelo 
candidato. 

 
QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão traz à tona a análise sobre a manutenção de 
tratores agrícolas. A questão é clara quanto ao que se está colocando para análise: "[... Referente à 
manutenção de tratores agrícolas, analise as assertivas abaixo.]" e vou buscar dar uma resposta em 
teor único, pautando os diferentes pontos apresentados para análise. 



Em máquinas agrícolas a troca de olho do cárter (óleo de lubrificação dos componentes internos 
do motor) é realizada com base no número de horas trabalhadas e não com base na quilometragem, 
uma vez que máquinas agrícolas podem fazer infinitas horas de trabalho sem andar sequer um único 
metro. Por se tratar de um motor Ciclo Diesel, o sistema de alimentação necessita de uma enorme 
quantidade de ar (aproximadamente 400.000 L de ar por hora para cada 10 L de óleo diesel consumido 
no mesmo intervalo de tempo - considerando um trator de 80 cv no motor operando a uma rotação 
nominal de trabalho de 2.000 rpm), uma vez que o motor admite ar. Esse ar precisa ser filtrado para 
que entre livre de impurezas. Filtros banhados à óleo são menos eficientes em relação aos filtros que 
operam à seco devido ao fato de que, em condições de trabalho fora de nível, parte do ar que entra 
pelo sistema de filtagem não é filtrado, diferentemente do sistema à seco. A verificação da tensão da 
correia do motor é importante para que o sistema de arrefecimento funcione adequadamente. Não 
tem nada a ver com comando de válvulas, não em motores de tratores, colhedoras, caminhões, 
autopropelidos, e afins. Por fim, a cada troca de óleo do cárter de qualquer veículo ou máquina agrícola 
deve haver a troca dos filtros de óleo. Isso porque é nos filtros que as impurezas ficam retiradas. 
Sendo assim, uma troca de óleo sem que haja troca dos filtros não tem efetividade alguma em termos 
de redução de danos potenciais aos motores. Mediante ao exposto, está INDEFERIDA a solicitação 
de anulação da questão realizada pelo candidato. 
 

QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão faz referência a fertilidade do solo e 
amostragem de solo, onde se solicita a análise das assertivas, assinalando V, se verdadeiras, ou F, 
se falsas. A questão é clara quanto ao que se está colocando para análise, não havendo dúvidas 
quanto ao assunto. Portanto, vou buscar dar uma resposta em teor único, pautando os diferentes 
pontos apresentados para análise. 

Primeiramente houve uma atualização do referido manual que o solicitante cita, atualização 
essa em forma e conteúdo. Referente a forma, o mesmo passou a ser chamado de Manual de 
Calagem e Adubação para os Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Isso porque no 
entendimento da equipe técnica, antes da adubação a maioria dos solos necessitam de calagem, 
componente importante para adequação das condições de pH do solo mínimas para que as plantas 
se desenvolvam, antes de adubação. 

Dito isso, o que está oficialmente valendo para fins de discussão e interpretação é esta nova 
edição, a de 2016, a qual pauto a resposta ao candidato. 

Dependendo da cultura, sistema de cultivo, espaçamento e histórico de uso e fertilização das 
áreas, o número de subamostras para compor uma amostra de solo a ser enviada para o laboratório 
muda. A ideia de que a coleta de 10 a 20 subamostras para compor uma amostra a ser enviada ao 
laboratório atende os limites de inferência estatística está correto e é válido para uma análise 
exploratório da área, uma análise expedita, como se diz na prática. Isso torna a primeira assertiva 
falsa.  

Quanto ao método de coleta, posso usar qualquer um, desde que atenda aos princípios mínimos 
observados que são a não perda da camada superficial de solo (para trados de rosca, por exemplo), 
que o material não apresente contaminação da amostra de solo, etc.  

Mediante ao exposto, está INDEFERIDA a solicitação de anulação da questão realizada pelo 
candidato. 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão faz referência ao Sistema Plantio Direto (SPD) 
como técnica agronômica que vem sendo desenvolvida a mais de 50 anos no Brasil, cujo objetivo 
atual é melhorar as condições do solo e consolidar o Brasil como país com agricultura 
conservacionista.  

A questão é clara quanto ao que se está colocando para análise, não havendo dúvidas quanto 
ao assunto. Assim também são claras as assertivas apresentadas para análise e interpretação. 

A assertiva II traz a seguinte informação: "O controle de tráfico de máquinas e implementos 
agrícolas nas áreas de uso com lavoura".  

A assertiva está errada em sua concepção, uma vez que o que está sendo colocado para análise 
é o TRÁFICO. Esse se refere ao comércio ilícito de máquinas e equipamentos agrícolas. Se a palavra 
em questão fosse TRÁFEGO, toda a assertiva estaria correta, bem como suportada pela literatura 
apresentada pelo candidato. 

Mediante ao exposto, está INDEFERIDA a solicitação de anulação da questão realizada pelo 
candidato. 

 
 
 
 



QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão faz referência ao conceito de praga, manejo e 
danos potenciais que podem causar.  

A questão é clara quanto ao que se está colocando para análise, não havendo dúvidas quanto 
ao assunto. Assim também são claras as assertivas apresentadas para análise e interpretação. Vamos 
esclarecer os pontos em análise que deixaram dúvidas ao candidato. 

A alternativa correta é a letra D. Para fins de entendimento da questão, considera-se como 
verdadeira ou falsa a totalidade da informação apresentada pela assertiva e não somente parte dela. 
Esse entendimento foi delineado para todas as questões deste certame.  

Assim, a assertiva está totalmente errada, sendo falso o que está sendo apresentado para 
análise. Insetos micófagos são insetos que tem como seu alimento fungos. Estes, de forma geral, 
crescem sob meio de cultura de fácil degradação da parece celular como, por exemplo, folhas jovens 
cortadas por formigas cortadeiras. Sobre as partes de planas cortadas pelas formigas é que há o 
desenvolvimento de um fungo, as quais é a base alimentar da população de formigas. 

Mediante ao exposto, está INDEFERIDA a solicitação de anulação da questão realizada pelo 
candidato. 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'B'. Apenas a alternativa B está correta. A questão exige o 
entendimento de como aplicar os princípios básicos de produção de uma semente de qualidade, quais 
indicadores devem ser analisados e matemática básica, com aplicação de regra de três simples. 
 

QUESTÃO: 45 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão faz referência ao correto uso de pulverizadores 
e sua calibração. A questão é clara quanto ao que se está colocando para análise, não havendo 
dúvidas quanto ao assunto. Assim também são claras as assertivas apresentadas para análise e 
interpretação. Vamos esclarecer todos os pontos em análise que deixaram dúvidas ao candidato, bem 
como os demais das assertivas que compunham a questão. 

Em circuitos fechados como no caso de pulverizadores, a vazão varia com o quadrado da 
pressão, ou seja, para dobrar o volume de água aplicado por intervalo de tempo é necessário 
quadruplicar a pressão de trabalho. Isso gera gotas menores e maior probabilidade de deriva, dentre 
outros problemas como a indução de resistência de plantas, etc. Isso torna a assertiva I incorreta. 
Para se calibrar corretamente um pulverizador agrícola qualquer, faz-se necessário conhecer 
minimamente a largura de trabalho e a velocidade de deslocamento do conjunto, pois isso afeta a 
área coberta pela aplicação por minuto. De posse desses dados com a ponta qualquer escolhida para 
meu trabalho (ex. 11002, 11003, 120015, 8002, etc.) e com a dose de produto comercial indicada pelo 
fabricante, é possível calcular qual a quantidade de produto comercial que é preciso colocar no tanque 
de pulverização, a fim de aplicar determinado volume (L/ha) de produto na área. Isso torna a 
alternativa II correta. A substituição das pontas de pulverização deve ocorrer sempre que a vazão das 
pontas em uso ultrapassar 10% da vazão de pontas novas, operando em mesma pressão de trabalho, 
garantindo qualidade de aplicação, e redução de problemas futuros com resistência de plantas, 
insetos e doenças. Alguns trabalhos vêm trabalhando com uma possibilidade de ampliar essa faixa 
para 15%, o que ainda é muito questionado frente aos problemas apresentados. Isso torna a assertiva 
correta. Quanto as cores das pontas de pulverização, as mesmas indicam única e exclusivamente a 
vazão (L/min) que a ponta apresenta na pressão de 40 psi, a pressão padrão de trabalho. Isso torna 
a assertiva incorreta. Mediante ao exposto, está INDEFERIDA a solicitação de anulação da questão 
realizada pelo candidato. 

QUESTÃO: 47 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão faz referência a identificação e manejo de 
plantas daminhas. A questão é clara quanto ao que se está colocando para análise, não havendo 
dúvidas quanto ao assunto. Assim também são claras as assertivas apresentadas para análise e 
interpretação. Vamos esclarecer todos os pontos em análise que deixaram dúvidas ao candidato. 

O uso de rotação de culturas e rotação de princípios ativos (e não de produto comercial) é uma 
ferramenta de manejo eficiente para controle de espécies infestantes em lavouras comerciais. A 
rotação de culturas permite que se utilize a rotação de princípios ativos na área, o que faz com que 
haja maiores chances de controle de invasoras na área. É comum e recorrente entre os agentes de 
comercialização de herbicidas, produtores e técnicos de campo que uma diferente formulação entrou 
no mercado resolvendo os problemas que antes existiam. Novas formulações estão entrando e saindo 
do mercado o tempo todo, mas não há desenvolvimento de novos princípios ativos, o que de fato gera 
novas possibilidades de controle de invasoras, por exemplo. Mediante ao exposto, está INDEFERIDA 
a solicitação de anulação da questão realizada pelo candidato. 

 
QUESTÃO: 50 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão faz referência ao suprimento de água às 
plantas. A questão é clara quanto ao que se está colocando para análise, não havendo dúvidas quanto 
ao assunto, uma vez que apenas um candidato interpôs recurso, o que mostra, em certa forma, a 



clareza das questões para todas. Assim também são claras as assertivas apresentadas para análise 
e interpretação. Vamos esclarecer todos os pontos em análise que deixaram dúvidas ao candidato. 

A determinação do conteúdo volumétrico de água no solo pode ser realizada de forma direta 
por meio de coleta de amostra de solo com estrutura preservada, pesagem e secagem em estufa à 
105° C por 24 horas. Com a diferença de peso e com as informações de volume de solo coletados, é 
possível se estimar o volume de água de uma camada qualquer. Outra forma de se obter é por meio 
da relação da densidade do solo com dados de TDR, FDR ou outros aparatos eletrônicos previamente 
calibrados para determinado teor de argila e matéria orgânica do solo. Entretanto o método mais 
comum é o uso da densidade do solo e sua relação com o conteúdo gravimétrico de água no solo. A 
informação apresentada deixa claro que não é o uso somente da densidade que irá informar o 
conteúdo volumétrico de água no solo, mas sim diz que "[... conteúdo volumétrico de água do solo 
PODE SER realizada utilizando a informação da densidade do solo]". Isso significa que sem o uso 
dela há possibilidade de se obter a mesma informação e com uso dela também. Mediante ao exposto, 
está INDEFERIDA a solicitação de anulação da questão realizada pelo candidato. 
 

 
CARGO(S): TÉCNICO DE LABORATÓRIO - ÁREA AGROPECUÁRIA 

 

 
QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão traz à tona a análise sobre o sistema plantio 
direto como sistema conservacionista de manejo de solo. A questão é clara quanto ao que se está 
colocando para análise, não havendo dúvidas quanto ao assunto. 

Toda a percepção do candidato ao fato de que o tráfego controlado de máquinas vai ao encontro 
do preconizado pelo SPD está correta. O uso do SPD viabilizou muitas atividades e práticas agrícolas 
dentro das propriedades rurais. Entretanto, mesmo com a presença de palhada que atenua o impacto 
das gotas de chuva sobre o solo, a semeadura morro acima-morro abaixo é uma prática que não 
corrobora com o SPD, uma vez que abre sulcos no sentido do declive, favorecendo o escoamento de 
água da chuva, a qual ganha velocidade e potencial erosivo de solo. Áreas consideradas de baixa 
declividade, como aquelas com menos de 1% de declive, a presença de resíduos não permite a 
retirada de terraços, uma vez que nestas áreas (geralmente com grande bacia de contribuição) os 
problemas de erosão se dão pelo acúmulo de grande volume de água que não consegue infiltrar no 
solo, mesmo este tendo grande capacidade de infiltração. O uso do solo de acordo com a máxima 
capacidade de uso não é uma ação que vai ao encontro de melhorias no SPD, o que torna a alternativa 
E a correta e, portanto, torna a última assertiva errada não está relacionado ao tráfego controlado de 
máquinas no SPD mas sim no uso do solo dado pela sua máxima capacidade de uso. Qualquer 
sistema que for usar o solo como meio de produção deve atentar para seu uso de acordo com sua 
capacidade e não pela máxima capacidade. Por exemplo, se tomarmos os Neossolos Regolíticos e 
Cambissolos Háplicos a indicação de uso do solo é para pastagens perenes, frutíferas, etc. podendo 
variar um pouco de local para local em função dos dados captados. Entretanto, independentemente 
do local, você jamais vai observar uma indicação de uso para lavoura de grãos anuais, como ocorre 
em muitos locais. Essa seria a máxima capacidade de uso, mas totalmente fora de recomendação 
técnica de uso do solo de acordo com sua capacidade. Mediante ao exposto, está INDEFERIDA a 
solicitação de anulação da questão realizada pelo candidato. 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão faz referência ao manejo de pastagens visando 
o desempenho animal em seus mais variados índices, de uma maneira generalista. A questão é clara 
quanto ao que se está colocando para análise, não havendo dúvidas quanto ao assunto. Assim 
também são claras as assertivas apresentadas para análise e interpretação. Vamos esclarecer os 
pontos em análise. 

A assertiva três traz em seu conteúdo para análise "[Capacidade de suporte de uma pastagem 
significa a quantidade de animais que podemos ter nela com os animais expressando o máximo de 
seu potencial. ]". Esse potencial pode ser qualquer potencial que você queira, e está colocado de 
forma intrínseca que se refere a capacidade de o animal converter o alimento em ganho de peso 
(diário, mensal, etc.) acúmulo de gordura intramuscular, marmoreio da carne, ou mesmo expressar o 
potencial genético que apresenta, convertendo o pasto em produção de leite, lã etc. por exemplo. 
Poderá haver questionamento: há, mas muitos destes indicadores são genéticos. Para expressar a 
capacidade genética de um animal qualquer é necessário fornecer as condições adequadas para tal, 
e estas está em primeiro lugar a alimentação. Assim, esta alternativa está corretamente pautada. 

Referente à assertiva quatro que traz em seu conteúdo "[Manejar bem uma pastagem significa 
permitir aos animais exercerem seletividade no pastejo.]". A assertiva está correta e vai ao encontro 
da argumentação apresentada pelo próprio candidato, citando material publicado pelo Prof. Carlos 
Nabinger que diz "[...Se os animais tem oportunidade, estes selecionam preferencialmente algumas 



partes das plantas em relação a outras e certas espécies mais do que outras. Na medida em que a 
disponibilidade de forragem diminui (ou aumenta-se a carga) as possibilidades de seleção se 
reduzem...]" Quem faz o manejo da pastagem são os animais e o texto também apresenta isso de 
forma intrínseca, desde a primeira frase presente no enunciado da questão. Na medida em que há 
um aumento de carga animal, é reduzida a possibilidade de o animal selecionar folhas ou partes das 
plantas consideradas pelo mesma "melhor". Isso reduz a seletividade e você acaba aplicando um 
"mau manejo" da pastagem, pois sem folha, não há captação de luz e transformação dos recursos do 
meio em novas folhas, dando continuidade ao ciclo de produção e permitindo aos animais 
expressarem seu máximo potencial produtivo. Mediante ao exposto, está INDEFERIDA a solicitação 
de anulação da questão realizada pelo candidato. 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão faz referência ao uso da técnica de rotação de 
culturas e seu planejamento e uso em sistemas de produção agropecuários. A questão é clara quanto 
ao que se está colocando para análise, não havendo dúvidas quanto ao assunto. Assim também são 
claras as assertivas apresentadas para análise e interpretação. Vamos esclarecer os pontos em 
análise. 

Apenas a alternativa B está correta. Primeiramente há um erro conceitual entre rotação e 
sucessão de culturas, pois são situações totalmente diferentes. Rotação engloba mudança de espécie 
vegetal, na mesma área, em um intervalo de duas safras agrícolas, enquanto sucessão é a alternância 
de diferentes espécies, no mesmo ano agrícola, em mesma área. Isso por si só torna a assertiva I 
incorreta. 

Quando se pensa em um projeto de melhorias de solo que engloba rotação de culturas, um dos 
primeiros pontos a serem planejados é a relação entre o ciclo da espécie cultivada como planta de 
cobertura e a de interesse econômico. Ambas não podem coexistir no mesmo ciclo produtivo, não nas 
condições atuais de desenvolvimento tecnológico pois irão competir pelos mesmos recursos, sendo 
impossível maneja-las. Assim, isso torna a assertiva III incorreta, uma vez que a mesma traz como 
argumentação o trecho que diz "independentemente do ciclo".  

Quanto a assertiva IV, a falta de entendimento suficiente entre a diferença entre rotação e 
sucessão apresentada na assertiva I recaiu novamente na assertiva IV, que traz "Sistemas de Rotação 
trigo e soja ou milho safrinha após a soja, são opções que tem sido desenvolvida ao longo dos anos, 
mas por questões econômicas como o caso do trigo e milho, vem sendo deixadas de lado pelos 
produtores.". O que está sendo apresentado é um sistema de sucessão e não de rotação, o que torna 
a assertiva incorreta. 

Mediante ao exposto, está INDEFERIDA a solicitação de anulação da questão realizada pelo 
candidato. 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão faz referência ao manejo da água de irrigação 
e seu correto posicionamento. A questão é clara quanto ao que se está colocando para análise, não 
havendo dúvidas quanto ao assunto. Assim também são claras as assertivas apresentadas para 
análise e interpretação. Vamos esclarecer os pontos em análise que deixaram dúvidas ao candidato. 

A alternativa correta é a letra C. Para fins de entendimento da questão, considera-se como 
verdadeira ou falsa a totalidade da informação apresentada pela assertiva e não somente parte dela. 
Esse entendimento foi delineado para todas as questões deste certame.  

Assim, a objetivo de qualquer sistema de irrigação é manejar o uso da água de forma mais 
eficiente que a condição atual/natural. Assim, ao se manejar a água de irrigação se reduz problemas 
de doenças de solo e de parte aérea, principalmente em se tratando de manejo da água via sistema 
de gotejamento, o que torna a assertiva I incorreta. Além disso, toda a água que está a jusante será 
de melhor qualidade, uma vez que está se fazendo uma gestão adequada dos recursos hídricos a 
montante, com a redução de perdas de fertilizantes, perdas de água e de solo, etc. Isso torna a 
alternativa IV estar incorreta, uma vez que o termo correto é jusante (o que vem depois do local de 
aplicação do sistema de manejo da água e não o que vem antes.  

Assim, o que levou ao entendimento errado da questão foi a questão de saber o significado de 
montante ou jusante, termos muito utilizados em recursos hídricos especialmente no manejo de 
sistemas de irrigação. Mediante ao exposto, está INDEFERIDA a solicitação de anulação da questão 
realizada pelo candidato. 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão faz referência a pulverização e pulverizadores, 
seu uso e calibração. A questão é clara quanto ao que se está colocando para análise, não havendo 
dúvidas quanto ao assunto. Assim também são claras as assertivas apresentadas para análise e 
interpretação. Vamos esclarecer os pontos em análise que deixaram dúvidas ao candidato. 

Qualquer pulverizador agrícola, seja ele propulsado por ação humana, animal, tratorizado, 
autropropelido ou qualquer outra tecnologia atualmente disponível tem por base a transformação de 



um volume de água em bilhões de gotas. Esse fracionamento é realizado aplicando pressão hidráulica 
ao líquido que se desloca até um orifício (ponta de pulverização) de onde é fracionado. Considerando 
qualquer ponta de pulverização, para se dobrar a vazão (L/min) faz-se necessário quadruplicar a 
pressão hidráulica. Isso é um princípio básico elementar da hidráulica de fluídos. Assim, a título de 
exemplo, uma ponta de pulverização com características técnicas 11002, apresenta na pressão de 40 
psi, uma vazão de 756 mL/min. Para se dobrar essa vazão, faz-se necessário aumentar a pressão 4x, 
ou seja, 280 psi de pressão. Ao se modificar a pressão para mais, aumenta-se a vazão de água, e o 
espectro de gotas ficam menores, mais propensas a deriva vertical e horizontal. Assim, a assertiva é 
verdadeira. 

Quanto à assertiva de que "[... a presença do manômetro é indispensável para a calibração de 
qualquer pulverizador...]" a mesma é falsa. Não é preciso se dispor de um manômetro para calibrar 
qualquer que seja o pulverizador. O manômetro é uma ferramenta, um instrumento somente. 
Considerando o mesmo exemplo acima, com uma ponta nova 11002 e sabendo da relação 
vazão:pressão, você pode calibrar qualquer implemento. Se considerar a mesma pressão anterior (40 
psi) essa ponta nova deverá, quando acoplada na barra de pulverização no meio das demais pontas 
atuais, entregar uma vazão de 756 mL/min. Se a mesma apresentar maior vazão do que isso, a 
pressão aplicada está acima de 40 psi, caso contrário abaixo. Com isso, é possível verificar também 
a qualidade das pontas de pulverização, se há ou não necessidade de substituição em função de 
desgaste por excesso de uso. 

Mediante ao exposto, está INDEFERIDA a solicitação de anulação da questão realizada pelo 
candidato. 

 
QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão faz referência ao manejo da cultura do milho. 
A questão é clara quanto ao que se está colocando para análise, não havendo dúvidas quanto ao 
assunto. Assim também são claras as assertivas apresentadas para análise e interpretação. Vamos 
esclarecer todos os pontos em análise que deixaram dúvidas ao candidato, bem como os demais das 
assertivas que compunham a questão. 

A extração de macronutrientes primários (nitrogênio, fósforo e potássio) aumenta linearmente 
com o aumento na produtividade, sendo que a maior exigência da cultura se refere aos nutrientes 
nitrogênio e potássio, seguido de cálcio, magnésio e fosforo. 

Em condições de campo, no contexto atual das lavouras comerciais de milho, semeados com 
um espaçamento entre linhas variando entre 45 a 50 cm e, densidade de semeadura de 3 até 5 
sementes por metro linear, a população final da cultura, nestas condições é de 60 até 100 mil plantas 
por hectare, o que já demanda maior atenção em termos de manejo do água, pragas e doenças. 

Por ser altamente demandante de nitrogênio o parcelamento do nutriente ao longo do ciclo é 
indicado. O critério de parcelamento do nitrogênio atende exclusiva e especificamente aos períodos 
críticos dentro do estádio fenológico relacionados à definição do número de fileiras de grão por espiga 
e número de grãos por fileira. Alocação de nitrogênio fora dos estádios fenológicos acima delimitados 
apresentam pouca resposta em termos de produtividade, tornando pouco eficiente a aplicação de 
nitrogênio.  

Mediante ao exposto, está INDEFERIDA a solicitação de anulação da questão realizada pelo 
candidato. 

 
QUESTÃO: 43 - ANULADA. Após análise da solicitação e verificação do gabarito apresentado, há 
verdade e conformidade com a solicitação do recurso. Assim, considera-se DEFERIDA a solicitação 
de anulação da questão, visto que ela apresenta duas alternativas iguais, que apresentam as palavras 
que preenchem as lacunas, tornando-as o gabarito da referida questão. 
 

QUESTÃO: 46 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão faz referência ao raleio de frutos em diferentes 
espécies frutíferas. A questão é clara quanto ao que se está colocando para análise, não havendo 
dúvidas quanto ao assunto. Assim também são claras as assertivas apresentadas para análise e 
interpretação. Vamos esclarecer todos os pontos em análise que deixaram dúvidas ao candidato. 

A bibliografia apresentada pelo candidato contestando a assertiva a qual também usa para 
embasamento do pedido de anulação é fundamentada em pesquisa cientificas da área. A referida 
pesquisa foi desencadeada pelo fato de ter havido e estar havendo a entrada de novos materiais 
viníferos no campo, com maiores potenciais produtivos, características produtivas como 
"empacotamento" de cacho, etc. superiores às até então no presente no mercado, dentre outras 
perguntas mais.  

Entretanto esse material apresentado, se observado e lido na essência, não exclui a 
necessidade de dois raleio de bagas, mas sim acrescenta um terceiro, a fim de anteder a ampla 
variedade de cultivares de uva no mercado. Ainda mais, para as antigas, pode agregar valor quando 
realizado, especialmente para as uvas de mesa.  



Assim, a supressão de uma parte da informação de que existe mais uma possibilidade de raleio 
não desqualifica ou compromete o entendimento da questão, uma vez que não faz inferência de que, 
na ausência de um terceiro raleio ou na alteração do momento do raleio possa haver prejuízo. Pelo 
contrário, apresenta de forma clara e objetiva que esses dois raleios, nos momentos apresentados no 
contexto da assertiva, são importantes, uma vez que a mesma instituição de realização da pesquisa 
que o candidato embasa seu questionamento, é clara quando diz que esses dois raleio (pré-florada e 
bagas em "grão de ervilha" são importantes. Mediante ao exposto, está INDEFERIDA a solicitação de 
anulação da questão realizada pelo candidato. 
 

 
CARGO(S): TÉCNICO DE LABORATÓRIO - ÁREA ENFERMAGEM 

 

 
QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'C'. Segundo Manual de Biossegurança da Fiocruz, Alergia: 
Reação sintomática que ocorre em consequência de uma interação do anticorpo ou de célula 
sensibilizada e um alérgeno (seja de origem natural ou sintética). Antídoto: Compostos que 
neutralizam ou inativam substâncias tóxicas e venenos. Antígeno: Qualquer substância estranha 
reconhecida pelo organismo, sendo reconhecida por células do sistema imune, reagem 
especificamente com anticorpos e com receptores de células T e B. A depender do papel e da 
atividade desenvolvida no sistema pode ser denominado também de alérgeno, tolerógeno, 
imunógeno. Choque Anafilático: É uma reação alérgica também denominada Hipersensibilidade tipo 
I sistêmica, mediada pela reação de granulação dos Mastócitos induzida por IgE. Disponível em: 
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/biosseguranca/manual_biosseguranca.pdf e 
https://portal.fiocruz.br/noticia/biosseguranca-o-que-e 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'C'. Segundo Guia de vigilância epidemiológica, toda 
investigação passa por um roteiro: Identificação do paciente – nome, idade, sexo, estado civil, 
profissão, local de trabalho e de residência, com ponto de referência. Anamnese e exame físico – data 
de início dos primeiros sintomas, história da moléstia atual, antecedentes mórbidos, antecedentes 
vacinais, mudanças de hábitos nos dias que antecederam aos sintomas e dados de exame físico. 
Suspeita diagnóstica – na pendência de dados complementares para firmar o diagnóstico, devem ser 
formuladas as principais suspeitas e assim possibilitar a definição de medidas de controle preliminares 
e a solicitação de exames laboratoriais. Meio ambiente – depende do tipo de doença investigada. Por 
exemplo, se a suspeita é de doença de veiculação hídrica, são essenciais as informações sobre 
sistema de abastecimento e tratamento de água, destino de resíduos líquidos, sólidos e lixo, 
alagamentos, chuvas; em outros casos, podem estar envolvidos insetos vetores, inseticidas e 
pesticidas, etc. EXAMES LABORATORIAIS neste caso – estes exames devem ser solicitados com 
vistas ao esclarecimento do diagnóstico do paciente e das fontes de contaminação, veículo de 
transmissão, pesquisa de vetores, conforme cada situação. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'E'. Segundo a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/ 
medicina laboratorial (sbpc/ml): Coleta e Preparo da Amostra Biológica, vários fatores interferem na 
fase pré-analítica, exceto seguir a orientação do profissional, como, higiene perineal e desprezar 
primeiro jato antes da coleta da urina. Disponível em 
http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/livro_coleta_biologica2013.pdf 

 
QUESTÃO: 41 - MANTIDA alternativa 'A'. Segundo a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/ 
medicina laboratorial (sbpc/ml): Coleta e Preparo da Amostra Biológica, o teste do pezinho deve ser 
colhido em todo recém-nascido com 3 a 5 dias de vida. Em geral, é preferível que seja colhido no 
terceiro dia, ocasião em que a quantidade de leite já ingerida pelo bebê é suficiente para que a 
fenilalanina se acumule no sangue e, dessa forma, evite o falso-negativo para PKU. Além disso, evita-
se um resultado falso-positivo para hipotireoidismo congênito. Logo após o nascimento, ocorre uma 
liberação fisiológica de TSH no sangue, que é o hormônio dosado para o diagnóstico do 
hipotireoidismo congênito, e posterior diminuição, atingindo valores menores que o valor de corte do 
teste, que é de 10 mcUI/mL. Assim, o teste deve ser realizado somente após 72 horas de vida. 
Disponível em: http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/livro_coleta_biologica2013.pdf 

 
QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/ 
medicina laboratorial (sbpc/ml): Coleta e Preparo da Amostra Biológica, Teste do Pezinho, fazer a 
antissepsia do local com algodão umedecido em álcool a 70º GL, massageando para ativar a 
circulação local; não se recomenda a utilização de álcool iodado, PVPI ou qualquer outra substância, 

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/biosseguranca/manual_biosseguranca.pdf
https://portal.fiocruz.br/noticia/biosseguranca-o-que-e
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf
http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/livro_coleta_biologica2013.pdf
http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/livro_coleta_biologica2013.pdf


pois interferem no exame; quando o calcanhar estiver avermelhado, puncionar uma vez o local 
escolhido com a lanceta de ponta fina, enxugar a primeira gota de sangue e utilizar a seguinte para a 
coleta; evitar sangramento abundante que possa resultar em camada excessiva no papel de filtro; se 
isso acontecer, interromper o fluxo de sangue com algodão seco e aguardar um sangramento 
contínuo; • encostar a segunda gota de sangue no verso do primeiro círculo do papel de filtro; deixar 
que se forme a gota de sangue espontaneamente, sem “espremer” ou “ordenhar” o local da punção 
para extrair o sangue (a “ordenha” libera plasma do tecido, diluindo o material colhido; esta situação 
compromete o material e o resultado do exame); fazer movimentos circulares com o papel de filtro e 
não deixar o sangue coagular no pé nem no papel durante o procedimento; a camada de sangue deve 
ser fina e homogênea e preencher completamente a superfície do círculo (coletas feitas com seringa 
não são recomendadas porque deixam a superfície do papel com camada excessiva de sangue; 
coletas bem realizadas têm aspecto homogêneo e transparente quando observamos o material contra 
a luz). Disponível em: http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/livro_coleta_biologica2013.pdf 

 
QUESTÃO: 46 - MANTIDA alternativa 'A'. Conforme a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/ 
medicina laboratorial (sbpc/ml): Coleta e Preparo da Amostra Biológica, o tubo para coleta da Influenza 
A/B, é tubo de soro gel 5ml. Disponível em: 
http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/livro_coleta_biologica2013.pdf 

QUESTÃO: 47 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/ 
medicina laboratorial (sbpc/ml): Coleta e Preparo da Amostra Biológica, sugere-se que as seguintes 
informações acompanhem as amostras: • número de identificação; • data e hora da coleta; • nome do 
responsável pela coleta (opcional); • tipo de amostra ou origem do tecido. Disponível em: 
http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/livro_coleta_biologica2013.pdf 
 

 
CARGO(S): TÉCNICO DE LABORATÓRIO - ÁREA ESTÉTICA 

 

 
QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme consta na assertiva I "As células de Langerhans 
constituem de 2 a 8% da epiderme e desempenham proteção 
imunológica adicional à pele (...)", como o próprio defende no recurso enviado, "(...) agindo como 
uma barreira física aos organismos patogênicos" pois as células de Langerhans captam/fagocitam 
um corpo estranho (patógeno), induzem à rejeição reagindo imunológicamente (antígeno) ativando os 
linfócitos T. Desta forma, a função de barreira física, "obstáculo que, num dado local, impede ou 
dificulta o acesso" de acordo com o dicionário, torna correta a assertiva. 

 
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'E'. Na informação que consta na questão está escrito apenas 
a palavra ultrassom, sendo esse o modelo tradicional e muito utilizado, no qual a resposta correta é a 
letra E. Se a intensão fosse saber a frequência do ultrassom HIFU que é focalizado e tem aplicador 
em curva (cônico), conforme referência que cita no recurso, eu teria especificado este aparelho em 
especial. O ultrassom abordado na questão, o convencional com aplicador plano, para fins estéticos 
se utiliza entre 2 a 3 MHz. A frequência de 1 MHz deste aparelho é utilizada para fins terapêuticos na 
área da fisioterapia e desportiva, além do que, quando utilizado em 1 MHz ele não causa nenhuma 
alteração no tecido adiposo e nas fibras colágenas que é o principal objetivo estético da utilização. 

 
QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'B'. Exatamente por serem óleos e gorduras, os emolientes 
não evitam ou atenuam a oleosidade. Concordo quando cita que ressecamento e oleosidade estão 
interligados, mas se utilizamos emoliente em uma pele oleosa estaremos aumentando o problema. Já 
quando utilizamos emoliente em uma pele com ressecamento, que seria a palavra correta para tornar 
a frase verdadeira, ele pode sim atenuar ou evitar essa condição, pois a pele ressecada possui perda 
de oleosidade como você mesmo cita no recurso. 

 
QUESTÃO: 44 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão 44 trata de conhecimentos de cosmetologia 
aplicada na estética, e está pedindo as alternativas INCORRETAS, ou seja, as que não são exigidas 
ao esteticista. A assertiva II realmente está CORRETA, assim como a alternativa IV que também deve 
ser de conhecimento do esteticista, pois é ele que fica responsável por embalar adequadamente para 
não ter nenhum problema no transporte e a forma de armazenamento dos produtos. Porém, conforme 
pede na questão, as alternativas I e III estão incorretas pois são conhecimentos mais específicos e 
cabem ao profissional especialista na área. 

 
 

http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/livro_coleta_biologica2013.pdf
http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/livro_coleta_biologica2013.pdf
http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/livro_coleta_biologica2013.pdf


QUESTÃO: 48 - MANTIDA alternativa 'C'. Na assertiva "Deve haver local apropriado para limpeza, 
desinfecção ou esterilização de artigos, provido de pia exclusiva e equipamento para 
esterilização (estufa ou autoclave)" não confirma que a estufa será utilizada única e exclusivamente 
para esterilização, as palavres entre parênteses dão exemplos de materiais/ equipamentos usados 
para limpeza, desinfecção ou esterilização. O foco da assertiva é confirmar que o local onde se 
encontram produtos, equipamentos e materiais para esses fins deve ser apropriado somente para 
isso. As estufas utilizam calor seco, também usado para secagem de materiais antes da esterilização, 
os quais devem estar limpos e secos, além de bem acondicionados em embalagens específicas para 
então irem para a autoclave. Complementando ainda, conforme a RDC n° 15, de 15 de março de 
2012, capítulo I, sessão II: Parágrafo único: " Excluem-se do escopo desse regulamento o 
processamento de produtos para saúde realizados em consultórios odontológicos, consultórios 
individualizados e não vinculados a serviços de saúde, unidades de processamento de endoscópios, 
serviços de terapia renal substitutiva, serviços de assistência veterinária." 
 

 
CARGO(S): TÉCNICO DE LABORATÓRIO - ÁREA QUÍMICA 

 

 
QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'B'. A preparação da solução de fenoltaleína consiste em 
pesar 500 mg (0,5 g) em uma solução de 1000 mL. E a preparação do tiossulfato de sódio é feita 
dissolvendo 25 g em 1000 mL de solução. O conceito de concentração percentual determina que 
massa esteja em gramas e o volume 100 mL. A resolução consiste em determinar qual massa 
existente em 100 mL da solução preparada. Realizando os cálculos:  
 
Massa de fenolftaleína = 500 mg transformando para gramas = 0,5 g 
 

Conc.% = massa em gramas dissolvidas em 100 mL de solução 
 

0,5 g ................................ 1000 mL X g ................................ 100 mL 
 

X = 0,05 g interpretação 0,05 g em 100 mL, concentração percentual 0,05% 
 

Massa de tiossulfato de sódio = 25 g 
 

Conc.% = massa em gramas dissolvidas em 100 mL de solução 
 

25 g ................................ 1000 mL X g ................................ 100 mL 
 

X = 2,5 g interpretação 2,5 g em 100 mL, concentração percentual 2,5% 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão informa que foram adicionados em 2 copos 
classificados com copo “A” e “B” com ênfase entre parênteses (cada copo com 100 mL). Dessa forma, 
fica claro que cada copo tem um volume de 100 mL de refrigerante. A resolução da questão não 
envolve cálculos, trata-se de entender a diferença de massa e concentração, o volume retirado da lata 
e adicionados no copo terão massas diferentes com a mesma concentração. Também entender que 
a retirada de uma alíquota de refrigerante não constitui uma diluição (Procedimento físico-químico de 
tornar uma solução menos concentrada em partículas de soluto através do aumento do solvente), 
neste caso não existe alteração na concentração. Quanto à referência ao termo refrigerante (bebidas 
gaseificadas obtidas pela dissolução em água ou extrato vegetal, e pela adição de açúcar ou 
edulcorantes, obrigatoriamente serem saturadas de dióxido de carbono industrialmente puro), a 
questão solicita apenas o raciocínio da dissolução do açúcar em uma quantidade de promover uma 
solução (mistura homogênea). 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'D'. A “Cinética Química” (estudo da velocidade das reações 
químicas e os fatores que a influenciam) está inserida no item parâmetro físico-químico do conteúdo 
do programa de nível médio técnico completo conhecimento específico cargo 12: - Técnico 
Laboratório/área química. 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'B'. A região de comprimento de onda compreendida, entre 
380 nm a 400 nm, é uma região polêmica, a qual alguns pesquisadores, através de suas pesquisas, 
afirmam que o espectro visível inicie em 380nm, mesmo não havendo consenso absoluto entre os 
autores, não podemos desconsiderar os trabalhos dos pesquisadores. Além disso, devemos nos 
atentar que o concurso é para técnicos de química, exigindo conhecimento de ensino médio, portanto, 



a referência do início do comprimento de onda na região em 400 nm é válida, uma vez que essa 
decisão é fundamentada nas seguintes questões: 
- 1º fundamento: A prova do ENEM, ano 2011, questão 68, mostra um gráfico com comprimento de 
onda na região visível com início em 400 nm. 
- 2º fundamento: Química nova esc. – São Paulo-SP, BR Vol, 38, Nº2, p.181-184, maio 2016 – 
Espectrofotometria no Ensino Médio: Construção de um fotômetro de Baixo Custo e fácil aquisição. 
Apresenta um gráfico de absorção do KMn04 (permanganato de potássio) substância em solução 
colorida com início do espectro com início em 400 mn. 
- 3º fundamento: infoescola.com/química/espectrofotometria. Apresenta espectro eletromagnético em 
figura com espectro visível de 400 nm a 700 nm. 
- 4º fundamento: Jounal of Exact Sciences – JES, vol. 21, n.1, pp20-25 (Abr – Jun 2019). Construção 
de Espectrofotômetro visível para fins didáticos. Na figura 2. Espectro da radiação eletromagnética. 
Fonte: Pereira & Rafael, 2016. Apresenta espectro visível de 400 a 700 nm. 

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão refere-se ao conhecimento de um sistema de 
refluxo de condensadores de refluxo, uma operação de equipamento rotineira em laboratório químico, 
utilizada para que não haja perda de substâncias voláteis ao serem aquecidas. 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'B'. A espectrometria infravermelha é uma ferramenta versátil 
que é aplicada à determinação de análise qualitativa e quantitativa de espécies moleculares de todas 
as substâncias que interagem com região do infravermelho. As moléculas que possuem hidrogênio 
ligado ao carbono, nitrogênio e oxigênio, formam ligações dipolares que, respeitando o comprimento, 
podem ser analisados de forma qualitativa e quantitativa. 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'A'. O diagrama de Hommel, aplicado em vários países, indica 
os riscos envolvendo o produto químico, representados em uma estrutura formada por 4 quadrados: 
um quadrante de cor vermelha, indicando risco à inflamabilidade, constando a numeração de 0 a 4, 
dependendo do risco, outro quadrante de cor azul indicando risco à saúde, constando a numeração 
de 0 a 4, dependendo do risco, outro quadrante de cor amarela indicando reatividade, com numeração 
de 0 a 4, dependendo do risco, e outro quadrante de cor branca com riscos específicos, utilizando 
simbologias com letras maiúsculas outras simbologias que informam o perigo. 
 

VERMELHO – INFLAMABILIDADE, onde os riscos são os seguintes: 
4 – Abaixo de 23ºC 
3 – Abaixo de 38ºC 
2 – Abaixo de 93ºC 
1 – Acima de 93ºC 
0 – Não queima 
 

AZUL – PERIGO À SAÚDE, onde os riscos são os seguintes: 
4 – Letal 
3 – Muito perigoso 
2 – Perigoso 
1 – Risco leve 
0 – Baixo risco 
 

AMARELO – REATIVIDADE, onde os riscos são os seguintes: 
4 – Pode explodir 
3 – Pode explodir com choque mecânico 
2 – Reação química violenta 
1 – Instável quando aquecido 
0 – Estável 
 

BRANCO – RISCOS ESPECIAIS, alguns símbolos: OXY - Oxidante forte 
ALK - Alcalino forte COR - Corrosivo Evite o uso de água 
 

Radioativo 
A questão solicita a classificação: VERMELHO – 0; AZUL – 3; AMARELO – 2; BRANCO – COR 
VERMELHO – 0 ................. Não queima 
AZUL – 3 ........................... Muito perigoso  
AMARELO – 2 ................... Reação violenta  
BRANCO – COR ................. Corrosivo 
 

Essas especificações correspondem ao do ácido sulfúrico, um produto de grande uso em laboratórios. 
 



QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'E'. Luvas seguras para manuseio de ácido sulfúrico são: viton, 
PVC e butila. Para acetona: butila. A questão solicita qual a luva de maior segurança para manuseio 
de ácido sulfúrico e acetona, respectivamente, logo, a alternativa ‘E’ corresponde ao comando da 
questão. 
 

QUESTÃO: 41 - MANTIDA alternativa 'B'. A absorção da radiação eletromagnética depende de três 
fatores: absortividade molar da espécie, do caminho óptico percorrido pela radiação e da concentração 
da solução, esses fatores são a base da Lei de Beer. Estando a absortividade molar e caminho óptico 
definidos sem alterações, a concentração passa a ser o fator limitante da Lei, esse comportamento 
da absorção de meios concentrados de analito (> 0,01M), impõe a distância média entre as moléculas 
responsáveis pela e diminui a ponto de cada molécula afetar a distribuição de carga de suas vizinhas. 
Essa interação, por sua vez, altera a capacidade das moléculas em absorver um determinado 
comprimento de onda da radiação, nesse caso, a interação é dependente da concentração, ocorrendo 
um desvio linear entre a absorbância e concentração. 
 

QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'D'. A extração líquido-líquido é um procedimento técnico 
utilizado em laboratórios químicos, realizado no funil de separação. O fundamento consiste em extrair 
um ou mais analitos dissolvidos em líquido para um outro líquido, baseado em suas diferentes 
solubilidades, constituídos por líquidos imiscíveis. Portanto, a alternativa “A” não pode ser considerada 
correta por ser álcool etílico e água miscíveis. 
 

QUESTÃO: 43 - MANTIDA alternativa 'C'. O raciocínio da palavra processo contínuo é em relação 
ao método de operação na separação de dois líquidos voláteis descritos na questão como uma mistura 
binária ideal. A palavra (processo contínuo) é a operação realizada de modo constante e ininterrupto 
até o fim da operação. 
 

QUESTÃO: 44 - MANTIDA alternativa 'E'. O descartes de resíduos químicos de origem ácida ou 
básicas gerados em procedimentos operacionais no laboratório, devem ser destinados à locais 
diferentes (distantes) do laboratório, pois em determinado pH ( 0 e 1) ou pOH (13 e 14) são altamente 
corrosivos, a aproximação de substâncias ácidas com bases sem um procedimento correto de 
tratamento podem gerar uma reação com grande liberação de calor. O procedimento de sua 
neutralização deve ser feito com procedimento técnico com substância capaz de realizar uma reação 
de maneira segura com ajuste de Ph 
 

QUESTÃO: 50 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão informa que: “Soluções tampões (no plural) são 
misturas para evitar variações de pH ou pOH do meio quando adicionado ácido ou base forte”. É uma 
solução tampão para cada sistema um ácido e um básico. Logo, um tampão para meio ácido 
H2C03/NaHCO3 e para meio básico NH4OH/NH4Cl (alternativa E). 
 

 
CARGO(S): TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
 

QUESTÃO: 48 - MANTIDA alternativa 'D'. Ainda que, no enunciado da referida questão não tenha 
sido informado a versão do Windows, em nada anula a questão em tela, devido ao fato do candidato(a) 
interpretar exatamente o que foi solicitado no enunciado da questão: "Assinale a alternativa"... Então 
deve-se responder com base nas alternativas, ou seja, de A a E. Também informa-se que seria 
passível de anulação, se dentre as alternativas existisse mais de uma correta, o que não é o caso. 
Como o conteúdo programático do Edital em vigência, não informa a versão do Windows, pode ser 
cobrada qualquer versão não se atendo a um ou outra versão, isso também se refere a qualquer uma 
das ferramentas administrativas. Concluo por INDEREFIR o recurso impetrado a essa banca 
organizadora, por não haver duas respostas corretas, e nem fuga do conteúdo programático do Edital. 
Devendo-se responder conforme o enunciado: "Assinale a alternativa". 
 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

 
 

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'E'. O gabarito da questão está correto, pois todas as 
alternativas estão coerentes com a bibliografia utilizada: MICELI, M. T.; FERREIRA, P. Desenho 
Técnico Básico. Rio de Janeiro: Ed. Blucher, 2001, pg. 35. A questão refere-se principalmente à face 
hachurada, que está em projeção reduzida no plano frontal (π’), representada por uma reta. Todas as 
faces do sólido estão projetadas paralelamente ou perpendicularmente nos planos de projeção, sendo 



retângulos. Mesmo uma das faces, visualmente parecendo um quadrado (não tem como afirmar), um 
quadrado também é um tipo de retângulo, pois consiste em um paralelogramo que possui todos os 
ângulos internos retos. Portanto o gabarito será mantido. 
 

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'C'. O gabarito da questão está correto, pois segue a 
bibliografia utilizada: MICELI, M. T.; FERREIRA, P. Desenho Técnico Básico. Rio de Janeiro: Ed. 
Blucher, 2001, pg. 75. Portanto, será mantido. 
 

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'B'. O gabarito da questão está correto, de acordo com a 
bibliografia consagrada utilizada, independente de interpretações sobre o significado das palavras: 
MONTENEGRO, G. A. Desenho Arquitetônico. 3º Ed. Rio de Janeiro: Ed. Blucher, 2001, pg. 74-81. 
 

QUESTÃO: 45 - ANULADA. Houve um erro de digitação na segunda assertiva, na qual estava escrito 
conta, o correto seria cota, o que pode causar dúvidas se a assertiva é falsa ou verdadeira. Sendo 
assim, decide-se por anular a questão. 
 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 
 

QUESTÃO: 26 - ANULADA. Conforme norma da ANVISA a higienização das mãos com água e 
sabonete líquido quando estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos 
corporais; usar preparação alcoólica para as mãos (60 a 80%) quando as mesmas não estiverem 
visivelmente sujas. Nesse sentido a primeira alternativa está FALSA, não há alternativas corretas na 
questão. 
 

QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão refere-se às complicações da terapia 
nutricional enteral, são complicações da terapia nutricional enteral: 
- Resíduo Gástrico aumentado - ocorre o atraso do esvaziamento gástrico. 
- Irritação gástrica - Uso prolongado de sondas e respiração pela boca devido ao uso da mesma. 
- Otite média aguda - Pressão da sonda abre a trompa de Eustáquio, permitindo uma possível infecção 
bacteriana. 
- Esofagite - Pressão da sonda na mucosa. 
- Pneumonia aspirativa - Deslocamento da sonda assim ocorrendo regurgitação do conteúdo gástrico. 

Nesse sentido, o gabarito está CORRETO, pois Resíduo gástrico diminuído não é uma 
complicação da nutrição enteral e sim resíduo gástrico aumentado. 

Referente a Otite média aguda ela e causada por uma infecção, mas a questão refere-se as 
complicações da nutrição enteral e não as causas da OTITE. 
Bibliografia utilizada: VOLPATO, A.C.B; PASSOS, V.C.S. Técnicas Básicas de Enfermagem: 5. Ed. 
São Paulo: Martinari, 2018. Gabarito mantido. 
 

QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'D'. Segue a fórmula utilizada para cálculo de gotejamento: 
 

Gts/min= Vt / T x 3, segue cálculo: 
 

Gts/min= 535 / 12 x3 = 14,86. 
 

Conforme arredondamento matemático: 
< 5 (menor que 5). Quando o primeiro algarismo a ser abandonado é 0,1,2,3 ou 4, ficará inalterado o 
último algarismo que permanece. 
> 5 (maior que 5). Quando o primeiro algarismo a ser abandonado é o 6,7,8, ou 9, aumenta-se em 
uma unidade o algarismo que permanece. 

Portanto o valor do cálculo é 14,86, conforme arredondamento segue 15gts/min. Gabarito 
mantido. 
 

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'E'. Conforme bibliografia: Imersão banho de banheira e 
aspersão banho de chuveiro. Gabarito correto, alternativa E. 
 

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'A'. Aterosclerose- trata-se de formação de placas de 
ateromas, logo a arteriosclerose é uma condição degenerativa das artérias, caracterizada por 
espessamento e perda da elasticidade, calcificação das paredes das artérias (camadas média e 
íntima) e, consequentemente, estreitamento da luz do vaso arterial. 
Bibliografia utilizada: 
SILVA, G.T.R; TARDELLI, S.R.L.S. Manual do técnico e auxiliar de enfermagem: 2. Ed. São Paulo: 
Martinari, 2017. Pág 465. Gabarito mantido. 



 
CARGO(S): ASSISTENTE DE ALUNO 

 

 
QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'E'. A banca indefere o recurso, pois conforme Antunes, por 
meio da disciplina o indivíduo comunica-se consigo mesmo e com o mundo, aceita a existência dos 
outros, estabelece relações sociais, constrói conhecimentos, desenvolve-se integralmente. A sala de 
aula é e sempre foi um espaço que expressa continuidade da vida, reflexo do entorno. Se assim não 
for, não será sala de aula verdadeira, não permitirá que o aluno contextualize em sua existência os 
saberes que ali aprende.  

 
QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'C'. A banca indefere o recurso, pois a educação é um 
processo multidimensional. Ela apresenta uma dimensão humana, uma dimensão técnica e uma 
dimensão político-social. Tais dimensões não podem ser vistas como partes que se justapõem, ou 
que são acrescentadas umas às outras sem terem entre si uma relação dinâmica e coerente.  

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'C'. A banca indefere o recurso, pois tratou de trabalhar 
conteúdos programáticos conforme estabelecido em Edital de Abertura, onde não faz menção a não 
trabalhar conteúdos como educação básica (que inclui ensino infantil, ensino fundamental, médio e 
superior), até porque as atribuições do cargo estão amplas em relação ao conteúdo. 

 
QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'A'. A banca indefere os recursos, pois trabalhar em equipe 
significa compartilhar uma direção comum. Além disso, atividades desenvolvidas em conjunto 
encorajam o grupo, o que aumenta o desempenho na hora de realizar atividades, transmitindo 
autoconfiança, habilidade e união, características primordiais para o sucesso. 

 
QUESTÃO: 43 - MANTIDA alternativa 'B'. A banca indefere o recurso, pois, ao assumir uma postura 
profissional adequada, o educador deverá se ater à importância de se instaurar um clima de 
reciprocidade, principalmente no que se refere ao respeito. Sendo assim, tal possibilidade se 
concretizará efetivamente, tendo ele como principal agente de todo o processo. 

Portanto, algumas medidas tendem a colaborar para que os mesmos sejam concretizados de 
forma plausível. Entre elas destacam-se: 
# Evitar que sejam proferidas palavras de baixo calão no ambiente de sala de aula, pois tal atitude 
denota falta de respeito para com os alunos; 
# Saber contornar de forma autônoma e dinâmica os possíveis obstáculos provenientes das relações 
interpessoais, bem como dos resultados advindos do processo de ensino-aprendizagem; 
# Procurar cumprir com os prazos preestabelecidos quanto à entrega de resultados referentes a 
trabalhos, avaliações, seminários e outras atividades extraclasse. Posturas como estas conferem 
confiabilidade. 
# Cumprir com regras previamente estabelecidas, seja de forma coletiva ou individual, uma vez que a 
atitude mantém o instinto de autoridade, fato indispensável na preservação do instinto de liderança. 

Portanto, todas as assertivas estão corretas. 

 
QUESTÃO: 45 - MANTIDA alternativa 'D'. A banca indefere o recurso, pois a enunciado solicita qual 
alternativa está incorreta. E nesse caso a alternativa "D" está incorreta, pois as escolas devem 
introduzir a tecnologia ao ensino, pois a tecnologia inserida na educação estimula os alunos a 
aprenderem o conteúdo, oferecendo melhores experiências de aprendizagem a perfis de estudantes 
diferentes. 

 
QUESTÃO: 46 - MANTIDA alternativa 'E'. A banca indefere o recurso, pois o Currículo, não é 
imparcial, é social e culturalmente definido, reflete uma concepção de mundo, de sociedade e de 
educação, implica relações de poder, sendo o centro da ação educativa. A visão do currículo está 
associada ao conjunto de atividades intencionalmente desenvolvidas para o processo formativo. 

O currículo é um instrumento político que se vincula à ideologia, à estrutura social, à cultura e 
ao poder. A cultura é o conteúdo da educação, sua essência e sua defesa, e currículo é a opção 
realizada dentro dessa cultura. As teorias críticas nos informam que a escola tem sido um lugar de 
subordinação e reprodução da cultura da classe dominante, das elites, da burguesia. Porém, com a 
pluralidade cultural, aparece o movimento de exigência dos grupos culturais dominados que lutam 
para ter suas raízes culturais reconhecidas e representadas na cultura nacional, pois por trás das 
nossas diferenças, há a mesma humanidade. 

 
 



QUESTÃO: 48 - MANTIDA alternativa 'B'. A banca indefere os recursos, pois conforme programa do 
Edital de Abertura, solicita conhecimento em Noções de Primeiros Socorros aos alunos. Portanto, foi 
trabalhado PRIMEIROS SOCORROS E PREVENÇÃO DE ACIDENTES APLICADOS AO AMBIENTE 
ESCOLAR. Dessa forma, o enunciado está claro ao solicitar o que se deve fazer em caso de acidente.   

 
NÍVEL SUPERIOR 

 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL, BIBLIOTECÁRIO DOCUMENTALISTA, ENFERMEIRO - 

ÁREA, MÉDICO - ÁREA, NUTRICIONISTA - HABILITAÇÃO, PEDAGOGO - ÁREA, TÉCNICO EM 
ASSUNTOS EDUCIONAIS 

 

 

 
QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'A'. Na frase “Sentiam uma vaga inquietação imiscuindo-se 
pelas paredes da casa" (l. 15-16), a forma verbal reflexiva “imiscuindo-se” poderia ser substituída por 
seu sinônimo “intrometendo-se”, estando correta a alternativa A. Já as formas verbais reflexivas 
“revolvendo-se”, “esquadrinhando-se”, “enlanguescendo-se” e “deformando-se” não têm relação de 
sinonímia com “imiscuindo-se”. Assim, está correta a alternativa A. Perfeita a descrição do candidato 
que interpôs recurso reconhecendo que "intrometendo-se" é sinônimo de "imiscuindo-se".  

 

 
QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'D'. A palavra “erva-mate” (l. 04) está grafada corretamente. 
Ademais, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa não reconhece a existência da expressão 
"erva mate". A palavra “tique-taquear” (l. 13) está grafada incorretamente, pois o correto é escrever 
“tiquetaquear”. A palavra “bolicho” (l. 23) está grafada corretamente. A palavra “microondas” (l. 37) 
está grafada incorretamente, pois o correto é escrever “micro-ondas”. Assim, somente as afirmações 
III e IV são verdadeiras, estando correta a alternativa D. 

 

 
QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme Cegalla (2010, p. 352), “o objeto indireto é o 
complemento verbal regido de preposição necessária e sem valor circunstancial. Representa, 
ordinariamente, o ser a que se destina ou se refere a ação verbal”. Assim, da oração “Meu avô 
entregava a um dos filhos seu próprio relógio de bolso” (l. 25), o conteúdo sublinhado corresponde ao 
seu objeto indireto, estando correta a alternativa C. 

 

 
QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'C'. Somente as palavras “efígie” e “trajetória” são paroxítonas, 
pois terminam em ditongo crescente, estando correta a alternativa C. Vale lembrar que “Não se 
separam letras que representam ditongos” (CEGALLA, 2010, p. 36). Já as palavras “incômodo” e 
“machucá-lo” são, respectivamente, proparoxítona e oxítona. 

 

 
QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'E'. A oração adaptada “Percorro a linha do tempo da minha 
trajetória errática” (l. 35-36) está escrita na voz ativa. A alternativa que mostra o excerto corretamente 
convertido para a voz passiva analítica é a E: “A linha do tempo da minha trajetória errática é percorrida 
por mim”. Isto porque “a voz passiva analítica é formada pelo verbo auxiliar “ser” seguido do particípio 
do verbo principal. (…) O verbo pode vir acompanhado de um agente [da passiva]” (CEGALLA, 2011, 
p. 220) que, neste caso, está representado pela expressão “por mim”. Assim, está correta a alternativa 
E.  

 

 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'E'. Na frase “Esqueciam-se de dar corda porque raramente o 
relógio era consultado” (l. 12-13), o termo sublinhado é classificado como advérbio de tempo, estando 
correta a alternativa E. Para mais detalhes, ver CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua 
portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 2010, p. 260. 

 

 

QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'A'. No fragmento “O relógio de parede marcava o tempo da 
vida, solene sobre a mesa das refeições de domingo” (l. 06-07), se o termo “relógio” fosse flexionado 
no plural, ele ficaria assim: “Os relógios de parede marcavam o tempo da vida, solenes sobre a mesa 
das refeições de domingo”. Assim, três outras palavras precisariam ter a grafia modificada para 
garantir a correta concordância verbo-nominal, estando correta a alternativa A. 
 

 



QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'A'. A consideração exclusiva do que é expresso pelo texto 
veta distorções propositadamente criadas por seus intérpretes. Isso, entretanto, não impede que 
sejam construídas paráfrases de trechos dele, visto ser esta uma apropriação textual válida. Conforme 
o texto, “Meu pai herdou este grande respeito pelo tempo. Cada um de seus três filhos ganhou um 
relógio ao completar 10 anos. Por alguma razão ele e minha mãe chegaram à conclusão de que esta 
era uma idade em que podíamos começar a nos responsabilizar pelo tempo, a carregá-lo no pulso”. 
Ambas as afirmações são verdadeiras, pois parafraseiam o que é exposto pelo texto. Além disso, a 
segunda é uma justificativa da primeira, porque ratifica o grande respeito que o pai da autora herdou 
pelo tempo. A compreensão alimentada pelos pais da autora de que ela e seus irmãos, ao atingirem 
dez anos de idade, já poderiam assumir a responsabilidade por tudo o que era acarretado pelo tempo, 
controlando-o, assim, no próprio pulso, constitui uma das causas da atitude respeitosa nutrida por seu 
progenitor em relação ao tempo, no que tange a todas as suas propriedades e influências. Destarte, 
está correta a alternativa A. 

 

 

QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'D'. O termo “precioso” (l. 01) é decorrente do processo de 
formação de palavras denominado derivação sufixal, estando correta a alternativa D. Isto porque ao 
tema “preci” (ou seja, o radical “prec” acrescido da vogal “i”) junta-se o sufixo nominal “oso”, que forma 
adjetivo que denota “abundância, qualificação acentuada” (CEGALLA, 2010, p. 104). 
 

 

QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'B'. O verbo representa uma das classes gramaticais da língua 
portuguesa. A conjugação verbal implica a flexão dessa mesma classe gramatical. "Flexão e emprego 
das classes gramaticais" é um dos conteúdos programáticos do concurso. A forma verbal “podíamos” 
(l. 34) está devidamente conjugada na primeira pessoa do plural do pretérito imperfeito do modo 
indicativo, estando correta a alternativa B. 
 

 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 

 

 
CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL, BIBLIOTECÁRIO DOCUMENTALISTA, ENFERMEIRO - 

ÁREA, MÉDICO - ÁREA, NUTRICIONISTA - HABILITAÇÃO, PEDAGOGO - ÁREA, TÉCNICO EM 
ASSUNTOS EDUCIONAIS 

 

 

 

QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão está baseada no artigo 7 da Constituição 
Federal que determina que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem 
à melhoria de sua condição social: II - seguro-desemprego, em caso de desemprego INVOLUNTÁRIO. 
 

 

 

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

 

CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL 
 

 

 

QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'B'. Alternativa I - está correta - conforme Parâmetros para 
Atuação de Assistentes Sociais na Política de Assistência.pg.10 - 14. Refere-se à ampliação da 
atuação da profissão desde sua existência no Brasil e no mundo, a partir do primeiro curso de Serviço 
Social em 1936. Alternativa II está correta, conforme Parâmetros para Atuação de Assistentes 
Sociais na Política de Assistência.pg.10 - 14; A afirmativa refere-se à Assistência Social apenas como 
campo de trabalho, não está identificando o Serviço Social com a Assistência Social reduzindo a 
identidade profissional, que se inscreve em um amplo espectro de questões geradas com a divisão 
social, regional e internacional do trabalho.  

 

 

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'E'. Conforme GUERRA, Yolanda. A instrumentalidade no 
trabalho do assistente social, (págs. 8 -11), a questão refere-se à utilidade social da profissão, 
vinculada às políticas sociais, onde a instrumentalidade do Serviço Social pode ser pensada como 
uma condição sócio-histórica da profissão em níveis. 

 

 

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'A'. Conforme Caroline Goerck, Eunice Maria Viccari. 
Assessoria: processo de trabalho do Serviço Social (pág. 05); Questão mantida, pois a frase enfatiza 
a forma como os Conselhos consideram a assessoria. "A assessoria no âmbito do Serviço Social é 
pelo Conselho Federal e os Conselhos Regionais do Serviço Social como um instrumento de trabalho 
profissional, em que o assistente social irá acompanhar processos de trabalho da organização e/ou 
de grupos, apontando possibilidades, limites, alternativas no projeto pretendido. 

 



QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão está conforme a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990. A questão foi elaborada conforme a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Art. 88 - VI - 
"integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e 
encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social, para efeito de 
agilização do atendimento de crianças e de adolescentes inseridos em programas de acolhimento 
familiar ou institucional, com vista na sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal solução se 
mostrar comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta". Art. 70ª, inciso VI, a 
promoção de espaços interssetoriais locais para a articulação de ações e a elaboração de planos de 
atuação conjunta focados nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais de 
saúde, de assistência social e de educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos 
da criança e do adolescente. 

 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'D'. Questão conforme Aline Medeiro Damasio. O Projeto 
Social como resposta à questão social. Disponível em: https://cress-
mg.org.br/hotsites/Upload/Pics/ff/ff4abc60-cd6e-430b-abe1-cc5c5e7120dc.pdf. A Afirmativa II está 
incorreta, pois o projeto social é uma m instrumento do Serviço social e de várias outras profissões, 
que contribuem para a redução das desigualdades sociais, os projetos sociais são um exercício de 
cidadania, no qual vários atores sociais estão envolvidos. Eles são uma forma de estimular também 
uma maior conscientização do indivíduo para o papel que desempenha na sociedade (pág. 09). 

 

 
QUESTÃO: 41 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'E' PARA ALTERNATIVA 'C'. Alterado 
gabarito (C) - Cfe. Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Assistência pág. 27 
" o trabalho interdisciplinar em equipe deve ser orientado pela perspectiva de totalidade, com vistas a 
situar o indivíduo nas relações sociais que têm papel determinante nas suas condições de vida, de 
modo a não responsabilizá-lo pela sua condição socioeconômica. 

 

 
QUESTÃO: 44 - MANTIDA alternativa 'D'. Cfe. MEDEIROS, Najara Sousa, ALMEIDA, Bernadete 
Lourdes Figueiredo de. O trabalho do assistente social no Contexto de crise do capitalismo 
Contemporâneo: Desvalorização e Superexploração. Apenas a alternativa D está incorreta. 
D, Incorreta - Em decorrência das mudanças no padrão de atendimento das expressões da questão 
social mediante a inserção na lógica da privatização das políticas sociais com o repasse das 
responsabilidades sociais do Estado para as organizações do chamado terceiro setor, amplia-se a 
presença do assistente social nas ONG's. (pág.787). 
E - O papel das ONGs no Brasil no trato das expressões da questão social é legitimado e ampliado, 
pela lógica neoliberal, em múltiplas denominações à serviço e interesse do mercado e\ou das 
organizações filantrópicas de caráter religioso ou não (pág. 783). 
 

 

QUESTÃO: 47 - MANTIDA alternativa 'E'. Mantida conforme Silva, Marli Barbosa da Questão social 
e o trabalho do assistente social no centro de referência de assistência social – CRAS. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/180027/101_00372.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y. Citação em pág.02. A questão social diz respeito ao conjunto das expressões das desigualdades 
sociais engendradas na sociedade capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do Estado. 
Tem sua gênese no caráter coletivo da produção, contraposto a apropriação privada da própria 
atividade humana – o trabalho-, das condições necessárias à sua realização, assim como de seus 
frutos. É indissociável da emergência do “trabalhador livre”, que depende da venda de sua força de 
trabalho como meio de satisfação de suas necessidades vitais (IAMAMOTO, 2001, p. 17). 

 

 
QUESTÃO: 49 - MANTIDA alternativa 'E'. Questão mantida conforme Baptista, Myrian Veras. 
Planejamento Social intencionalidade e instrumentalidade. 2 ed. São Paulo: Veras Editora, 2000. Pág. 
13. Na alternativa B, refere-se ao processo do planejamento, onde são citados três aspectos: à 
seleção das atividades necessárias, à otimização de seu inter-relacionamento, e à decisão sobre os 
caminhos a serem percorridos pela ação e às providencias necessárias à sua adoção. Não houve 
alteração de sentido da frase pela supressão da conjunção citada. 
  

 

 
CARGO(S): BIBLIOTECÁRIO DOCUMENTALISTA 

 

 

 
QUESTÃO: 26 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'C'. Têm razão 
os solicitantes do recurso, segundo a NBR 14722:2011 a alternativa correta é mesmo a letra C. Por 
isso, altera-se o gabarito final. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
https://cress-mg.org.br/hotsites/Upload/Pics/ff/ff4abc60-cd6e-430b-abe1-cc5c5e7120dc.pdf
https://cress-mg.org.br/hotsites/Upload/Pics/ff/ff4abc60-cd6e-430b-abe1-cc5c5e7120dc.pdf
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/180027/101_00372.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/180027/101_00372.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 
QUESTÃO: 27 - ANULADA. Têm razão os solicitantes do recurso. O editor de texto altera 
automaticamente a letra inicial após o ponto. Particularidade não observada no momento da revisão 
da prova. Não há alternativa correta. Questão anulada. 

 

 
QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'E'. Ponto 1: A gestão de bibliotecas deve preocupar-se com 
os recursos, as pessoas e os espaços destinados à biblioteca, portanto "gestão ambiental" está, sim, 
inserido dentro dos aspectos de gestão de bibliotecas e contemplado no programa de estudos; 
Ponto 2: A questão apresenta medidas administrativas no âmbito da GESTÃO ambiental de bibliotecas 
e não de combate ao incêndio. Mesmo durante um sinistro com fogo já iniciado, medidas 
administrativas devem ter sido pensadas anteriormente no sentido se garantir a segurança das 
pessoas (rotas de fuga, acesso fácil às saídas, portas antipânico, treinamento de pessoal, etc...) e 
facilitar a ação dos bombeiros, assim sendo, segundo Campos (2017), TODAS as alternativas 
apresentadas estão corretas. 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'E'. Considera-se para responder essa questão 
conhecimentos do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 e na Lei nº 9.610/1998 (Lei vigente sobre 
o assunto). Portanto, são passíveis de desfazimento em uma biblioteca, no âmbito da administração 
pública, os itens Ociosos, Irrecuperáveis e Antieconômicos segundo o Decreto nº 9.373/2018 e, as 
Cópias Reprográficas, segundo a Lei nº 9.610/1998 (Lei do Direito Autoral). Questão mantida. 

 

 
QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'C'. Segundo o código de Ética, a alternativa I estaria correta 
SE o termo utilizado fosse PODERÁ, na questão apresentada aparece "deverá", portanto, esta 
alternativa está ERRADA. Na alternativa II o Código de Ética diz que a suspensão por falta de 
pagamento de anuidade cessará "com o recolhimento da dívida" e não "após três anos" como aparece 
na questão, portanto esta alternativa está ERRADA. Na alternativa IV, o Código de Ética diz que o 
infrator suspenso por débito "será admitida reabilitação profissional, mediante novo registro...". 
Portanto alternativa ERRADA. A única alternativa correta é a letra C. 

 

 

QUESTÃO: 48 - MANTIDA alternativa 'B'. Carta Náutica é um tipo de mapa específico, como "Álbum 
para colorir" é um tipo de Álbum. Fosse passível de receber ISBN e estaria contemplado na relação 
do site da BN, não está. Alternativa mantida. 

 

 

QUESTÃO: 49 - MANTIDA alternativa 'A'. O portal de Periódicos da Capes é uma BIBLIOTECA 
VIRTUAL que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção 
científica internacional. Qualis não é uma base de indexação, é um conjunto de procedimentos 
utilizados pela Capes para estratificação da qualidade da produção intelectual dos programas de pós-
graduação. O Portal de Periódicos da CAPES é uma COLEÇÃO DE PERIÓDICOS, o Portal é um 
agrupador de indexadores inclusive, através do portal, é possível obter uma lista de indexadores de 
uma área específica, utilizando os recursos de busca. 
 

 

QUESTÃO: 50 - ANULADA. Procede o recurso. As informações são retiradas da fonte principal de 
informação que, em materiais impressos no todo, é a folha de rosto, assim, o verso da folha de rosto 
é fonte principal de informações. A alternativa correta deveria aparecer sem os colchetes, logo não há 
alternativa correta para a questão. 
 

 

 
CARGO(S): ENFERMEIRO – ÁREA 

 

 

 

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão refere-se ao programa: cuidados e 
procedimentos gerais desenvolvidos pelo profissional de Enfermagem. Cabe ao profissional 
enfermeiro realizar coletas laboratoriais bem como cuidados gerais nos procedimentos de coletas. 
Nesse sentido, questão mantida.  

 

 

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'B'. Ao injetarmos o solvente no frasco de penicilina cristalina 
5.000.000 UI, o volume total sempre ficará com 2ml a mais, portanto 8ml de água destilada, o volume 
total será de 10ml. 
 

Segue o cálculo: 
 

5.000.000 ----- 8ml AD + 2ml de pó, então: 
 

5.000.000 -----> 10ml 

 



2.500.000 -----> x 
 

5.000.000 x = 2.500.000 x 10 
 

x= 25.000.00 / 5.000.000 
 

X = 5ml 
 

Bibliografia utilizada: Giovani, Arlete. Enfermagem: cálculo e administração de medicamentos: 15. Ed. 
São Paulo: Rideel, 2019. Portanto, gabarito mantido. 
 

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'D'. A terceira assertiva não está incompleta, tendo em vista 
que o sibilo é um som ruidoso, e não há necessidade de enfatizar o tipo de som "musical", tendo em 
vista que várias literaturas trazem o conceito somente enfatizando o som ruidoso ou soproso. A 
Respiração de Kussmaul são respirações rápidas e profundas devido à estimulação do centro 
respiratório por acidose metabólica, logo a primeira assertiva é falsa. A segunda assertiva, padrão 
respiratório de Cheyne-Stokes são períodos de apneia alternando com períodos de taquipneia, logo a 
assertiva é falsa. A terceira, quarta e quinta assertiva todas são verdadeiras. Nesse sentido segue 
correta a alternativa D, não justificando a troca de gabarito. 
Bibliografias utilizadas: 
- VOLPATO, A.C.B; PASSOS, V.C.S. Técnicas Básicas de Enfermagem: 5. Ed. São Paulo: Martinari, 
2018. 
- Jevon, Philip; Ewens, Beverley. Habilidades fundamentais para enfermagem: 2. Ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2009. Gabarito mantido. 

 

 
QUESTÃO: 49 - MANTIDA alternativa 'C'. Após entrar em contato com o vírus da hepatite, o indivíduo 
pode desenvolver hepatite aguda, sendo ela manifestada em três fases: Período prodrômico ou pré-
ictérico, fase ictérica e fase de convalescença, e não dois períodos como afirma a alternativa. E a 
alternativa D "As hepatites virais crônicas estão relacionadas aos vírus B, C e D. A cronicidade é 
caracterizada pela detecção de material genético ou de antígenos virais por um período de 6 meses 
após o diagnóstico inicial" não está afirmando que somente após os 6 meses e sim por um período 
de 6 meses. A bibliografia utilizada para elaboração da questão é a mais atualizada do Ministério da 
Saúde.  Ministério da saúde. Guia de vigilância em saúde/2019. Disponível em: < 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia 
_saude_3ed.pdf>. Questão mantida. 
 

 

 
CARGO(S): MÉDICO – ÁREA 

 

 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'D'. O gabarito correto dessa questão é a alternativa D, 
segundo a referência, livro intitulado Casos Clínicos em Medicina de Emergência, 3ª edição, autores 
Eugene C. Toy et al, Editora AMGH, 2014, página 400, onde se lê:" Em geral, os pacientes com 
intoxicação aguda por cocaína requerem apenas tratamento de suporte, incluindo 
monitoramento e administração de líquidos IV. A melhor forma de controlar a agitação é usando 
benzodiazepínicos ...", referindo ainda nessa página que os beta bloqueadores não devem ser usados, 
devido ao risco de efeito alfa-adrenérgico não contraposto, com consequente aumento da hipertensão 
e vasoconstrição coronariana". Portanto, questão nº 35 mantida, gabarito mantido, alternativa D. 
 

 

 
CARGO(S): NUTRICIONISTA – HABILITAÇÃO 

 

 

 
QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'E'. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, 
dentre os alimentos apresentados nesta questão o único que não pode ser considerado in natura ou 
minimamente processado (que também é uma nomenclatura utilizada pelo Guia) é o queijo, pois este 
é considerado como alimentos processado. Inclusive este alimento é utilizado como exemplo pelo 
Guia. 

 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'E'. O recurso não deixa claro o que está sendo 
discutido/solicitado, pois o gabarito divulgado para esta questão é a letra E e o recurso vem solicitar 
essa mesma resposta 

 



QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão em discussão versa sobre o caderno 33 do 
Ministério da Saúde sobre Nutrição Materno-Infantil: crescimento e desenvolvimento em todas as 
faixas etárias. Todos os tópicos deste caderno são informações necessárias e de conhecimento do 
profissional de saúde pois tem relação com a saúde dental de criança e hábitos alimentares. Desta 
forma o Ministério da Saúde não fez um caderno com orientações seccionadas para cada profissional 
e sim orientações gerais em saúde para todos os profissionais que trabalham com esta faixa etária 
para poderem orientar as mães destas crianças 

 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão solicitava qual das alternativas são excluídas 
da RDC 216 pois são regulamentadas pela RDC 52. Estas que são excluídas da 216 são locais que 
tem fabricação/industrialização de alimentos e desta forma necessitam de normas técnicas 
diferenciadas. A questão necessitava de leitura e compreensão do texto sobre o que o enunciado 
solicitava 

 

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão solicita quais as formas de transmissão de calor 
e não as diferentes formas de cozimento. 

 

 
QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão abrange todos os conceitos e domínios de 
aprendizado da Técnica Dietética. Todas as assertivas descrevem as atividades que são 
desenvolvidas nesta disciplina e o laboratório de dietética ou Tec. Dietética é o local onde o aluno 
aprende além de técnicas de cozimento, as diferentes formas de apresentar um alimento de acordo 
com a dieta que o indivíduo deve receber. 

 

QUESTÃO: 46 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão solicita a quantidade de proteína para 
adolescentes em fase de crescimento e não para casos especiais desta faixa etária. É sabido que há 
diferença entre os gêneros e desta forma foi colocada uma margem de valores (0,8 a 1,0 g/kg/ peso) 
que engloba ambos os sexos.  

 

 
QUESTÃO: 49 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi embasada na Resolução CONSUP                  
nº 054/2018, de 25 de junho de 2018, que Aprova o Regulamento do Programa de Segurança 
Alimentar e Nutricional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha. Dessa 
forma, a assertiva I descreve quais as pessoas que PODEM utilizar o refeitório de acordo com a 
resolução. Porém, é sabido que esta pode ser alterada de acordo com a administração de cada 
campus 
 

 

 
CARGO(S): PEDAGOGO – ÁREA 

 

 

 
QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com a LDBEN, art. 19, as instituições de ensino 
dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas:         
I - públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder 
Público; 
II - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito 
privado. 
III - comunitárias, na forma da lei. 

 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'B'. A banca indefere os recursos apresentados, pois o 
programa é abrangente em considerar os temas a serem abordados na prova e, portanto, não 
especifica que conteúdo específico que pode ou não ser apresentado em prova. Deixando livre para 
a banca buscar diversas referências para a elaboração das questões. Quanto ao fato da tendência 
estar descrita como liberal para a tendência progressista libertária, não impediu o candidato de marcar 
a alternativa correta, pois todo professor sabe que a tendência progressista libertária é definida como 
uma tendência em que a participação grupal deve ser obtida através de assembleias, conselhos, 
eleições, reuniões, associações, de tal forma que o aluno leve para a escola e para a vida cotidiana 
tudo que aprendeu. A autogestão é o conteúdo e o método, resume tanto o objetivo pedagógico, 
quanto o político. 

 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'D'. A banca indefere os recursos apresentados, pois o 
programa é abrangente em considerar os temas a serem abordados na prova e, portanto, não 
especifica que conteúdo e/ou autor específico que pode ou não ser apresentado em prova. Deixando 
livre para a banca buscar diversas fontes de referências para a elaboração das questões. 

 



QUESTÃO: 41 - MANTIDA alternativa 'C'. A banca indefere os recursos, pois segundo Rosineide 
Magalhães de Sousa, a secretaria também possui seus gêneros textuais peculiares, isto é, o conjunto 
de textos com configurações específicas, que pertencem a um contexto específico e que serve a uma 
esfera social, que é a comunidade da escola. Portanto, ofício, requerimento, ata, ficha, certificado, 
histórico escolar, declaração, memorando, cadastro de professores(as), diário de classe são, por 
exemplo, gêneros textuais da secretaria escolar, pois têm configurações e finalidades específicas e 
servem, principalmente, para estabelecer a comunicação entre as pessoas.  

 

 
QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'D'. A banca indefere os recursos, pois independentemente 
da lógica somatória da questão, a afirmação 5° é incorreta, pois trata-se de diários de registros 
contábeis e não pedagógicos. 

 

 
QUESTÃO: 46 - MANTIDA alternativa 'D'. A banca indefere o recurso, pois segundo o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, Art. 28, a alternativa D está incorreta, pois o correto é assegurar o sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda 
a vida, assim como também, acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em 
igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas. 

 

 
QUESTÃO: 49 - MANTIDA alternativa 'B'. A banca indefere o recurso, pois incluso ao programa 
Resolução Conselho Superior do IFFar nº 28/2019 – Diretrizes administrativas e curriculares para a 
organização didático-pedagógica da Educação Profissional Técnica de Nível Médio no IFFar, consta 
o: 
TÍTULO II - DOS ÓRGÃOS DE ENSINO, COLEGIADOS DE CURSOS, COORDENAÇÕES DE 
CURSOS E SUAS ORGANIZAÇÕES CAPÍTULO I DO COMITÊ ASSESSOR DE ENSINO 
Art. 6º De acordo com o Regimento Geral do IFFar, o Comitê Assessor de Ensino (CAEN) é uma 
instância colegiada, de natureza consultiva e propositiva, cuja função é auxiliar a Pró-Reitoria de 
Ensino (PROEN) a planejar, implementar, desenvolver, avaliar e revisar a proposta pedagógica da 
Instituição, bem como implementar políticas de ensino que viabilizem a operacionalização de 
atividades curriculares dos diversos níveis e modalidades da educação profissional, atendendo aos 
princípios da legalidade e da eticidade. Portanto, o que foi solicitado na prova, consta no programa 
publicado em Edital de Abertura. 
 

 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCIONAIS 

 

 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'A'. A banca indefere os recursos apresentados, pois o 
programa é abrangente em considerar os temas a serem abordados na prova e, portanto, não 
especifica que conteúdo específico que pode ou não ser apresentado em prova. Deixando livre para 
a banca buscar diversas referências para a elaboração das questões. Diante disso a alternativa A é o 
gabarito, pois conforme Vasconcellos, no caso do Marco Referencial (dentro do PPP), é clara a 
correspondência respectivamente entre Marco Situacional e Realidade, Marco Doutrinal e Finalidade, 
e Marco Operativo e Mediação.  

 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'D'. A banca indefere o recurso, pois de acordo com o MEC 
(referência de literatura), as instituições de ensino superior deverão, na composição dos seus projetos 
pedagógicos, definir, com clareza, os elementos que lastreiam a própria concepção do curso, o seu 
currículo pleno e sua operacionalização, destacando-se os seguintes elementos, sem prejuízo de 
outros: 
- objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções institucionais, política, 
geográfica e social; 
- condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 
- cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; 
- formas de realização da interdisciplinaridade; 
- modos de integração entre teoria e prática; 
- formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 
- modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 
- cursos de pós-graduação lato sensu, nas modalidades especialização, integradas e/ou 
subsequentes à graduação, e de aperfeiçoamento, de acordo com a evolução das ciências, das 
tecnologias e das efetivas demandas do desempenho profissional, observadas as peculiaridades de 
cada área do conhecimento e de atuação, por curso; 

 



- incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e como instrumento 
para a iniciação científica; 
- concepção e composição das atividades de estágio, por curso; 
- concepção e composição das atividades complementares; 
- oferta de cursos sequenciais e de tecnologia, quando for o caso. 

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'E'. A banca indefere o recurso apresentado, pois o programa 
é abrangente em considerar os temas a serem abordados na prova e, portanto, não especifica que 
conteúdo e/ou autor específico que pode ou não ser apresentado em prova. Deixando livre para a 
banca buscar diversas fontes de referências para a elaboração das questões. 

 

 
QUESTÃO: 36 - ANULADA. A banca defere os recursos apresentados, pois nas assertivas 
apresentadas não ficou claro o terceiro ponto a ser considerado na organização escolar. De acordo 
com Veiga, Em geral, as instituições têm sido orientadas para a organização hierárquica e 
fragmentada do conhecimento escolar e o fato é de que a escola deve buscar novas formas de 
organização curricular, em que o conhecimento escolar (conteúdo) estabeleça uma relação aberta e 
interrelacione-se em torno de uma ideia integradora. A esse tipo de organização curricular, o autor 
denomina de currículo integração. O currículo integração, portanto, visa reduzir o isolamento entre as 
diferentes disciplinas curriculares, procurando agrupá-las num todo mais amplo. 

 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'B'. A banca indefere os recursos, pois de acordo com a 
LDBEN, art. 62, parágrafo 8º, os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência 
a Base Nacional Comum Curricular (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017)). 

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'C'. A banca indefere os recursos apresentados, pois o 
programa é abrangente em considerar os temas a serem abordados na prova e, portanto, não 
especifica que conteúdo e/ou autor específico que pode ou não ser apresentado em prova. Deixando 
livre para a banca buscar diversas fontes de referências para a elaboração das questões. Nesse 
sentido, segundo Zampieri; Souza; Monteiro (2008, p.4), quando se fala em trabalhar com a inclusão 
requer-se alguns aspectos, como: 

 Maturidade do profissional em busca de um trabalho efetivo, de uma vivência para a construção do 
conhecimento; 

 Capacidade de desenvolver recursos próprios para lidar com a frustação de estar limitado quanto 
às possibilidades; 

 Conhecer o aluno para educá-lo; 

 Conhecer como aprende para ensiná-lo; 

 Saber quais aprendizagens estão construídas nesse sujeito; 

 Saber quais marcas estão definindo suas escolhas; 

 Estar disposto a vincular-se ao sujeito; 

 Ter possibilidade para o vínculo afetivo; 

 Ter disponibilidade para aceitação do outro em sua maneira de ser. 

 

 

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'E'. A banca indefere os recursos apresentados, pois o 
programa é abrangente em considerar os temas a serem abordados na prova e, portanto, não 
especifica que conteúdo e/ou autor específico que pode ou não ser apresentado em prova. Deixando 
livre para a banca buscar diversas fontes de referências para a elaboração das questões. Segundo 
CANDAU, Ana. OLIVEIRA, Ângela M.A de. Multiculturalismo e currículo em ação: um estudo de caso. 
IN: Revista brasileira de educação, Set – Dez. Número 021. São Paulo: Brasil, 2000, o conceito de 
diversidade tornou-se importante para orientar a construção de políticas públicas, principalmente nas 
áreas da cultura, do emprego e da educação, devido à garantia das condições materiais básicas para 
todos. No âmbito das discussões sobre educação tornou-se mais intensa sob os conceitos de 
multiculturalidade, pluralidade cultural e interculturalidade. 

 

 

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'D'. A banca indefere os recursos apresentados, pois o 
programa é abrangente em considerar os temas a serem abordados na prova e, portanto, não 
especifica que conteúdo e/ou autor específico que pode ou não ser apresentado em prova. Deixando 
livre para a banca buscar diversas fontes de referências para a elaboração das questões. Nesse 
sentido, o programa trabalhado na questão foi a diversidade cultural, no qual é abrangente e pode ser 
trabalhado em toda e qualquer área da educação básica (educação infantil, ensino fundamental, 
ensino médio e ensino superior). 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art7


QUESTÃO: 43 - MANTIDA alternativa 'C'. A banca indefere o recurso, pois o gabarito publicado foi 
a alternativa C, ou seja, somatório total de 15. 
 

QUESTÃO: 44 - MANTIDA alternativa 'D'. A banca indefere o recurso, pois a assertiva IV está 
incompleta e incorreta quanto ao que deve assegurar, ou seja, ela deve assegurar: A participação do 
corpo discente, docente e técnico-administrativo das instituições de educação superior, e da 
sociedade civil, por meio de suas representações. 

 

 

QUESTÃO: 45 - MANTIDA alternativa 'E'. A banca indefere o recurso, pois segundo a Lei 
10.861/2004 – Art. 4º, parágrafo 2º, a avaliação dos cursos de graduação resultará na atribuição de 
conceitos, ordenados em uma escala com 5 (cinco) níveis, a cada uma das dimensões e ao conjunto 
das dimensões avaliadas. 

 

 

QUESTÃO: 46 - MANTIDA alternativa 'A'. A banca indefere o recurso, pois segundo a Lei 
10.861/2004 – Art. 8º, a realização da avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos 
estudantes será responsabilidade do INEP. E como trata-se do programa "Lei nº 10.861/2004 – Institui 
o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências", o 
enunciado referia-se ao ensino superior. 

 

 

QUESTÃO: 50 - MANTIDA alternativa 'E'. A banca indefere o recurso, pois segundo a Resolução 
Conselho Superior do IFFar, art. 5º, o segundo princípio norteador apresentado na resolução é: 
II - respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional, na perspectiva do 
desenvolvimento para a vida social e profissional por meio de atividades previstas no Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC), de acordo com esta Resolução. Portanto, mantido o gabarito. 

 

 


