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Estado do Rio de Janeiro 

 

 

 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 – PMP 

EDITAL 008/2019 
RESULTADO DOS RECURSOS RELATIVOS AOS GABARITOS PRELIMINARES – PROVA OBJETIVA 

 
 

A Prefeitura Municipal de Porciúncula (RJ) e a G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística, tornam público o 

resultado do julgamento dos recursos relativos aos gabaritos preliminares da prova objetiva nos termos do item 12 do 

Edital 001/2019 do concurso público de provas objetivas, prática e de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, 

para provimento de vagas do quadro efetivo e formação do cadastro de reserva no quadro da Prefeitura Municipal de 

Porciúncula (RJ). 

1. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo. (Subitem 

12.4 do Edital 001/2019) 

2. O resultado dos recursos é de caráter irrecorrível na esfera administrativa. (Subitem 12.8 do Edital 001/2019) 

3. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a prova 

e não obtiveram pontuação nas referidas questões conforme o primeiro gabarito oficial, independentemente de 

interposição de recursos. Os candidatos que haviam recebido pontos nas questões anuladas, após os recursos, terão 

esses pontos mantidos sem receber pontuação a mais. (Subitem 12.9 do Edital 001/2019) 

4. No caso de retificação do gabarito preliminar, por força de contradições e/ou erros de digitação, as provas serão 

corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo divulgado após publicação do julgamento dos recursos, o que 

poderá representar ganho ou perda de pontos por parte dos candidatos em relação ao gabarito preliminar. (Subitem 

12.10 do Edital 001/2019) 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

0024 AMANDA BALTAZAR FERNANDES 

0058 CAMILA FERREIRA GARCIA 

1845 DEIVID SOUZA DE ANDRADE 

3858 EDUARDO MARQUES MAGALHÃES 

2651 FLAVIA DIAS AZEVEDO 

1138 JOSÉ ANDERSON PACHECO OLIVEIRA 

1170 KATIA DE CARVALHO RODRIGUES 

0932 LORENA VIEIRA LEITE 

3562 MARIA FERNANDA MARTELINI DE SOUZA 

0420 RAMON DE ALMEIDA THEODORO 

3009 SARAH FOLLY BARZANI 

2071 SHEILA BERNARDO DA SILVA 

 

QUESTÃO Nº 04 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. O enunciado da questão 

não se referiu à primeira oração, mas ao primeiro período – “A catedral era tão familiar ao corcunda que este se 
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encontrava em todas as partes.”  Nesse período há uma oração principal e uma segunda oração com ideia de 

consequência. Não existe ideia de explicação no primeiro período. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 05 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Os verbos “ser” e “ir” são 

irregulares. Na frase do enunciado da questão, o verbo “ser” está no pretérito. No presente, teríamos “O fato é 

marcado ...”. Portanto a forma infinitiva é “SER”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 
QUESTÃO Nº 16 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Pelo fato do triângulo 

menor ser um triângulo retângulo e possuirmos 02 medidas, pode-se utilizar o Teorema de Pitágoras. 

a2 = b2 . c2 

452 = 302 . c2 

2025 = 900 . c2 

c2 = 2025 – 900 

c2 =1125 
 

Raiz de 1125 = 33,54 cm 

Portanto, o triângulo menor terá as medidas da imagem a seguir: 

  
 

Como o próprio enunciado cita que o triângulo menor é PROPORCIONAL AO TRIÂNGULO MAIOR e olhando os 02 

triângulos nota-se que o segmento BC do triângulo menor que mede 33,54 cm é justamente a metade do segmento 

EF do triângulo maior. Portanto, basta multiplicar 33,54 x 2 ou fazer 33,54 + 33,54 que se chegará ao resultado da 

alternativa “D” (67,08 cm). 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 
QUESTÃO Nº 20 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a questão não 
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apresenta uma alternativa correta. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia 

entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 22 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é procedente. Recurso assiste aos recorrentes, visto 

houve um equívoco durante a digitação da alternativa correta no gabarito. 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “C” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 24 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. De acordo com a 

resolução a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

10 + 10 + 10 = 30 (CADA PAR DE SAPATOS VALE 10) 

 
 

 

5 + 5 + 10 = 20 (CADA HOMEM VALE 05 E O PAR DE SAPATOS VALE 10) 

 
 

 

4 + 4 + 5 = 13 (CADA PAR DE GRAVATAS VALE 4 E O HOMEM VALE 5) 
 

 

 

 

5 + 5 x 2 = 15.  

Sendo: 5 (pois só tem 1 sapato e não o par que vale 10) + 5 x 2 (pois só tem 

1 gravata e não o par que vale 4) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 28 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a questão não 

apresenta uma alternativa correta, como podemos analisar na resolução abaixo: 

8x = 128 

(23)x = 27 

(23)x = 27 

3x = 7 

X = 
𝟕

𝟑
 

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.   

QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 40 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Após a verificação do 

caderno de questões impresso e constatar a imagem real em um PC, foi possível constatar que as imagens não 

possuem diferenças gritantes. Acontece que no próprio Power Point a imagem deste botão não tem grande nitidez, 

sendo a imagem extraída para o caderno de questões exatamente a mesma que está no software supracitado. Além 

disso, ao olhar o caderno de questões é possível perceber sem grandes dificuldades que a imagem no enunciado por 

mais que não esteja tão nítida (pois no próprio Power Point ela não é) é possível saber qual a funcionalidade deste 

botão. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 43 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. O acúmulo de cargos do 

enunciado está respaldado na Constituição Federal, artigo 37, inciso XVI, alínea c que diz: 

“XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em 

qualquer caso o disposto no inciso XI: 

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;” 

O primeiro critério para acúmulo de cargos é a compatibilidade de horários, que conforme o próprio enunciado cita 

existe esta compatibilidade. A alínea “c” diz que é permissível o acúmulo de cargos de profissionais da área da saúde, 

desde que as profissões sejam regulamentadas. Tanto o cargo de Dentista como o cargo de Enfermeira são profissões 

da área da saúde e ambas são regulamentadas e inclusive com conselho de classe. Portanto, o critério da alínea “c” 

também está sendo cumprido, sendo possível então o acúmulo de cargos. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 50 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é procedente. Recurso assiste aos recorrentes, visto 

houve um equívoco durante a digitação da alternativa correta no gabarito. 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “C” para “D” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “D” 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO (CAPREM) 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

0631 ANA CAROLINA PILLO 

0650 ANA LUIZA SANCHES DE OLIVEIRA 

1628 CARLA CRUZ FONSECA 

0062 CARLA DE MELLO PIZANO 
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CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO (CAPREM) 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

0877 DAVID LUCAS SIQUEIRA 

0586 DÉBORA VIEIRA MATTOS 

2470 EDUARDO ZANELLI SARAIVA 

0588 GABRIEL PEREIRA NUNES DE AMORIM 

0863 GUSTAVO RIGUETO PEREIRA 

0647 JOSÉ VICTOR ALBRUSSEZZE DA SILVA 

3755 LAURA ALVES TEIXEIRA 

0314 MAGNO JACOMEL DA SILVA 

0317 MARAISA CHENG BATISTA 

0634 MORGANA FOLLY CRUZ 

3031 OTÁVIO JARDIM ÂNGELO 

1100 THATIANA BORATO GONÇALVES RIOS 

 

QUESTÃO Nº 01 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Recurso assiste aos recorrentes, visto 

houve um equívoco durante a digitação da alternativa correta no gabarito. 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “C” para “D” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “D” 

QUESTÃO Nº 02 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. Com base na questão 

podemos afirmar:  

• Há argumentação de provas concretas, pois o autor apresentou informações concretas, extraídas da realidade. 

• O texto não é injuntivo, pois não indica um procedimento para realizar algo. 

• O autor fez uso de vários conectivos, por exemplo: porém, como, e, que, por isso, etc. 

• A função metalinguística é marcada pelo usou de um código para explicar o próprio código, o que não predominou 

no texto. 

Afirmamos ainda que, para interpretação de texto, o candidato deve conhecer as funções da linguagem. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 03 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. No texto sobre a Catedral 

de Notre-Dame, foram citados os seguintes fatos históricos:  

• A Revolução Francesa; 

• As escavações que revelaram vestígios de cidade romana. 
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• A Coroação de Napoleão Bonaparte. 

O romance de Victor Hugo não é regionalista, mas histórico. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 16 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Pelo fato do triângulo 

menor ser um triângulo retângulo e possuirmos 02 medidas, pode-se utilizar o Teorema de Pitágoras. 

a2 = b2 . c2 

452 = 302 . c2 

2025 = 900 . c2 

c2 = 2025 – 900 

c2 =1125 
 

Raiz de 1125 = 33,54 cm 

Portanto, o triângulo menor terá as medidas da imagem a seguir: 

  
 

Como o próprio enunciado cita que o triângulo menor é PROPORCIONAL AO TRIÂNGULO MAIOR e olhando os 02 

triângulos nota-se que o segmento BC do triângulo menor que mede 33,54 cm é justamente a metade do segmento 

EF do triângulo maior. Portanto, basta multiplicar 33,54 x 2 ou fazer 33,54 + 33,54 que se chegará ao resultado da 

alternativa “D” (67,08 cm). 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 20 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a questão não 

apresenta uma alternativa correta. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia 

entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 22 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é procedente. Recurso assiste aos recorrentes, visto 

houve um equívoco durante a digitação da alternativa correta no gabarito. 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “C” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 24 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. De acordo com a 

resolução a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

10 + 10 + 10 = 30 (CADA PAR DE SAPATOS VALE 10) 

 
 

 

5 + 5 + 10 = 20 (CADA HOMEM VALE 05 E O PAR DE SAPATOS VALE 10) 

 
 

 

4 + 4 + 5 = 13 (CADA PAR DE GRAVATAS VALE 4 E O HOMEM VALE 5) 
 

 

 

 

5 + 5 x 2 = 15.  

Sendo: 5 (pois só tem 1 sapato e não o par que vale 10) + 5 x 2 (pois só tem 

1 gravata e não o par que vale 4) 

 
 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 28 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a questão não 

apresenta uma alternativa correta, como podemos analisar na resolução abaixo: 

8x = 128 

(23)x = 27 

(23)x = 27 

3x = 7 

X = 
7

3
 

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 41 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Sobre o termo “...com remuneração 

integral ao tempo de serviço...”, utilizado na alternativa “A” faz alusão ao recebimento de remuneração integral 

recebida ao tempo em que esteve de serviço, indo contra o disposto pelo Art. 41º, § 3º da Constituição Federal, 

portanto, a alternativa “A” está em conformidade com o indicado pelo gabarito preliminar.   

Já no caso da alternativa “D”, da mesma questão, que dispõe o seguinte: “O servidor público estável só perderá o cargo 

em virtude de sentença judicial transitada em julgado.”, considerando o disposto pelo artigo 41º §1º, que diz: 

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento 

efetivo em virtude de concurso público. 

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: 

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 

assegurada ampla defesa. 

 

É percebido vício na alternativa “D” da questão, por prever mais situações em que o servidor público estável perderá 

seu cargo, e não somente a descrita pela alternativa “D”. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do 

concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

 
QUESTÃO Nº 44 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. A retificação 001/2019 ao 

edital 001/2019 é clara em indicar como um de seus conteúdos programáticos a “Emenda Constitucional nº 20, de 15 

de dezembro de 1998.” que modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de transição e dá outras 

providências. 

Em seu teor, a referida emenda, em seu artigo 1º, diz:  
 

“Art. 1º - A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 7º - .......................................................................................... 

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;”. 

 

Pelo exposto, fica evidente a indicação do conteúdo, proposto pela questão, em edital, bem como a causa de constar 

no gabarito preliminar como incorreta (solicitada pelo enunciado), pois o salário-família será pago em razão do 

dependente do trabalhador de baixa renda e não em razão do próprio trabalhador, como proposto pela alternativa. 
 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art7xii
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QUESTÃO Nº 51 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. O conteúdo cobrado na 

questão consta expressamente do art. 198, I, II e III da Constituição Federal, senão vejamos: 

 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais. 

III - participação da comunidade. 

 

Tal conteúdo estava expressamente previsto no edital, como citado abaixo: 

Reforma Constitucional da Previdência: Constituição Federal Artigos 37 a 41; Constituição Federal 

Artigos 194 a 203; [...] 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

CARGO: AGENTE FISCAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

3224 GABRIELLE FERRAZ BASTOS 
 

QUESTÃO Nº 18 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente. Ao analisar o caderno de 

questões é possível verificar que existem partes da imagem da alternativa “B” e “D” que estão pintadas na cor cinza, 

o que faz com que uma seja diferente da outra, como podemos identificar abaixo: 

 

(B) 

 

(D) 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

CARGO: AGENTE TRIBUTÁRIO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

3461 EDSON VICENTE COELHO DA SILVA JUNIOR 

2928 LUCAS SIQUEIRA DE SOUZA 

0410 PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS VARGAS 

3665 THIAGO DE MORAES ANTUNES PINA 
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QUESTÃO Nº 03 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. No texto sobre a Catedral 

de Notre-Dame, foram citados os seguintes fatos históricos:  

• A Revolução Francesa; 

• As escavações que revelaram vestígios de cidade romana. 

• A Coroação de Napoleão Bonaparte. 

O romance de Victor Hugo não é regionalista, mas histórico. 
 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 20 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a questão não 

apresenta uma alternativa correta. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia 

entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO Nº 22 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é procedente. Recurso assiste aos recorrentes, visto 

houve um equívoco durante a digitação da alternativa correta no gabarito. 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “C” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 25 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. O candidato não 

apresentou em seu recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou 

resolução da questão, e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que 

determina o item 12.1.2 do edital 001/2019. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 
QUESTÃO Nº 28 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a questão não 
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apresenta uma alternativa correta, como podemos analisar na resolução abaixo: 

8x = 128 

(23)x = 27 

(23)x = 27 

3x = 7 

X = 
7

3
 

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 49 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente, visto que o imposto, de 

competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da 

disponibilidade econômica ou jurídica, conforme a Lei no 5172/66. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 54 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente, visto que, o lançamento por 

homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o 

pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando 

conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. 

“§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior 

homologação ao lançamento. 

§ 2º Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por 

terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito. 

§ 3º Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o 

caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação. 

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem 

que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se 

comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.” conforme a Lei no 5172/66.” 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

CARGO: ANALISTA DE TRIBUTOS 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

1869 CAROLINE DE MELO ALMEIDA 

0720 DEIVID JOSÉ AZEVEDO SILVA 
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CARGO: ANALISTA DE TRIBUTOS 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

2293 ELIAS SOARES LADISLAU 

1349 EMILLY DE FIGUEIREDO BARELLI 

1478 FLAVIANE VENTURA CRESPO 

0761 JACQUELINE RODRIGUES FUMIAN PEREIRA 

0255 KAIO CÉSAR FERNANDES 

0628 LARISSA TEIXEIRA CARUSO DE AZEREDO 

3032 OTÁVIO JARDIM ÂNGELO 

3668 THIAGO DE MORAES ANTUNES PINA 

0488 TIMÓTEO DA SILVA MARTINS 

0781 VINÍCIUS DUNCAN VIANA PÉRES 
 

QUESTÃO Nº 08 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. O pretérito mais-que-

perfeito do indicativo é usado para indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação passada. Pode indicar também 

um acontecimento situado de forma incerta no passado. Este tempo verbal tem uma utilização muito limitada, sendo 

maioritariamente utilizado em exclamações, em linguagem poética ou na sua forma composta.  A alternativa “D” se 

presta a outras interpretações, a outros tempos verbais. Não estaria, por exemplo, errado dizer que a alternativa “D” 

se presta a definir o pretérito perfeito (simples). Isso exclui esta alternativa como gabarito, já que a única alternativa 

que se restringe a explicar o proposto do enunciado é a “A”. Nossa argumentação pode ser checada, ipsis litteris, na 

última edição da Gramática da Língua Portuguesa, de Pasquale Cipro Neto.     

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 
 

QUESTÃO Nº 09– LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que 

a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, considerando que o 

enunciado da questão não deixou claro o “verbo” a ser analisado. Diante do exposto, com o intuito de manter a 

legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 10 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é procedente. Recurso assiste ao 

candidato, pois houve um equívoco na divulgação do gabarito preliminar, uma vez que a afirmação no item II não está 

correta, pois o pronome “esse” indica situação em um passado próximo e não “distante” conforme consta na 

afirmação. Portanto deve-se alterar para “A” a alternativa correta: 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “B” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 
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QUESTÃO Nº 19 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que 

a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a questão 

apresenta duas alternativas corretas: alternativa “A” e “B”. A alternativa “B” também se apresenta como certa sendo 

que “...o Cinema Novo nasce buscando um maior realismo, uma atmosfera e luz documental, inspirados especialmente 

no Neorrealismo Italiano – claras evidências estéticas e narrativas, com conteúdo crítico – e na Nouvelle Vague 

Francesa que recentemente havia estourado no meio. O Cinema Novo brasileiro é, talvez, o único e grande movimento 

cinematográfico brasileiro de renome internacional (...)), tendo “Deus e o Diabo na Terra do Sol” concorrido em Cannes 

e “O Pagador de Promessas” saído como vitorioso.” Nisso, podemos considerar que o filme citado contribuiu, 

impulsionou a indústria cinematográfica brasileira, no contexto do chamado “cinema novo” (primeira fase que vai de 

1960 a 1964).  Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, 

optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 23 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. A temática explorada na 

questão está prevista no ANEXO II conteúdos programáticos “Assuntos ligados às atualidades nas áreas: Econômica, 

Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Ambiental, Esportiva, Artística e Social do Brasil. Meio ambiente: 

preservação e destruição envolvendo questões da atualidade. Atualidades das diversas áreas sociais, políticas e 

econômicas do cenário estadual, nacional e internacional.” A charge contextualiza a situação da questão indígena e 

ambiental brasileira. O indígena pode ser identificado pelas feições físicas ou adornos, como a vestimenta, cocar e 

pintura no rosto. Lembrando que a pintura corporal não há total conotação de preparação para a guerra; a pintura 

corporal possibilita manifestações religiosas e de celebrações de grupos diversos, o que inclui o indígena. Um 

elemento, indício de que o indígena é um alvo de extermínio é que no seu corpo há uma figura de um alvo de tiros. Se 

os agricultores fossem o alvo, seriam representados na charge com essa figura, o que desclassifica a alternativa “D” 

como resposta certa. A conexão ambiental (desmatamento – indígenas) se faz óbvia no contexto do cenário social, 

econômico e político. Em especial no contexto social, uma vez que em termos constitucionais a questão ambiental é 

tratada no artigo 225 da Constituição Federal do Brasil (1998) sob o Título VIII - da Ordem Social.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a afirmação de 

nº 3 da questão apresenta-se incompleta, pois há a ausência da informação de que trata-se da regra para 
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“Aposentadoria Rural:  A idade mínima para aposentadoria ficou mantida em 60 anos para homens e 55 para mulheres. 

E o tempo de contribuição fica em 15 anos para ambos os sexos.”. Sendo assim a questão não apresenta alternativa 

correta para o que é solicitado no enunciado da questão.  Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do 

concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 44 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Recurso não assiste ao 

recorrente, visto que, imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer 

atividade estatal específica, relativa ao contribuinte, conforme a Lei no 5172/66. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

CARGO: ARQUITETO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

0803 JOMAR DO NASCIMENTO LIMA FILHO 

 

QUESTÃO Nº 20 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. Recurso não assiste ao 

recorrente, visto que, seu recurso apresenta uma interpretação pessoal, sem comprovação eficaz de erro quanto à 

questão. O conceito de Amazônia Legal foi instituído pelo governo brasileiro como forma de planejar e promover o 

desenvolvimento social e econômico dos estados da região amazônica, que historicamente compartilham os mesmos 

desafios econômicos, políticos e sociais. A Amazônia Legal é uma área de 5.217.423 km², que corresponde a cerca de 

61% do território brasileiro. Além de abrigar todo o bioma Amazônia brasileiro, ainda contém 20% do bioma Cerrado e 

parte do Pantanal matogrossesense. Ela engloba a totalidade dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, 

Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do Estado do Maranhão.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 42 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. Conforme publicação da 

Universidade Federal de Goiás, professores Regis de Castro Ferreira, Heloina Teresinha Faleiro e Renata Fonseca de 

Souza, segue a justificativa para o gabarito da questão: 
 

https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28783-o-que-e-a-amazonia-legal/dicionario-ambiental/28602-o-que-e-o-bioma-cerrado
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CORTES: O corte consiste na visualização da construção, após a mesma ter sido cortada por um plano vertical e retirada 

a parte anterior. Tem por finalidade apresentar as várias alturas de um prédio, tais como pé direito, altura de janelas 

e portas, altura de peitoris, vigas, vergas, etc. Além disso, através dos cortes apresentamos os principais detalhes das 

fundações, lajes, coberturas e outros. 

Recomendações:  A escala a ser adotada é, em geral, de 1:50;  Serão feitos, no mínimo, dois cortes, escolhendo aqueles 

mais significativos (com mais detalhes);  A nomenclatura dos cortes bem como a escala serão indicados no canto 

inferior esquerdo; Todas as medidas verticais deverão ser cotadas; Espessuras de lajes, fundações e peças do telhado 

não serão cotadas  As lajes, geralmente, são representadas com espessura de 10 cm, as fundações corridas estarão 

sempre sob as paredes, com largura de 25 a 40 cm para as paredes de ½ tijolo e de 30 a 60 cm para paredes de 1 tijolo. 

A profundidade das fundações na planta arquitetônica não é marcada, pois depende de estudos de qualidade do solo.  

Os telhados são vistos em ambos os cortes, geralmente são sustentados pelas tesouras que aparecem sempre de 

frente quando é transversal ao telhado. O espaçamento entre duas tesouras, no corte longitudinal, não ultrapassa a 3 

m nos casos comuns.  Nos cortes longitudinais, para efeito de representação do telhado, considera-se o corte passando 

pela parte mais alta do telhado, ou seja, pela CUMEEIRA. (Referência: https://portais.ufg.br/up/68/o/Apostila_desenho.pdf) 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 48 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. De acordo com o livro, 

Parcelamento do Solo Urbano e suas Diversas Formas, do autor Adailson Pinheiro Mesquita, segue a justificativa para 

o gabarito da questão: 

As vias podem ser classificadas pelas funções que desempenham na malha urbana, sendo que a largura varia com o 

volume do tráfego que passa por ela. Segundo a SUPAM/SEPLAN (1984, p. 9) as vias podem ser classificadas como: 

• Vias coletoras (vias secundárias) – possibilitam a circulação de veículos entre as vias arteriais e acesso às vias 

locais; 

• Vias arteriais (vias preferenciais) – destinam-se à circulação de veículos entre áreas diferentes, com o acesso 

a áreas lindeiras devidamente controlados; 

• Vias locais – dão acesso direto aos lotes lindeiros e ao trânsito local; 

• Vias de pedestres – destinam-se ao trânsito exclusivo de pedestres; 

• Ciclovias – destinam-se ao trânsito exclusivo de veículos de duas rodas não-motorizados (bicicletas). 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

CARGO: ASSISTENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

1599 ALINE PACHECO OLIVEIRA 

1899 CALEBE MENDES MACHADO 

2770 GIANE CARLA DA CONCEIÇÃO SILVA 

https://portais.ufg.br/up/68/o/Apostila_desenho.pdf


 

 

 

 

 

Concurso Público 001/2019                                                                                                                                                                 Página 16 de 67 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORCIÚNCULA 
Estado do Rio de Janeiro 

 

CARGO: ASSISTENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

3777 GISELE VOLPATO GERALDO 

2857 KARLA APARECIDA AMITI PEIXOTO 

2189 MARIA FERNANDA XAVIER MONTEIRO SANCHES 

1488 MARIELLE CORRÊA SANTANNA 

1539 MARTHA LUCIA FOLLY FERNANDES 

 

QUESTÃO Nº 16 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Pelo fato do triângulo 

menor ser um triângulo retângulo e possuirmos 02 medidas, pode-se utilizar o Teorema de Pitágoras. 

a2 = b2 . c2 

452 = 302 . c2 

2025 = 900 . c2 

c2 = 2025 – 900 

c2 =1125 
 

Raiz de 1125 = 33,54 cm 

Portanto, o triângulo menor terá as medidas da imagem a seguir: 

  

Como o próprio enunciado cita que o triângulo menor é PROPORCIONAL AO TRIÂNGULO MAIOR e olhando os 02 

triângulos nota-se que o segmento BC do triângulo menor que mede 33,54 cm é justamente a metade do segmento 

EF do triângulo maior. Portanto, basta multiplicar 33,54 x 2 ou fazer 33,54 + 33,54 que se chegará ao resultado da 

alternativa “D” (67,08 cm). 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 20 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a questão não 

apresenta uma alternativa correta. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia 

entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 22 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é procedente. Recurso assiste aos recorrentes, visto 

houve um equívoco durante a digitação da alternativa correta no gabarito. 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “C” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 

 
QUESTÃO Nº 28 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a questão não 

apresenta uma alternativa correta, como podemos analisar na resolução abaixo: 

8x = 128 

(23)x = 27 

(23)x = 27 

3x = 7 

X = 
7

3
 

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO Nº 56 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Na questão supracitada, 

o candidato alega que “a prova não apresenta uma alternativa que contemple os dois casos”. Ao analisarmos, 

verificamos que trata-se de um caso, onde o secretário João precisou consultar dois documentos: O primeiro, a pasta 

individual da aluna Ana Carolina Braga, do 7º ano do Ensino Fundamental, matriculada no ano vigente de 2018 e o 

segundo, os documentos de todos os funcionários e professores em atividades na unidade escolar.   

A pasta individual da aluna corresponde ao ano vigente de 2018, ou seja, do ano atual, corrente, presente, ano que 

está em vigor. No arquivo corrente estão os documentos estreitamente vinculados aos objetivos imediatos para os 

quais foram produzidos e que se conservam junto aos órgãos produtores em razão de sua vigência e frequência de 

uso.  Em momento algum o enunciado afirma que trata-se de um arquivo inativo, conforme alega o candidato, por ser 

corresponde ao ano vigente de 2018. No segundo caso, os documentos de todos os funcionários e professores em 

atividades na unidade escolar, também fazem parte do arquivo corrente.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

0940 HELLEN CARLA PAES MORENO 

 
QUESTÃO Nº 55 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente. Conforme pode ser 

verificado na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2014), o Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado à Família e Indivíduos (PAEFI) tem como público prioritário: 

 […] USUÁRIOS: 

- Famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência de: 

- Violência física, psicológica e negligência; 

- Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; 

- Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de proteção; 

- Tráfico de pessoas; 

- Situação de rua e mendicância; 

- Abandono; 

- Vivência de trabalho infantil; 

- Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia; 

- Outras formas de violação de direitos decorrentes de discriminações/submissões a situações que provocam danos e 

agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem-estar; 

- Descumprimento de condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência de violação de direitos […] (BRASIL, 2014). 

Já o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) tem como público prioritário: 

[…] USUÁRIOS: 

- Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços 

públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade 

e risco social residentes nos territórios de abrangência dos CRAS, em especial: 

- Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais; 

- Famílias que atendem os critérios de elegibilidade a tais programas ou benefícios, mas que ainda não foram 

contempladas; 

- Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por algum de seus membros; 

- Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade e risco social […] (BRASIL, 

2014). 

E o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) possui como público prioritário: 

[…] USUÁRIOS: CRIANÇAS DE ATÉ 6 ANOS, EM ESPECIAL: 

- Crianças com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do BPC; - Crianças cujas famílias são beneficiárias de 

programas de transferência de renda; 
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- Crianças encaminhadas pelos serviços da proteção social especial: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI); Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos; reconduzidas ao convívio familiar 

após medida protetiva de acolhimento; e outros; 

- Crianças residentes em territórios com ausência ou precariedade na oferta de serviços e oportunidades de convívio 

familiar e comunitário; 

- Crianças que vivenciam situações de fragilização de vínculos. CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS, EM 

ESPECIAL: 

- Crianças encaminhadas pelos serviços da proteção social especial: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI); Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos; reconduzidas ao convívio familiar 

após medida protetiva de acolhimento; e outros; 

- Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do BPC; 

- Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda; 

- Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a serviços públicos e com dificuldades para manter. 

ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS, EM ESPECIAL: 

- Adolescentes e Jovens pertencentes às famílias beneficiárias de programas de transferência de renda; 

- Adolescentes e Jovens egressos de medida socioeducativa de internação ou em cumprimento de outras medidas 

socioeducativas em meio aberto, conforme disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente; 

- Adolescentes e Jovens em cumprimento ou egressos de medida de proteção, conforme disposto na Lei nº 8.069, de 

13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescentes (ECA); 

- Adolescentes e Jovens do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) ou Adolescentes e Jovens egressos ou 

vinculados a programas de combate à violência e ao abuso e à exploração sexual; 

- Adolescentes e Jovens de famílias com perfil de renda de programas de transferência de renda; 

- Jovens com deficiência, em especial beneficiários do BPC; 

- Jovens fora da escola […] (BRASIL, 2014). 

De acordo com o Manual “Perguntas Frequentes – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (2017)”, 

[…] Crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, em risco iminente de ingressar no trabalho ou dele 

retirados estão entre os usuários considerados público prioritário para o Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos. O serviço é considerado estratégia fundamental para a prevenção à reincidência no trabalho infantil. 

As atividades socioeducativas do SCFV previnem situações de violação de direitos, na medida em que fortalecem os 

vínculos e estimulam a convivência familiar e comunitária (…) A inclusão das crianças e dos adolescentes retirados 

do trabalho infantil no SCFV ocorre por encaminhamento da Proteção Social Especial ao CRAS do município (…) 

Crianças e adolescentes identificados em situação de trabalho infantil deverão ser encaminhados ao SCFV e suas 

famílias deverão ser atendidas no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), 

que é executado no Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS). Caso não haja CREAS no 

município, a equipe responsável pela Proteção Social Especial deverá responder pelo atendimento dessas famílias 

[…] (BRASIL, 2017). 
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REFERÊNCIAS: BRASIL. Perguntas Frequentes – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome (MDS), Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) e Departamento de Proteção Social Básica (DPSB). Brasília, 10 de julho de 2017. 

BRASIL. Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Reimpressão 2014) - Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009 e Resolução CNAS 

Nº 13, de 13 de maio de 2014. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

CARGO: BIÓLOGO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

0960 DÉBORA SANTEDICOLA RIBEIRO 

1985 ERICA DA SILVA SANTIAGO 

3234 EVELLINNE PESSANHA DE PADUA DOS SANTOS 

3279 FABIO SERVULO DE ARAUJO 

0190 GUSTAVO FRARE RIBEIRO DO VALLE 

1542 ISAMARA REIS GOMES 

1171 KATIA DE CARVALHO RODRIGUES 

1155 LIDIANE FIGUEIREDO DOS SANTOS 

0848 RONAN DE AZEVEDO MONTEIRO 

0454 SERGIO HENRIQUE AVELINO DA SILVA 

1687 WILLIAM DE AZEVEDO PINHEIRO 

 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a afirmação de 

nº 3 da questão apresenta-se incompleta, pois há a ausência da informação de que trata-se da regra para 

“Aposentadoria Rural:  A idade mínima para aposentadoria ficou mantida em 60 anos para homens e 55 para mulheres. 

E o tempo de contribuição fica em 15 anos para ambos os sexos.”. Sendo assim a questão não apresenta alternativa 

correta para o que é solicitado no enunciado da questão.  Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do 

concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 45 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. A apesar da legislação não 

constar no edital conforme citado pelo candidato, o tema “Mar Territorial” faz parte do conteúdo de Biomas, o que 

inclui Biomas Ambientais Costeiros, Marítimos e Terrestres. (Referência: 

https://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/livroprofessuer.pdf) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

https://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/livroprofessuer.pdf
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QUESTÃO Nº 54 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é procedente. Recurso assiste aos recorrentes, visto 

houve um equívoco durante a digitação da alternativa correta no gabarito. 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “D” para “B” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “B” 

CARGO: CONTADOR 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

1466 JOSÉ RENATO MELO NEGRI 

0742 RAFAEL SILVEIRA RIBEIRO 

1853 WENDEL ALONSO ALVES 

 

QUESTÃO Nº 01 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato é improcedente, uma vez que não apresentou em seu 

recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou resolução da questão, 

e ainda não apontou nenhuma bibliografia, apenas apresentou uma interpretação pessoal quanto a resolução da 

questão, portanto, recurso indeferido de plano, conforme o que determina o item 12.1.2 do edital 001/2019. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a afirmação de 

nº 3 da questão apresenta-se incompleta, pois há a ausência da informação de que trata-se da regra para 

“Aposentadoria Rural:  A idade mínima para aposentadoria ficou mantida em 60 anos para homens e 55 para mulheres. 

E o tempo de contribuição fica em 15 anos para ambos os sexos.”. Sendo assim a questão não apresenta alternativa 

correta para o que é solicitado no enunciado da questão.  Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do 

concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 57 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. De acordo com o disposto 

na Lei nº 4.320/64, Art. 13, a única alternativa que responde corretamente ao enunciado é a letra “A”, como podemos 

observar abaixo o trecho da referida Lei: 
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DESPESAS CORRENTES 

[...] 

Transferências Correntes 

Subvenções Sociais 

Subvenções Econômicas 

Inativos 

Pensionistas 

Salário Família e Abono Familiar 

Juros da Dívida Pública 

Contribuições de Previdência Social 

Diversas Transferências Correntes. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 
QUESTÃO Nº 59 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente, uma vez que apenas as 

alternativas I e IV estão corretas, conforme gabarito da prova: 

I - O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Correta, 

conforme art. 102 da Lei nº 4.320/64. 

II - Os Restos a Pagar do exercício serão computados na despesa extra-orçamentária para compensar sua inclusão na 

receita orçamentária. Incorreta, conforme parágrafo único do art. 103 da Lei nº 4.320/64: 

Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na 

despesa orçamentária. 

III – Em relação à avaliação dos elementos patrimoniais, poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis. Incorreta, 

conforme § 3º do art. 106 da Lei nº 4.320/64: 

Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis. Veja que a questão considera apenas os bens móveis, ao 

contrário, do que determina a Lei nº 4.320/64. 

IV - O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras pagamento independa de autorização 

orçamentária. Correta, conforme §3º do art. 105 da Lei nº 4.320/64. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

CARGO: CONTROLADOR INTERNO (CAPREM) 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

2023 MONIQUE DE SOUZA LELLIS 

1212 SHAYENE PAIM PIMENTEL 
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QUESTÃO Nº 02 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente. Recurso não assiste ao 

recorrente, uma vez que o enunciado da questão solicita o que predominou no texto. A crônica “Honestidade existe” 

de Walcyr Carrasco não é predominantemente descritiva, e sim narrativo. “Crônica narrativa: são aquelas que não 

apresentam estruturas textuais argumentativas ou reflexivas predominantes. Nesse caso, a crônica pode ser definida 

como um gênero literário marcado pela narração de situações cotidianas sob uma ótica individual.” 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 10 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelas candidatas requerente é procedente. Recurso assiste ao 

candidato, pois houve um equívoco na divulgação do gabarito preliminar, uma vez que a afirmação no item II não está 

correta, pois o pronome “esse” indica situação em um passado próximo e não “distante” conforme consta na 

afirmação. Portanto deve-se alterar para “A” a alternativa correta: 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “B” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelas requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a afirmação de 

nº 3 da questão apresenta-se incompleta, pois há a ausência da informação de que trata-se da regra para 

“Aposentadoria Rural:  A idade mínima para aposentadoria ficou mantida em 60 anos para homens e 55 para mulheres. 

E o tempo de contribuição fica em 15 anos para ambos os sexos.”. Sendo assim a questão não apresenta alternativa 

correta para o que é solicitado no enunciado da questão.  Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do 

concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

CARGO: ELETROTÉCNICO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

0975 JOÃO VITOR SILVA VICTOR 

2029 JONAS DA PENHA MACHADO 

3158 LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA 

3133 MARLLON BASTOS LEMOS 

2383 MAXLANE GONÇALVES DE MORAIS 

1856 OTÁVIO GOULART DE MELLO GOMES 

1449 RODOLFO NATIVIDADE TINOCO FRANÇA 
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CARGO: ELETROTÉCNICO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

0463 TADEU SANTOS DE SOUZA REIS 

 

QUESTÃO Nº 16 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Pelo fato do triângulo 

menor ser um triângulo retângulo e possuirmos 02 medidas, pode-se utilizar o Teorema de Pitágoras. 

a2 = b2 . c2 

452 = 302 . c2 

2025 = 900 . c2 

c2 = 2025 – 900 

c2 =1125 
 

Raiz de 1125 = 33,54 cm 

 

Portanto, o triângulo menor terá as medidas da imagem a seguir: 

  
 

Como o próprio enunciado cita que o triângulo menor é PROPORCIONAL AO TRIÂNGULO MAIOR e olhando os 02 

triângulos nota-se que o segmento BC do triângulo menor que mede 33,54 cm é justamente a metade do segmento 

EF do triângulo maior. Portanto, basta multiplicar 33,54 x 2 ou fazer 33,54 + 33,54 que se chegará ao resultado da 

alternativa “D” (67,08 cm). 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 
QUESTÃO Nº 22 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é procedente. Recurso assiste aos recorrentes, visto 

houve um equívoco durante a digitação da alternativa correta no gabarito. 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “C” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 28 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 
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banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a questão não 

apresenta uma alternativa correta, como podemos analisar na resolução abaixo: 

8x = 128 

(23)x = 27 

(23)x = 27 

3x = 7 

X = 
7

3
 

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 41 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Conforme a Norma 

NBR5410 e links abaixo, nos banheiros deve haver no mínimo um ponto de tomada junto ao lavatório com uma 

distância mínima de 60 cm do boxe, e não simplesmente próxima ao lavatório. (Referências: http://ew7.com.br/projetos-

eletricos-no-autocad/index.php/dimensionamento-das-tomadas-de-uso-geral-e-das-tomadas-de-uso-especifico) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 47 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que no enunciado, 

não há a especificação do ambiente a ser analisado, não há como identificar a quantidade de pontos de tomada. Diante 

do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela 

anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 51 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente, uma vez que tal questão foi 

formulada a partir da atual ABNT NBR 5410, ou seja, de 2004, que cita: 

3.4 Linhas elétricas  

[...] 

http://ew7.com.br/projetos-eletricos-no-autocad/index.php/dimensionamento-das-tomadas-de-uso-geral-e-das-tomadas-de-uso-especifico
http://ew7.com.br/projetos-eletricos-no-autocad/index.php/dimensionamento-das-tomadas-de-uso-geral-e-das-tomadas-de-uso-especifico
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3.4.2.  linha externa: Linha que entra ou sai de uma edificação, seja a linha de energia, de sinal, uma tubulação de 

água, de gás ou de qualquer outra utilidade. (Referência: ABNT NBR 5410/2004. Disponível em: http://universidadeniltonlins.com.br/wp-

content/uploads/2019/04/NBR-5410.pdf) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 52 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente, uma vez que o presente 

Edital para o cargo de Eletrotécnico menciona: 

“Outras questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética no serviço 

público. 

Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese alguma, 

outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo.” 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 54 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Conforme 6.2.6.2 da NBR 

5410/2004, o condutor neutro deve possuir, no mínimo, a mesma seção que os condutores fase nos seguintes casos: 

• em circuitos monofásicos e bifásicos; 

• em circuitos trifásicos, quando a seção do condutor fase for igual ou inferior a 25mm2; 

• em circuitos trifásicos, quando for prevista a presença de harmônicas. 

A alternativa “A” está incorreta, porque não é somente em circuitos bifásico e trifásico que, no dimensionamento de 

condutores elétricos, o condutor neutro deve possuir no mínimo a mesma seção que os condutores fase, mas em 

todos os outros citados acima também. (Referências: 

https://br.prysmiangroup.com/sites/default/files/atoms/files/Guia_Dimensionamento_Baixa_Tensao.pdf; 

https://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/normas%20e%20relat%F3rios/NRs/nbr_5410.pdf) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 56 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que no enunciado 

da questão não está completo, devido à falta da informação: Tensão entre FASE e NEUTRO é 127V e entre FASES é 

220V. A falta dessa informação, implica em mais de uma alternativa correta. Diante do exposto, com o intuito de 

manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

http://universidadeniltonlins.com.br/wp-content/uploads/2019/04/NBR-5410.pdf
http://universidadeniltonlins.com.br/wp-content/uploads/2019/04/NBR-5410.pdf
https://br.prysmiangroup.com/sites/default/files/atoms/files/Guia_Dimensionamento_Baixa_Tensao.pdf
https://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/normas%20e%20relat%F3rios/NRs/nbr_5410.pdf
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QUESTÃO Nº 57 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Conforme publicação da 

PUC-RS, segue a justificativa para o gabarito da questão: 

Em uma instalação elétrica predial há vários tipos de comandos que controlam os pontos de luz, destacando-se:  

• comando simples;  

• comando de vários pontos de luz de um só ponto;  

• comando de um ponto (ou mais pontos) de luz por 2 pontos;  

• comando de um (ou mais pontos) de luz por mais de 2 pontos. 

[...] 

d) Comando com Um (ou mais) Pontos de Luz por 3 ou mais Pontos  

A utilização conjugada de interruptores “two ways” e paralelos permite o comando de um ponto de luz por 3 ou mais 

pontos, conforme mostra a figura 4.9. Note que à medida que se insere mais um interruptor “two ways” nos circuitos 

dos retornos, obtém-se mais um ponto de comando. 

 

 

Referência: https://www.docsity.com/pt/instalacao-eletrica-predial/4721565/; https://www.consultaesocial.com/files/Diagrama%20Unifilar.pdf 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 59 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. Conforme publicação da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, segue a justificativa para o gabarito da questão: 

Os condutores, quer sejam de cobre ou alumínio, são construídos de diversas formas e cada uma delas possui um 

determinado tipo de aplicação, e segundo as alternativas possíveis, podem ser: Redondo Sólido (fio): é formado por 

um único fio de metal sólido, sendo sua construção limitada às seções menores (até 16 mm2 ). Comercialmente é 

denominado condutor rígido. Aplicação em instalações de iluminação e força e na formação de cabos. Cabo: é um 

condutor constituído por vários fios encordoados, isolados uns dos outros ou não. O conjunto pode ser isolado ou nu. 

https://www.docsity.com/pt/instalacao-eletrica-predial/4721565/
https://www.consultaesocial.com/files/Diagrama%20Unifilar.pdf


 

 

 

 

 

Concurso Público 001/2019                                                                                                                                                                 Página 28 de 67 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORCIÚNCULA 
Estado do Rio de Janeiro 

 

O cabo é denominado comercialmente, para seções até 10 mm2, condutor flexível. (Referência: 

https://www.ufjf.br/flavio_gomes/files/2011/03/Material_Curso_Instalacoes_I.pdf) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 60 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Conforme prescrições da 

NBR 5410 quanto à utilização de dispositivos DR’s: 

1. Os disjuntores termomagnéticos diferenciais – residuais (módulos acoplados em um único dispositivo) serão 

dimensionados atendendo simultaneamente às prescrições de proteção contra sobrecorrentes, conforme roteiros já 

descritos, e as prescrições de proteção contra choques elétricos;  

2. Quando o dispositivo DR não for associado a um dispositivo de proteção contra sobrecorrentes (interruptores 

diferenciais residuais), a proteção contra sobrecorrentes deve ser assegurada por dispositivo específico conforme as 

prescrições da NBR 5410 e o dispositivo DR deverá suportar às solicitações térmicas e mecânicas provocadas por 

correntes de falta a jusante de seu local de instalação;  

3. Podem ser instalados dispositivos DR na proteção geral da instalação e/ou nas proteções individuais de circuitos 

terminais;  

4. Dependendo dos níveis de corrente de fuga do sistema, à instalação, devem-se tomar cuidados especiais na 

sensibilidade dos dispositivos DR, pois principalmente se instalados na proteção geral poderão causar seccionamentos 

intempestivos da rede de alimentação de toda a instalação;  

5. Quando tivermos dispositivos DR na proteção geral e nos circuitos terminais, deverá ser feita uma coordenação 

buscando a seletividade da atuação. O dispositivo de maior sensibilidade de atuação (menor N I∆) deverá ser 

instalado no circuito terminal e o de maior sensibilidade no circuito de distribuição, obedecidos os limites fixados 

em norma;  

6. Recomenda-se o uso de dispositivos DR de alta sensibilidade, como medida adicional na proteção contra contatos 

diretos;  

7. Utilização de dispositivos DR’s de alta sensibilidade (30 N I mA ∆ =) na proteção de circuitos terminais que sirvam a:  

- Tomadas de corrente em cozinhas, lavanderias, locais com pisos e/ou revestimentos não isolantes (BC3) e áreas 

externas;  

- Tomadas de corrente que, embora instaladas em áreas internas, possam alimentar equipamentos de uso em 

áreas externas;  

- Aparelhos de iluminação instalados em áreas externas.  

8. Uso de DR’s com corrente diferencial residual nominal de atuação de, no máximo, 500N I mA ∆ =, para a proteção 

contra incêndios;  

9. Utilização de DR’s de alta sensibilidade na proteção de aquecedores elétricos de locais contendo banheira ou 

chuveiro;  

https://www.ufjf.br/flavio_gomes/files/2011/03/Material_Curso_Instalacoes_I.pdf
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10. Utilização de DR’s de alta sensibilidade (30 N I mA ∆ ≤) na proteção de circuitos em eletrodutos metálicos 

embutidos em áreas de piscinas. (Referência: https://www.ufjf.br/flavio_gomes/files/2011/03/Material_Curso_Instalacoes_I.pdf) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

CARGO: ENFERMEIRO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

0899 ADRIANA SOARES DA SILVA CARDOSO 

0938 BRUNA GONÇALVES PEREIRA DA SILVA 

1497 DAMARIS DOS SANTOS NUNES 

0951 DOUGLAS PAULANTI DE CARVALHO 

1168 ELIZANGELA MARINHO RIBEIRO DA SILVA 

1618 JESSICA LANNA GIVISIEZ 

0374 MERY CARLA AZEVEDO FERREIRA 

1312 MONIQUE NOVAES 

2130 RENATA RETAMEIRO FRANCO 

1624 TONYA RUBIM MACIEIRA 

2931 VANESSA NAIARA MONTEIRO 

1118 WIVIANNE HENTZY OLIVEIRA 

 
QUESTÃO Nº 26 – NOÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE PÚBLICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Recurso não assiste ao 

recorrente, pois de acordo com a lei orgânica de Saúde 8080/90, artigo 7 é princípio do SUS X - integração em nível 

executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. (Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 
QUESTÃO Nº 27 – NOÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE PÚBLICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Recurso não assiste ao 

recorrente, pois de acordo com a Lei no 8.080/90, artigo 7, é princípio do SUS XIV – organização de atendimento público 

específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, 

atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a Lei nº 12.845, 

de 1º de agosto de 2013. (fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 42 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Recurso não assiste ao 

recorrente, pois a questão é clara sobre a rotina de “ALTA” da UTI, exames e procedimentos a serem realizados são 

https://www.ufjf.br/flavio_gomes/files/2011/03/Material_Curso_Instalacoes_I.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
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rotinas de internação e admissão, não de alta, na alta o enfermeiro deverá: Verificar se alta está prescrita na prescrição 

médica; Anotar em livro de registro; Orientar paciente sobre a alta (destino); Organizar o prontuário; Confirmar a 

liberação da vaga com o enfermeiro da unidade; Providenciar a limpeza terminal do box; Recompor a unidade com 

vidro de aspiração, macronebulização, inspirador, materiais; Testar equipamentos; arrumar o leito. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 
QUESTÃO Nº 43 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é procedente. Recurso assiste ao 

candidato, pois de acordo com o Ministério da Saúde, os itens II e III estão associados ao trabalho respiratório, deve-

se alterar para “B” a alternativa correta: 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “C” para “B” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 44 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é procedente. Houve um equívoco na 

divulgação do gabarito preliminar, uma vez que em conformidade com o Ministério da Saúde 

(Fonte:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_v3.pdf) , a alternativa correta é “C”.  

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “D” para “C” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 46 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Recurso não assiste ao 

recorrente, pois de acordo com o Ministério da Saúde, A vigilância em saúde deve ser entendida como um modelo 

assistencial alternativo, que deve ser desenvolvido a partir de problemas reais de uma área delimitada, em uma 

perspectiva de intersetorialidade. Ela está fundamentada nos princípios da universalidade, integralidade e equidade 

das ações de promoção da saúde entre os indivíduos e grupos familiares, das ações das vigilâncias epidemiológica, 

ambiental e sanitária dirigidas à prevenção de riscos e danos; e da atenção primária, na moradia e nas unidades de 

saúde, com ênfase em grupos populacionais específicos e na reorientação da demanda a serviços, envolvendo vários 

programas. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

QUESTÃO Nº 52 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. Recurso não assiste ao 

recorrente, pois a dosagem da ampola está descrita em porcentagem. 2% representa 2 gramas em 100 mL. Se cada 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_v3.pdf
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ampola tem 2 mL, logo, cada ampola tem 40 mg. (Fonte:http://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-

volume-2-calculo-e-diluicao-de-medicamentos_0.pdf) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 
QUESTÃO Nº 56 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. Recurso não assiste ao 

recorrente, A alternativa “C” está incorreta, conforme disposto na fonte bibliográfica: Brunner e Suddarth: tratado de 

enfermagem médico cirúrgica, volumes 1 e 2 / Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever; tradução Patrícia Lydie Voeux ... [et 

al.]. – 13. ed. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016, portanto atende ao que é solicitado no enunciado da questão.   

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 
QUESTÃO Nº 59 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. Recurso não assiste ao 

recorrente, uma vez que a situação de risco e vulnerabilidade à saúde do recém-nascido é peso inferior a 2.500g, não 

a 1.500g como consta na alternativa D.  

“[...]  

....3.3 Avaliações e orientações  

3.3.1 Avalie a presença de situações de risco e vulnerabilidade à saúde do recém-nascido  

Situações de vulnerabilidade  

 • Criança residente em área de risco;  

• Baixo peso ao nascer (inferior a 2.500g);  

• Prematuridade (menos de 37 semanas gestacionais);  

• Asfixia grave ou Apgar menor do que 7 no 5º minuto;  

• Internações/intercorrências;  

• Mãe com menos de 18 anos de idade; 

• Mãe com baixa escolaridade (menos de oito anos de estudo);  

• História familiar de morte de criança com menos de 5 anos de idade. 

[...] 

Bibliografia: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento / 

Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 272 p.: il. – (Cadernos de Atenção 

Básica, nº 33) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

2684 CAMILA QUEIROZ DA SILVA SANFIM DE SANTANNA 

1837 VÍTOR NACIP SOUZA MOURÃO 

 

http://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-2-calculo-e-diluicao-de-medicamentos_0.pdf
http://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-2-calculo-e-diluicao-de-medicamentos_0.pdf
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QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a afirmação de 

nº 3 da questão apresenta-se incompleta, pois há a ausência da informação de que trata-se da regra para 

“Aposentadoria Rural:  A idade mínima para aposentadoria ficou mantida em 60 anos para homens e 55 para mulheres. 

E o tempo de contribuição fica em 15 anos para ambos os sexos.”. Sendo assim a questão não apresenta alternativa 

correta para o que é solicitado no enunciado da questão.  Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do 

concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 41 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. O gabarito da questão tem 

como fundamento o Instituto de Química de São Carlos da USP, como segue abaixo: 

“A fixação do nitrogênio realizada pelas bactérias, algas azuis e fungos que vivem livres no solo ou associados às raízes de plantas 

é denominada de fixação biológica ou biofixação. As bactérias do gênero Rhizobium, algas azuis do gênero Anabaena e Nostoc e 

certos fungos são organismos fixadores de nitrogênio que vivem associados a plantas, principalmente a leguminosas. Esses 

microrganismos, conhecidos genericamente por radícolas, vivem em nódulos nas raízes das plantas, estabelecendo uma relação 

de mutualismo, ou seja, eles recebem proteção da planta e em troca lhe fornecem um farto suprimento de nitrogênio aproveitável 

(NH3). A gimnosperma araucária é um exemplo de uma planta que não é leguminosa, mas apresenta nódulos em suas raízes com 

fungos capazes de fixar nitrogênio.”. (Fonte: http://www.iqsc.usp.br/iqsc/servidores/docentes/pessoal/mrezende/arquivos/EDUC-AMB-

Ciclos-Biogeoquimicos.pdf) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 45 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. A Questão foi elaborado 

conforme publicação da Universidade Federal de Santa Catarina. O conceito de um solo fisicamente ideal é complexo 

e carece de melhor definição quantitativa. No entanto, já há indicação clara de uma série de valores quantitativos de 

indicadores da qualidade física de um solo, seja valores ideais, críticos ou restritivos ao crescimento de plantas ou na 

qualidade ambiental. 

Consistência do solo: Descreve a resistência do solo em diferentes umidades contra pressão ou forças de manipulação, 

ou refere-se à sensação de dureza, à facilidade de quebra ou à plasticidade e pegajosidade de um solo em diferentes 

umidades ao ser manipulado pelas mãos. Sua descrição morfológica é feita em três classes de umidade, seco, úmido 

e molhado, manifestando, respectivamente, dureza, friabilidade e plasticidade e pegajosidade. A variação da 

http://www.iqsc.usp.br/iqsc/servidores/docentes/pessoal/mrezende/arquivos/EDUC-AMB-Ciclos-Biogeoquimicos.pdf
http://www.iqsc.usp.br/iqsc/servidores/docentes/pessoal/mrezende/arquivos/EDUC-AMB-Ciclos-Biogeoquimicos.pdf
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consistência com a umidade do solo é devido à influência da umidade nas forças de adesão e coesão, como é 

demonstrado na figura 5. 

 
 

O preparo e o tráfego do solo têm relação estreita com a consistência, pois afeta a resistência do solo e, por 

conseguinte, sua compressibilidade, compactabilidade, capacidade suporte e especialmente orientar manejo de solo 

em umidades ótimas de uso, exigindo menor esforço para tração ou compactando menos por unidade de carga 

aplicada. A consistência do varia muito de solo para solo e depende, especialmente, dos seguintes fatores: textura, 

mineralogia, teor de matéria orgânica e da agregação do solo. A mineralogia tem efeito marcante na consistência e na 

resposta do solo à mecanização. Solos com o tipo de argilomineral 2:1 expansivas, como ocorre em solos escuros da 

fronteira oeste do RS, são muito plásticos e pegajosos quando úmidos e muito duros quando secos. A faixa de 

friabilidade, onde a umidade do solo é boa para manejo do solo é muito pequena, exigindo maquinário mais potente 

e em maior número para trabalhar o solo. O contrário se observa nos solos argilosos bem estruturados do Planalto 

Riograndense, onde a mineralogia indica presença predominante de caulinita (argilomineral 1:1) imprimindo ao solo 

ampla faixa de friabilidade, facilitando o manejo. A resistência do solo tem estreita relação também com o estado de 

compactação do solo e é frequentemente usada para avaliar manejo de solos, visto que as raízes ao crescerem, o 

fazem em espaços já existentes no solo ou têm que vencer a resistência para abrir espaço ao seu crescimento.  Quando 

a resistência do solo é maior que a pressão celular, as raízes crescem na direção de menor resistência e mudam sua 

distribuição, apresentando deformação do sistema radicular. (Fonte: 

https://www.agro.ufg.br/up/68/o/An_lise_da_zona_n_o_saturada_do_solo__texto.pdf) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 47 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a questão 

apresenta duas alternativas correta, já que a recomendação é que a rede de energia elétrica aérea seja implantada, 

preferencialmente, nas calçadas oeste e norte, e sob elas, árvores de pequeno porte e nas calçadas leste e sul, árvores 

de porte médio conforme segundo Pivetta & Silva Filho (2002). Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade 

do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

https://www.agro.ufg.br/up/68/o/An_lise_da_zona_n_o_saturada_do_solo__texto.pdf
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QUESTÃO Nº 53 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. A não informação de 

quando será realizada o início da obra de terraplanagem, não traz nenhum prejuízo a interpretação da questão, ainda 

e de se considerar que a terraplanagem é uma das primeiras etapas de uma obra é o plantio é o último aspecto a ser 

observado. Fonte: Pivetta & Silva Filho. Arborização urbana. 2002. p.107. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 
QUESTÃO Nº 58 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. Diferentes estratégias 

podem ser usadas na manipulação do ambiente de cultivo, que são divididas em alguns grupos, dentre eles a redução 

da capacidade de suporte do ecossistema ainda dentro desse grupo temos as medidas sanitárias: a) destruição e 

eliminação de restos culturais, b) eliminação de resíduos animais. c) armazenamento e processamento eficientes, d) 

uso de sementes ou propágulos livres de pragas, e) poda, já a Planta ou cultura-isca e a destruição ou modificação de 

hospedeiros ou habitats alternativos são considerados diferentes estratégias podem ser usadas na manipulação do 

ambiente de cultivo, não estão dentro das medidas sanitárias segundo Picanço. Referência: https://www.ica.ufmg.br/wp-

content/uploads/2017/06/apostila_entomologia_2010.pdf 
 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

2055 ANDRÉA SOUZA RIBEIRO 

0684 BRUNO SANCHES DA SILVA 

0725 GEORGE BARBOSA DE SOUZA 

0277 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA 

2700 MARIANA PEREIRA BERARDI 

1559 MAURÍCIO MENEZES DE FARIA FILHO 

3860 PEDRO HENRIQUE HIPOLITO DE OLIVERIA 

 
QUESTÃO Nº 17 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. A temática explorada na 

questão 17 está prevista no ANEXO II CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS, mais 

especificamente no item CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS GERAIS Comum aos cargos de escolaridade: ENSINO 

SUPERIOR COMPLETO, observado o conjunto de provas objetivas contido no anexo I, página 50, a saber: “Atualidades 

das diversas áreas sociais, políticas e econômicas do cenário estadual, nacional e internacional.”. (Referência: EDITAL 

https://www.ica.ufmg.br/wp-content/uploads/2017/06/apostila_entomologia_2010.pdf
https://www.ica.ufmg.br/wp-content/uploads/2017/06/apostila_entomologia_2010.pdf
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001/2019 ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORCIÚNCULA. Disponível em 

https://www.gualimpconsultoria.com.br/intranet/anexo/113[BA42A32B]26072019153353.pdf) 
 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a afirmação de 

nº 3 da questão apresenta-se incompleta, pois há a ausência da informação de que trata-se da regra para 

“Aposentadoria Rural:  A idade mínima para aposentadoria ficou mantida em 60 anos para homens e 55 para mulheres. 

E o tempo de contribuição fica em 15 anos para ambos os sexos.”. Sendo assim a questão não apresenta alternativa 

correta para o que é solicitado no enunciado da questão.  Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do 

concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO Nº 26 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. Por mais que a alegação do 

candidato seja pertinente, não há qualquer diferença de interpretação no conteúdo das assertivas ao mencionar 

“accdb” ou “.accdb”. Se fosse em uma fórmula do Excel por exemplo, as alegações do candidato seriam procedentes. 

Porém o propósito do enunciado é saber se o candidato conhece as extensões/formatos de arquivo.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 
QUESTÃO Nº 42 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. O conteúdo da questão é 

relevante para os conhecimentos: Dimensionamento de estruturas de concreto armado (flexão de vigas, torção de 

vigas, flexão de lajes, torção de lajes, pilares). Patologia das estruturas de concreto armado. Técnicas de recuperação 

e reforço de estruturas de concreto. Manutenção preventiva das estruturas.  Estruturas pré-moldadas. Fundações: 

tipos de fundações 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

QUESTÃO Nº 45 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que houve um erro 

de formulação da alternativa “A” da questão. Sendo assim a questão não apresenta alternativa correta para o que é 

https://www.gualimpconsultoria.com.br/intranet/anexo/113%5bBA42A32B%5d26072019153353.pdf
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solicitado no enunciado da questão.  Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia 

entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 48 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente, uma vez que a ABNT NBR 

6118 vigente é a do ano de 2014, onde menciona: 

“Nas lajes maciças devem ser respeitados os seguintes limites mínimos para a espessura: 

 a) 7 cm para cobertura não em balanço; 

 b) 8 cm para lajes de piso não em balanço; 

 c) 10 cm para lajes em balanço;  

 d) 10 cm para lajes que suportem veículos de peso total menor ou igual a 30 kN; 

 e) 12 cm para lajes que suportem veículos de peso total maior que 30 kN; 

 f) 15 cm para lajes com protensão apoiadas em vigas, com o mínimo de l/42 para lajes de piso biapoiadas e l/50 para lajes de piso 

contínuas; 

 g) 16 cm para lajes lisas e 14 cm para lajes-cogumelo, fora do capitel.” 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 58 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente, uma vez que tal questão 

foi criada a partir do Decreto 7.983/2013, art. 9, onde menciona:  

“O preço de referência das obras e serviços de engenharia será aquele resultante da composição do custo unitário direto do sistema 

utilizado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, evidenciando em sua composição, no mínimo: 
  

I - Taxa de rateio da administração central;   

II - Percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e personalística que oneram o 

contratado;   

III - Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 

IV - Taxa de lucro.” 

Portanto, se tratando de um Decreto Federal, tal questão encontra-se correta. (Referência: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7983.htm) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

CARGO: FARMACÊUTICO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

2842 KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA PORTES 

0624 KLEUZENIR SILVA TURBANO LEAL 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7983.htm
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CARGO: FARMACÊUTICO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

0653 THAIS MENDES LUQUETTI 

1740 THIAGO COQUITO PERES 

 
QUESTÃO Nº 27 – NOÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE PÚBLICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Recurso não assiste ao 

recorrente, pois de acordo com a Lei no 8.080/90, artigo 7, é princípio do SUS XIV – organização de atendimento público 

específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, 

atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a Lei nº 12.845, 

de 1º de agosto de 2013. (fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 43 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Os farmacêuticos são 

profissionais de saúde cujas responsabilidades profissionais e compromisso com a sociedade incluem buscar garantir 

que as pessoas obtenham o máximo benefício terapêutico de tratamentos farmacológicos. Para isso, é preciso se 

manter atualizado sobre o desenvolvimento da prática e da ciência farmacêutica, dos padrões e requisitos 

profissionais, da legislação farmacêutica e de medicamentos, e os avanços no conhecimento e tecnologias 

relacionadas ao uso de medicamentos. Os medicamentos são cada vez mais caros e seu custo está comprometendo o 

acesso ao cuidado em saúde. Gerenciar o custo dos medicamentos é indispensável para a melhor utilização possível 

os recursos limitados, tendo em vista maximizar a atenção em saúde para o maior número possível de pessoas. 

Gerenciar os custos farmacêuticos é uma das ações frente à sociedade e não manter-se atualizado sobre a prática 

farmacêutica como aponta a questão.  

Fonte: https://cursos.campusvirtualsp.org/pluginfile.php/36543/mod_page/content/7/M3O1_WHO_2011%20Port.pdf 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 
QUESTÃO Nº 46 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. As Boas Práticas 

Farmacêuticas requerem que o centro da atividade farmacêutica seja ajudar aos pacientes a utilizar os medicamentos 

de forma adequada. As funções básicas incluem o fornecimento de medicamentos e outros produtos para a saúde de 

qualidade garantida, a provisão de informação e aconselhamento adequados ao paciente, a administração de 

medicamentos, quando necessária, e acompanhamento dos efeitos do uso da medicação. 

(Fonte:https://cursos.campusvirtualsp.org/pluginfile.php/36543/mod_page/content/7/M3O1_WHO_2011%20Port.pdf) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
https://cursos.campusvirtualsp.org/pluginfile.php/36543/mod_page/content/7/M3O1_WHO_2011%20Port.pdf
https://cursos.campusvirtualsp.org/pluginfile.php/36543/mod_page/content/7/M3O1_WHO_2011%20Port.pdf
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QUESTÃO Nº 48 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. A questão traz um 

problema hipotético para realização de cálculo farmacêutico. 5% = 5g em 100 mL, se a ampola possui 5 mL a dosagem 

será de 250 mg por ampola. (Fontes: http://www.farmacotecnica.ufc.br/arquivos/10.Calculos%20Farmaceuticos.pdf ; https://portal.coren-

sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-2-calculo-e-diluicao-de-medicamentos_0.pdf) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 50 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Programar medicamentos 

consiste em estimar quantidades a serem adquiridas para atendimento a determinada demanda dos serviços, por 

período de tempo definido. A programação inadequada reflete diretamente sobre o abastecimento e o acesso ao 

medicamento. (Fonte:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1538-planejamento-programacao-e-aquisicao-

prever-para-prover-8&category_slug=serie-uso-racional-medicamentos-284&Itemid=965) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 
QUESTÃO Nº 55 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. De acordo com a 

RENAME, o Alopurinol não deve ser iniciado na vigência de crise aguda de gota, pois pode exacerbá-la e prolongá-la. 

A introdução da terapia deve ocorrer de 1 a 3 semanas depois de seu término. (Fonte: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/formulario_terapeutico_nacional_2010.pdf) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 58 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. O equívoco presente no 

enunciado da questão no que se refere ao ano da Portaria nº 344, não prejudica o entendimento e resolução da 

questão, não justificando, portanto, o pedido de anulação. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

 

 

http://www.farmacotecnica.ufc.br/arquivos/10.Calculos%20Farmaceuticos.pdf
https://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-2-calculo-e-diluicao-de-medicamentos_0.pdf
https://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-2-calculo-e-diluicao-de-medicamentos_0.pdf
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1538-planejamento-programacao-e-aquisicao-prever-para-prover-8&category_slug=serie-uso-racional-medicamentos-284&Itemid=965
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1538-planejamento-programacao-e-aquisicao-prever-para-prover-8&category_slug=serie-uso-racional-medicamentos-284&Itemid=965
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/formulario_terapeutico_nacional_2010.pdf
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QUESTÃO Nº 59 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. A referida questão foi 

elaborada com base na Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções técnicas para sua organização do 

Ministério da Saúde (Bibliografia indicada abaixo), onde cita na página 61: 

“Validade – armazenar os produtos por ordem de prazo de validade: os que vão vencer primeiro devem ser armazenados à esquerda 

e na frente. A observância dos prazos de validade deve ser monitorada rigorosamente, para evitar perdas. Os medicamentos devem 

ser distribuídos por ordem cronológica de validade, sempre pela validade mais antiga.” 

(Fonte: Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções técnicas para sua organização / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/assistencia_farmaceutica_atencao_basica_instrucoes_tecnicas.pdf) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

0679 JOSILENE DE ANDRADE SCHUENCK 

 

QUESTÃO Nº 27 – NOÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE PÚBLICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente. Recurso não assiste ao 

recorrente, pois de acordo com a Lei no 8.080/90, artigo 7, é princípio do SUS XIV – organização de atendimento público 

específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, 

atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a Lei nº 12.845, 

de 1º de agosto de 2013. (fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 50 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é procedente. Houve um equívoco na 

divulgação do gabarito preliminar, uma vez que todos os itens estão corretos.  

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “A” para “D” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “D” 

 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

3323 MARIA EDUARDA DA SILVA NETO 

1127 MARILZA PINTO BARCELOS DA SILVA 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/assistencia_farmaceutica_atencao_basica_instrucoes_tecnicas.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
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CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

0858 STEPHANIA SCHUWART FORNASIER ORLANDO 

2584 THAÍS DOS ANJOS MANTOVANI 

 

QUESTÃO Nº 45 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelas candidatas requerente é improcedente. A questão solicita que 

assinale a alternativa correta, sendo a “C” sem grafias adequadas, automaticamente se torna incorreta, não devendo 

ser assinalada. Sendo exemplo correto de sonorização de plosiva falar gasa ao invés de casa, a alternativa “C” 

representa ensurdecimento da plosiva, ao falar póla ou invés de bola, ausente ainda o destaque, se torna errada. (Fonte: 

http://rmmg.org/exportar-pdf/808/v21n4s1a08.pdf) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 
QUESTÃO Nº 46 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelas candidatas requerente é procedente. Houve um equívoco na 

divulgação do gabarito preliminar, uma vez o parâmetro assistencial proposto pelo Conselho Federal de 

Fonoaudiologia para a avaliação da linguagem escrita e a avaliação do letramento é de 45 minutos/exame.  

(Fonte:https://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/wp-content/uploads/2013/07/Parametros-Assistenciais_editado-final.pdf) 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “A” para “C” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “C” 

 

 
QUESTÃO Nº 48 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente. A análise acústica da voz e 

da fala tem como parâmetro proposto pelo CFFa, 40 minutos (página14). (Fonte: https://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/wp-

content/uploads/2013/07/Parametros-Assistenciais_editado-final.pdf) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 55 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelas requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que o conteúdo 

cobrado na questão não é referente ao Conhecimento Específico. Diante do exposto, com o intuito de manter a 

legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

http://rmmg.org/exportar-pdf/808/v21n4s1a08.pdf
https://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/wp-content/uploads/2013/07/Parametros-Assistenciais_editado-final.pdf
https://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/wp-content/uploads/2013/07/Parametros-Assistenciais_editado-final.pdf
https://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/wp-content/uploads/2013/07/Parametros-Assistenciais_editado-final.pdf
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CARGO: GUARDA MUNICIPAL AMBIENTAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

0156 FELIPE CASTILHO DA SILVA 

1091 RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE 

1998 RODOLPHO VIANA 

3496 TARCISIO NUNES RIBEIRO 

1339 THIAGO LEMOS DO NASCIMENTO 

 
QUESTÃO Nº 02 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. Com base na questão 

podemos afirmar:  

• Há argumentação de provas concretas, pois o autor apresentou informações concretas, extraídas da realidade. 

• O texto não é injuntivo, pois não indica um procedimento para realizar algo. 

• O autor fez uso de vários conectivos, por exemplo: porém, como, e, que, por isso, etc. 

• A função metalinguística é marcada pelo usou de um código para explicar o próprio código, o que não 

predominou no texto. 

Afirmamos ainda que, para interpretação de texto, o candidato deve conhecer as funções da linguagem. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 
QUESTÃO Nº 03 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. No texto sobre a Catedral 

de Notre-Dame, foram citados os seguintes fatos históricos:  

• A Revolução Francesa; 

• As escavações que revelaram vestígios de cidade romana. 

• A Coroação de Napoleão Bonaparte. 

O romance de Victor Hugo não é regionalista, mas histórico. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 05 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Os verbos “ser” e “ir” são 

irregulares. Na frase do enunciado da questão, o verbo “ser” está no pretérito. No presente, teríamos “O fato é 

marcado ...”. Portanto a forma infinitiva é “SER”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 
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QUESTÃO Nº 20 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a questão não 

apresenta uma alternativa correta. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia 

entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 22 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é procedente. Recurso assiste aos recorrentes, visto 

houve um equívoco durante a digitação da alternativa correta no gabarito. 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “C” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 24 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. De acordo com a 

resolução a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

10 + 10 + 10 = 30 (CADA PAR DE SAPATOS VALE 10) 

 
 

 

5 + 5 + 10 = 20 (CADA HOMEM VALE 05 E O PAR DE SAPATOS VALE 10) 

 
 

 

4 + 4 + 5 = 13 (CADA PAR DE GRAVATAS VALE 4 E O HOMEM VALE 5) 
 

 

 

 

5 + 5 x 2 = 15.  

Sendo: 5 (pois só tem 1 sapato e não o par que vale 10) + 5 x 2 (pois só tem 

1 gravata e não o par que vale 4) 

 
 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 28 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a questão não 

apresenta uma alternativa correta, como podemos analisar na resolução abaixo: 
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8x = 128 

(23)x = 27 

(23)x = 27 

3x = 7 

X = 
7

3
 

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

CARGO: INSPETOR DE ALUNOS 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

1306 DANIELA PREVATTO ROCHETTI RODRIGUES 

3265 JÚLIO CÉZAR DE ALMEIDA CRUZ 

3762 LINO CÉSAR ROSA DO NASCIMENTO 

3295 MARIANE DUARTE FERREIRA DE ABREU 

0444 SAMUEL LUCAS BATISTA REIS 

 

QUESTÃO Nº 02 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. Com base na questão 

podemos afirmar:  

• Há argumentação de provas concretas, pois o autor apresentou informações concretas, extraídas da realidade. 

• O texto não é injuntivo, pois não indica um procedimento para realizar algo. 

• O autor fez uso de vários conectivos, por exemplo: porém, como, e, que, por isso, etc. 

• A função metalinguística é marcada pelo usou de um código para explicar o próprio código, o que não 

predominou no texto. 

Afirmamos ainda que, para interpretação de texto, o candidato deve conhecer as funções da linguagem. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 05 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Os verbos “ser” e “ir” são 

irregulares. Na frase do enunciado da questão, o verbo “ser” está no pretérito. No presente, teríamos “O fato é 

marcado ...”. Portanto a forma infinitiva é “SER”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 
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QUESTÃO Nº 16 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Pelo fato do triângulo 

menor ser um triângulo retângulo e possuirmos 02 medidas, pode-se utilizar o Teorema de Pitágoras. 

a2 = b2 . c2 

452 = 302 . c2 

2025 = 900 . c2 

c2 = 2025 – 900 

c2 =1125 
 

Raiz de 1125 = 33,54 cm 

 

Portanto, o triângulo menor terá as medidas da imagem a seguir: 

  
 

Como o próprio enunciado cita que o triângulo menor é PROPORCIONAL AO TRIÂNGULO MAIOR e olhando os 02 

triângulos nota-se que o segmento BC do triângulo menor que mede 33,54 cm é justamente a metade do segmento 

EF do triângulo maior. Portanto, basta multiplicar 33,54 x 2 ou fazer 33,54 + 33,54 que se chegará ao resultado da 

alternativa “D” (67,08 cm). 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 20 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a questão não 

apresenta uma alternativa correta. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia 

entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 22 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é procedente. Recurso assiste aos recorrentes, visto 

houve um equívoco durante a digitação da alternativa correta no gabarito. 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “C” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 
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QUESTÃO Nº 24 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. De acordo com a 

resolução a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

10 + 10 + 10 = 30 (CADA PAR DE SAPATOS VALE 10) 

 
 

 

5 + 5 + 10 = 20 (CADA HOMEM VALE 05 E O PAR DE SAPATOS VALE 10) 

 
 

 

4 + 4 + 5 = 13 (CADA PAR DE GRAVATAS VALE 4 E O HOMEM VALE 5) 
 

 

 

 

5 + 5 x 2 = 15.  

Sendo: 5 (pois só tem 1 sapato e não o par que vale 10) + 5 x 2 (pois só tem 

1 gravata e não o par que vale 4) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 
QUESTÃO Nº 27 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente, uma vez que tal questão é 

resolvida pelo Teorema de Pitágoras, ou seja, 𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐², onde 𝑎 representa o comprimento da escada. Sendo 

assim: 

𝑎 = √32 + 4² = 5 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠.  

A fórmula apresentada pelo candidato só seria aplicada se o enunciado da questão tivesse solicitado a área do 

triângulo formado abaixo da escada. No entanto, foi solicitado o comprimento da escada. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 28 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a questão não 

apresenta uma alternativa correta, como podemos analisar na resolução abaixo: 

8x = 128 

(23)x = 27 

(23)x = 27 

3x = 7 

X = 
7

3
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Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

CARGO: MÉDICO - GASTROENTEROLOGISTA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

3271 RENATO PIMENTEL DE REZENDE JUNIOR 
 

QUESTÃO Nº 48 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é procedente. Houve um equívoco na 

divulgação do gabarito preliminar pois o esôfago de Barrett está associado às neoplasias de esôfago e não à metaplasia 

esofágica. (Fonte: http://www.oncoguia.org.br/conteudo/fatores-de-risco-para-cancer-de-esofago/7600/895/) 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “C” para “D” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “D” 

 

CARGO: MÉDICO - PEDIATRA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

2699 MARIA ALICE BRAMUSSI MARTINS DALPERIO 

2013 PAULA MARTINS RIBEIRO GARCIA 

QUESTÃO Nº 37 – CLÍNICA MÉDICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente. De acordo com a Portaria 

Conjunta n° 14, de 28 de novembro de 2017, a afirmativa III está incorreta ao citar: 

“III - Exames laboratoriais como elevação de proteína C-reativa e velocidade de hemossedimentação não são indicados 

para definição diagnóstica.” 

De acordo com a Portaria o correto é: 

“2. DIAGNÓSTICO 

[...] 

“Exames laboratoriais como elevação de proteína C-reativa e velocidade de hemossedimentação também auxiliam na 

definição diagnóstica.” 

(Fonte: PORTARIA CONJUNTA Nº 14, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. Disponível em: https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/dezembro/08/420112-17-

61-MINUTA-de-Portaria-Conjunta-PCDT-Doenca-de-Crohn-27-11-2017---COMPLETA.pdf) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 40 – CLÍNICA MÉDICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelas candidatas requerente é improcedente. A alternativa “A” está se 

referindo a Fissura, como podemos observar a seguir: 

http://www.oncoguia.org.br/conteudo/fatores-de-risco-para-cancer-de-esofago/7600/895/
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/dezembro/08/420112-17-61-MINUTA-de-Portaria-Conjunta-PCDT-Doenca-de-Crohn-27-11-2017---COMPLETA.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/dezembro/08/420112-17-61-MINUTA-de-Portaria-Conjunta-PCDT-Doenca-de-Crohn-27-11-2017---COMPLETA.pdf
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“O transtorno por uso de álcool é definido por um agrupamento de sintomas comportamentais e físicos, os quais podem incluir 

abstinência, tolerância e fissura. A abstinência de álcool caracteriza-se por sintomas de abstinência que se desenvolvem 

aproximadamente 4 a 12 horas após a redução do consumo que se segue a uma ingestão prolongada e excessiva de álcool. Como 

a abstinência de álcool pode ser desagradável e intensa, os indivíduos podem continuar o consumo apesar de consequências 

adversas, frequentemente para evitar ou aliviar os sintomas de abstinência. [...] A fissura por álcool é indicada por um desejo intenso 

de beber, o qual toma difícil pensar em outras coisas e frequentemente resulta no início do consumo.”  

(Fonte: DSM-5 / [American Psychiatnc Association, traduç. Maria Inês Corrêa Nascimento ... et al.]; revisão técnica: Aristides Volpato Cordioli... [et al.]. - . e. Porto Alegre: 

Artmed, 2014. Disponível em: http://publicbrasil.com.br/fehoesp360/03-2017/DiagnosticoTM.pdf ) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 
QUESTÃO Nº 45 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente. De acordo com a Sociedade 

Brasileira de Pediatria, sugadas lentas e profundas, com pausas, é uma característica que a amamentação vai bem. A 

SBP não aponta ritmos de atividade. (Fonte: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/pdfs/14617a-PDManualNutrologia-

Alimentacao.pdf) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 49 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelas candidatas requerente é improcedente. Para distinguir as 

diferentes necessidades nutricionais durante os períodos críticos do crescimento, são necessários do pediatra os 

seguintes conhecimentos: 

• Definir as necessidades nutricionais nas diversas faixas de idade, em especial, nos dois primeiros anos de vida. 

• Descrever a maturação das funções fisiológicas mais relacionadas à alimentação (função renal e digestiva). 

(Fonte: http://www2.ebserh.gov.br/documents/214604/908166/MANUAL+-+PEDIATRIA.pdf/d4b0978d-c967-4822-8a92-52b9071e8f2e) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 56 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente. A Retinopatia da 

prematuridade é doença vasoproliferativa secundária à inadequada vascularização da retina imatura dos recém-

nascidos prematuros, que pode levar a cegueira ou a graves sequelas visuais. É uma das principais causas de cegueira 

passível de prevenção na infância. (Fonte: http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/homepage/programa-de-fortalecimento-da-gestao-

da-saude-no-estado-de-sao-paulo/consultas-publicas/manual_de_acompanhamento_da_crianca.pdf) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

http://publicbrasil.com.br/fehoesp360/03-2017/DiagnosticoTM.pdf
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/pdfs/14617a-PDManualNutrologia-Alimentacao.pdf
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/pdfs/14617a-PDManualNutrologia-Alimentacao.pdf
http://www2.ebserh.gov.br/documents/214604/908166/MANUAL+-+PEDIATRIA.pdf/d4b0978d-c967-4822-8a92-52b9071e8f2e
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/homepage/programa-de-fortalecimento-da-gestao-da-saude-no-estado-de-sao-paulo/consultas-publicas/manual_de_acompanhamento_da_crianca.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/homepage/programa-de-fortalecimento-da-gestao-da-saude-no-estado-de-sao-paulo/consultas-publicas/manual_de_acompanhamento_da_crianca.pdf


 

 

 

 

 

Concurso Público 001/2019                                                                                                                                                                 Página 48 de 67 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORCIÚNCULA 
Estado do Rio de Janeiro 

 

 
QUESTÃO Nº 59 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelas candidatas requerente é improcedente. De acordo com o 

Ministério da Saúde Lesões que não podem ser explicadas pelo acidente relatado:  

• Alternativa (A) se refere à Lesões ditas como “acidentais” não compatíveis com a idade ou desenvolvimento 

psicomotor da criança: Fraturas de crânio em crianças abaixo de 4 meses, que ainda não têm capacidade de rolar 

ou se arrastar 

• Alternativa (B) se refere à Lesões de pele: Que reproduzem o instrumento agressor (cinto, mãos cigarro), circulares 

(amarras), queimaduras que não respeitam a ação da gravidade ou em formas de luvas ou meias. 

• Alternativa (C) se refere à Lesões que não podem ser explicadas pelo acidente relatado: Fraturas de fêmur em 

crianças abaixo de 4 anos, referidas como consequência de queda de bicicleta. 

• Alternativa (D) se refere à Lesões genitais: Lesões sugestivas de doenças sexualmente transmissíveis (granulomas), 

manipulação excessiva, lesões traumáticas (diferenciar de “queda a cavaleiro”). 

(Fonte: http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/homepage/programa-de-fortalecimento-da-gestao-da-saude-no-estado-de-sao-paulo/consultas-

publicas/manual_de_acompanhamento_da_crianca.pdf) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

CARGO: MÉDICO - UROLOGISTA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

2505 JOSE RICARDO SOUZA DE ANDRADE 

 

QUESTÃO Nº 47 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que O termo 

INCORRETO não foi inserido na questão, deixando A, B e C como corretas. Diante do exposto, com o intuito de manter 

a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO Nº 50 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. O corpo cavernoso é 

representado pelo número 1. (Fonte: https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia/bexiga-e-uretra)  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

 

 

 

http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/homepage/programa-de-fortalecimento-da-gestao-da-saude-no-estado-de-sao-paulo/consultas-publicas/manual_de_acompanhamento_da_crianca.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/homepage/programa-de-fortalecimento-da-gestao-da-saude-no-estado-de-sao-paulo/consultas-publicas/manual_de_acompanhamento_da_crianca.pdf
https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia/bexiga-e-uretra
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QUESTÃO Nº 51 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é procedente. Houve um equívoco na 

divulgação do gabarito preliminar, uma vez que o número 13 indica o peritônio.  (Fonte: https://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/wp-

content/uploads/2013/07/Parametros-Assistenciais_editado-final.pdf) 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “B” para “C” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 53 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. A uretra pré-prostática ou 

intramural é a parte da uretra que se estende desde o orifício interno da uretra até à próstata. (Fonte: 

https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia/bexiga-e-uretra) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 55 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. De acordo com a 

Universidade do Rio Grande do Sul, as principais causas de hidrocele no adulto incluem o desequilíbrio na secreção e 

na absorção de fluido na túnica vaginal escrotal, dano iatrogênico aos vasos linfáticos durante cirurgia inguinal ou de 

varicocele, epididimite, torção, neoplasias, trauma testicular ou abdominal, entre outras. (Fonte: 

https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/protocolos_resumos/urologia_resumo_patologias_escrotais_benignas_20160324.pdf) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 57 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. De acordo com o Ministério 

da Saúde, gestante que durante o pré-natal apresente evidência clínica de sífilis, ou teste não treponêmico reagente 

com qualquer titulação é considerado caso suspeito e não confirmado. (Fonte: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_diretrizes_terapeutica_atencao_integral_pessoas_infeccoes_sexualmente_transmissiveis.pdf) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 58 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. O Ministério da Saúde 

indica nesses casos o uso de Azitromicina 500 mg, 2 comprimidos, VO, dose única no caso descrito na questão. Não 

indica o uso de Doxiciclina.  

(Fonte:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_diretrizes_terapeutica_atencao_integral_pessoas_infeccoes_sexualmente_transmissiveis.pdf) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

https://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/wp-content/uploads/2013/07/Parametros-Assistenciais_editado-final.pdf
https://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/wp-content/uploads/2013/07/Parametros-Assistenciais_editado-final.pdf
https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia/bexiga-e-uretra
https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/protocolos_resumos/urologia_resumo_patologias_escrotais_benignas_20160324.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_diretrizes_terapeutica_atencao_integral_pessoas_infeccoes_sexualmente_transmissiveis.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_diretrizes_terapeutica_atencao_integral_pessoas_infeccoes_sexualmente_transmissiveis.pdf
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QUESTÃO Nº 59 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. O único fármaco utilizado 

como irrigante vesical proposto pela questão é a Glicina, nenhum dos outros tem essa indicação. 

Fonte:https://www.hospitaloswaldocruz.org.br/wp-content/uploads/2018/10/manual-farmaceutico-2018-2019.pdf 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

CARGO: NUTRICIONISTA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

0916 ANNE CAROLINE TERRA LUQUETTI 

1997 DÉBORA ALVES DE PINHO MACHADO SILVA 
 

QUESTÃO Nº 45 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelas candidatas requerente é improcedente. Segundo a RDC nº 216, de 

15 de setembro de 2004, os alimentos que foram submetidos à cocção deverão ser resfriados até alcançar 10ºC, em 

tempo máximo de duas horas, para, posteriormente, serem mantidos em refrigeração (5ºC ou menos) ou submetidos 

ao processo de congelamento. 

O enunciado da questão é claro ao que se refere, uma vez que o método de resfriamento foi o único método citado. 

Outrossim, é necessário compreender que o método de resfriamento não deve ser compreendido como um método 

de conservação de alimentos, como é o caso da refrigeração. (Bibliografia: Brasil. RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004.) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 48 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelas candidatas requerente é improcedente. A instalação e 

funcionamento de Banco de Leite Humano (BLH) e Posto de Coleta de Leite Humano (PCLH) em todo território nacional 

deve seguir normas específicas, afim de garantir a segurança sanitária do leite humano ordenhado. Em Banco de Leite 

Humano, a estocagem pode ser realizada na sala de processamento, na área de estocagem, com geladeira ou freezer 

exclusivo para o leite cru. 

(Bibliografia: BRASIL. RESOLUÇÃO-RDC Nº 171, DE 4 DE SETEMBRO DE 2006 Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o funcionamento de Bancos de Leite Humano. 

BRASIL. Resolução. RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos 

físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. BRASIL. Banco de leite humano: funcionamento, prevenção e controle de riscos/ Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. – Brasília: Anvisa, 2008.) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

 

https://www.hospitaloswaldocruz.org.br/wp-content/uploads/2018/10/manual-farmaceutico-2018-2019.pdf
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QUESTÃO Nº 50 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelas requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a alternativa 

“(A) Índice de Massa Corporal” também está correta. 

Para o diagnóstico da síndrome consumptiva é necessário que o paciente apresente alguns critérios específicos, entre 

eles a perda de massa celular corporal (identificada pelo método de bioimpedância) e o índice de massa corporal < 

20kg/m2 (ou < 27kg/m2 quando associado a massa celular corporal menor que 35% do peso corpóreo total em homens 

e menor que 25% do peso corpóreo em mulheres). Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do 

concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão. (Fonte: Cuppari, L. Nutrição clínica no adulto. 

4ª ed. Barueri: Manole, 2019.) 

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 52 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente. A vitela é o termo para 

a carne de bezerros, ou seja, novilhos que tem menos de um ano. Os filhotes machos de raças leiteiras são 

aproveitados para a produção deste tipo de carne. O lombo e o filé mignon se localizam na mesma região do animal, 

sendo usado para o caso de novilhos e gado adulto, respectivamente.   

A estrutura alongada do filé mignon possibilita a execução dos cortes gastronômicos, que são diferenciados na sua 

estrutura e peso, sendo o Châteaubriant, Tournedo, Escalope e Medalhão exemplos destes tipos de cortes. O 

Châteaubriant deve possuir entre 300g e 400g, 6cm a 7cm de altura e deve ser de formato arredondado (o que é 

possível pelo formato do filé mignon). 

(Fonte: PHILIPPI, Sonia Tucunduva. Nutrição e técnica dietética. 3. ed., rev. e ampl. Barueri: Manole, 2014. Castro Neto, Nelson de; Alves, Thiago Henrique. Habilidades 

básicas de cozinha. Curitiba: Livro Técnico. 2011. 168 p.) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 53 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelas candidatas requerente é improcedente. O biscoito tipo cream 

cracker e a maionese são alimentos industrializados que possuem maior teor de sódio do que o leite integral e o ovo 

de galinha, quando se compara a quantidade de 100g de cada um destes alimentos, como as tabelas de composição 

dos alimentos normalmente expressam estes resultados. 

Entretanto, a questão aponta sobre o conteúdo de sódio, nas quantidades citadas e não em 100g. 

Desta forma, observa-se que: 

• 2 unidades de biscoito tipo cream cracker (cerca de 12g) contém 102,5mg de sódio 

• 1 unidade de ovo de galinha (cerca de 50g) contém 84mg de sódio 
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• 1 xícara de chá de leite integral (cerca de 180ml) contém 115,2mg de sódio 

• ½ colher de sopa de maionese (cerca de 7g) contém de 55mg de sódio 

(Fonte: Tabela brasileira de composição de alimentos / NEPA – UNICAMP. - 4. ed. rev. e ampl.. -- Campinas: NEPA- UNICAMP, 2011. 161 p. Ana 

Paula Bazanelli, Lilian Cuppari. Sódio --2. ed. -- São Paulo: ILSI Brasil-International LifeSciences Institute do Brasil, 2017.) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

CARGO: ODONTOPEDIATRA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

3827 ANA PAULA DORNELLAS DA SILVA 

0972 ANNA LUÍSA SILVA VICTOR 

0002 JULIANA PEREIRA LOPES 

1849 KARINA AREAS PEREIRA 

1269 PHELIPE JOSÉ CYSNEIROS MANSUR 

 
QUESTÃO Nº 27 – NOÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE PÚBLICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Recurso não assiste ao 

recorrente, pois de acordo com a Lei no 8.080/90, artigo 7, é princípio do SUS XIV – organização de atendimento público 

específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, 

atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a Lei nº 12.845, 

de 1º de agosto de 2013. (fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 41 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. O item não apresenta-se 

dúbio, a questão discorre sobre os métodos utilizados para análise da dentição mista e aponta como métodos 

radiográficos a radiografias periapicais e cefalométricas a 45º, a radiografia cefalométrica é semelhante a 

uma radiografia panorâmica, sendo que no posicionamento do paciente é visualizado o perfil do crânio, ou vista lateral 

da cabeça. Ainda, o item não aponta os itens exclusivos e sim, como métodos utilizados para avaliação da dentição 

mista. 

Fontes:https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/36446/1/Tese%20-%20An%C3%A1lise%20da%20Denti%C3%A7%C3%A3o%20Mista.pdf; 

http://radiologia.blog.br/diagnostico-por-imagem/radiologia-odontologica-radiografia-cefalometrica; 

http://www.scielo.br/pdf/dpress/v14n4/a09v14n4.pdf 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
http://radiologia.blog.br/diagnostico-por-imagem/sabia-mais-sobre-a-radiografia-panoramica
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/36446/1/Tese%20-%20An%C3%A1lise%20da%20Denti%C3%A7%C3%A3o%20Mista.pdf
http://radiologia.blog.br/diagnostico-por-imagem/radiologia-odontologica-radiografia-cefalometrica
http://www.scielo.br/pdf/dpress/v14n4/a09v14n4.pdf
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QUESTÃO Nº 44 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Discrepância positiva 

significa que os dentes têm espaço para um alinhamento espontâneo. Na discrepância nula ou ligeiramente negativa 

o tamanho ósseo é justo para abrigar, conferindo espaço justo e não adequado, tanto que as condutas são diferentes. 

Fonte: https://docplayer.com.br/17205835-Analise-da-denticao-mista.html 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 47 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Nos casos de fratura de 

esmalte, manter a integridade estrutural e a vitalidade pulpar é a conduta indicada pela Associação Brasileira de 

Odontopediatria. Fonte:http://www.abodontopediatria.org.br/manual1/Capitulo-21-Abordagem-do-Traumatismo-Dentario.pdf 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 49 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. A Associação Brasileira 

de Odontopediatria define a fratura de cemento e dentina envolvendo a polpa como fratura radicular. 

Fonte:http://www.abodontopediatria.org.br/manual1/Capitulo-21-Abordagem-do-Traumatismo-Dentario.pdf 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 53 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. A questão solicita que as 

alternativas sejam analisadas respectivamente, ou seja, a alternativa “D! indica que a calcificação ocorre na 20ª 

semana, porém, a “A”, que se faz correta, aponta a calcificação na 14ª. Afirmamos ainda que o nome dos 

pesquisadores, nesse caso, não interfere na análise das alternativas, tendo em vista que a informação de relevância é 

ter conhecimento sobre o tema abordado, pois, ainda que os mesmos não fossem citados, o enunciado e as 

alternativas têm conteúdo suficiente para induzir a resposta correta. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

 

https://docplayer.com.br/17205835-Analise-da-denticao-mista.html
http://www.abodontopediatria.org.br/manual1/Capitulo-21-Abordagem-do-Traumatismo-Dentario.pdf
http://www.abodontopediatria.org.br/manual1/Capitulo-21-Abordagem-do-Traumatismo-Dentario.pdf
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QUESTÃO Nº 57 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Quando há choro, não se 

faz necessário a imobilização do paciente, desde que não haja agitação e desordem. Tendo em vista que a alternativa 

“B” só cita “choro”, essa se faz correta. O livro Odontopediatria, por Oswaldo Crivello Junior, traz a informação que 

nos casos “A”, “C” e “D”, pode ser aplicado a prática citada, porém, o choro do paciente não justifica tal ato. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

1169 ELIZANGELA MARINHO RIBEIRO DA SILVA 

2357 FABIO JANUARIO PARANHOS 

1482 MÁRCIO BASTOS DE SOUZA 

0373 MEIRE DA SILVA FERREIRA 

 

QUESTÃO Nº 05 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Os verbos “ser” e “ir” são 

irregulares. Na frase do enunciado da questão, o verbo “ser” está no pretérito. No presente, teríamos “O fato é 

marcado ...”. Portanto a forma infinitiva é “SER”. 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 22 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é procedente. Recurso assiste aos recorrentes, visto 

houve um equívoco durante a digitação da alternativa correta no gabarito. 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “C” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 24 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. De acordo com a 

resolução a seguir: 
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10 + 10 + 10 = 30 (CADA PAR DE SAPATOS VALE 10) 

 
 

 

5 + 5 + 10 = 20 (CADA HOMEM VALE 05 E O PAR DE SAPATOS VALE 10) 

 
 

 

4 + 4 + 5 = 13 (CADA PAR DE GRAVATAS VALE 4 E O HOMEM VALE 5) 
 

 

 

 

5 + 5 x 2 = 15.  

Sendo: 5 (pois só tem 1 sapato e não o par que vale 10) + 5 x 2 (pois só tem 

1 gravata e não o par que vale 4) 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 35 – NOÇÕES EM SAÚDE PÚBLICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. De acordo com o 

Ministério da Saúde, a vigilância em saúde deve ser entendida como um modelo assistencial alternativo, que deve ser 

desenvolvido a partir de problemas reais de uma área delimitada, em uma perspectiva de intersetorialidade. Ela está 

fundamentada nos princípios da universalidade, integralidade e equidade das ações de promoção da saúde entre os 

indivíduos e grupos familiares, das ações das vigilâncias epidemiológica, ambiental e sanitária dirigidas à prevenção 

de riscos e danos; e da atenção primária, na moradia e nas unidades de saúde, com ênfase em grupos populacionais 

específicos e na reorientação da demanda a serviços, envolvendo vários programas. Entende-se por vigilância sanitária 

um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 

Referência:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Curso_vigilancia_epidemio.pdf 
 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C”  

 

QUESTÃO Nº 41 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. De acordo com o Ministério 

da Saúde, o padrão respiratório de uma pessoa pode sofrer alterações fisiológicas em algumas situações, como na 

realização de esforços físicos, estresse emocional ou durante o choro. Os principais tipos de alterações respiratórias 

são:  

• bradipnéia - frequência respiratória abaixo do normal; 

• taquipnéia - frequência respiratória acima do normal; 

• dispnéia - dificuldade respiratória;  

• ortopnéia - respiração facilitada em posição vertical;  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Curso_vigilancia_epidemio.pdf
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• apneia - parada respiratória;  

• respiração de Cheyne Stokes - caracteriza-se por aumento gradual na profundidade das respirações, seguido 

de decréscimo gradual dessa profundidade, com período de apneia subsequente;  

• respiração estertorosa - respiração ruidosa. 

Referência: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/profae/pae_cad3.pdf 
 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 48 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. De acordo com o 

Ministério da Saúde, a PA limítrofe caracteriza-se por PAS entre 130-139, e PAD entre 85-89 mmHg, logo, somente a 

alternativa “B” se enquadra como pressão arterial limítrofe. 

referência:https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/1/casos_complexos/Sergio/Complexo_11_Sergio_

Hipertensao.pdf 
 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 58 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Paciente que tem fístula, 

ou qualquer tipo de acesso de hemodiálise no braço, não pode ser utilizado para outro procedimento. Só se faz no 

braço do paciente a fístula. Catéter não é colocado no braço. 

Fonte: Cheever, Kerry H. Brunner e Suddarth: tratado de enfermagem médicocirúrgica, volumes 1 e 2 / Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever; tradução 

Patrícia Lydie Voeux ... [et al.]. – 13. ed. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. PG2484 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA (SUPORTE) 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

1801 KAYLAINE MUNIZ LOPES 

2546 MAURICIO BANI FONSECA 

3359 MAURICIO ROCHA DE ALMEIDA 

1418 RAPHAEL LUIZ SCHETTINO 

0518 WELLINGTON DE SOUZA SILVA 
 

QUESTÃO Nº 02 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. Com base na questão 

podemos afirmar:  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/profae/pae_cad3.pdf
https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/1/casos_complexos/Sergio/Complexo_11_Sergio_Hipertensao.pdf
https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/1/casos_complexos/Sergio/Complexo_11_Sergio_Hipertensao.pdf
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• Há argumentação de provas concretas, pois o autor apresentou informações concretas, extraídas da realidade. 

• O texto não é injuntivo, pois não indica um procedimento para realizar algo. 

• O autor fez uso de vários conectivos, por exemplo: porém, como, e, que, por isso, etc. 

• A função metalinguística é marcada pelo usou de um código para explicar o próprio código, o que não 

predominou no texto. 

Afirmamos ainda que, para interpretação de texto, o candidato deve conhecer as funções da linguagem. 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 20 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a questão não 

apresenta uma alternativa correta. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia 

entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 22 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Recurso assiste aos recorrentes, visto 

houve um equívoco durante a digitação da alternativa correta no gabarito. 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “C” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 28 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a questão não 

apresenta uma alternativa correta, como podemos analisar na resolução abaixo: 

8x = 128 

(23)x = 27 

(23)x = 27 

3x = 7 

X = 
7

3
 

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 39 – NOÇÕES BÁSICAS EM INFORMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. No slide é possível 

verificar que ao lado das 2 formas geométricas existe o número “1”, o que significa que elas serão as primeiras formas 

geométricas a serem animadas e juntas, até por no próprio painel de animação ao lado dos dizeres “Elipse 4” e 

“Retângulo 5”, há uma barra que define a duração da animação, onde é possível constatar que ambas terão a mesma 

duração e por ambas possuírem o número “1”, significa que a animação de cada forma geométrica iniciará junto com 

a outra e pela barra de duração é possível dizer a duração da animação será idêntica para ambas as formas. Além 

disso, caso a alegação do candidato estivesse correta, no slide deveria ter o número “2” no retângulo ou na elipse, 

pois o número “2” significaria que ela só iniciaria ao clicar com o mouse após a figura geométrica do número “1” ter 

sido finalizada. 

Referências: 

https://support.office.com/pt-br/article/animar-textos-ou-objetos-305a1c94-83b1-4778-8df5-fcf7a9b7b7c6 

https://support.office.com/pt-br/article/aplicar-v%C3%A1rios-efeitos-de-anima%C3%A7%C3%A3o-a-um-%C3%BAnico-objeto-9bb7b925-ab0f-

47d4-bc11-85d939194bed 
 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 44 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. A questão foi elaborada 

de acordo com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, conforme descrito abaixo: 

“As funções de um roteador são: indicar quando um computador se conecta à rede e então acionar a geração 

de um endereço IP para esse computador; determinar a melhor rota e transportar os pacotes pela rede; 

verificar o endereço de rede para quem a mensagem está destinada; identificar este endereço; e, por fim, 

traduzir para um novo endereço físico e enviar pacote. 

[...] 

A bridge ou ponte é um dispositivo utilizado para interligar duas redes para que elas atuem como se fossem 

uma única rede.” 

Fonte: http://www.ufrgs.br/sead/servicos-ead/publicacoes-1/pdf/Conceitos_Internet_e_Web.pdf 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 46 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a questão não 

https://support.office.com/pt-br/article/animar-textos-ou-objetos-305a1c94-83b1-4778-8df5-fcf7a9b7b7c6
https://support.office.com/pt-br/article/aplicar-v%C3%A1rios-efeitos-de-anima%C3%A7%C3%A3o-a-um-%C3%BAnico-objeto-9bb7b925-ab0f-47d4-bc11-85d939194bed
https://support.office.com/pt-br/article/aplicar-v%C3%A1rios-efeitos-de-anima%C3%A7%C3%A3o-a-um-%C3%BAnico-objeto-9bb7b925-ab0f-47d4-bc11-85d939194bed
http://www.ufrgs.br/sead/servicos-ead/publicacoes-1/pdf/Conceitos_Internet_e_Web.pdf
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apresenta uma alternativa correta conforme o publicado pelo IFRN-Instituto Federal do Rio Grande do Norte, como 

segue abaixo: 

 

Máscaras de sub-rede padrão:  

Classe A:    255.0.0.0  

Classe B:   255.255.0.0  

Classe C:   255.255.255.0 

 

Endereço IP: 192.100.10.33 

Informações obtidas a partir do endereço considerando máscara de sub-rede padrão: 

Classe do endereço: C   

Porção de rede: 192.100.10.33   

Porção de host:  192.168.10.33 

 

1º octeto em:  

Classe A: 1 à 127  

Classe B: 128 à 191  

Classe C: 192 à 223 

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 50 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. O Sistema de Arquivos é 

a parte mais visível de um Sistema Operacional, pois a manipulação de arquivos é uma atividade frequentemente 

realizada pelos usuários, devendo sempre ocorrer de maneira uniforme, independente dos diferentes dispositivos de 

armazenamento. O Sistema Operacional possui uma estrutura de dados que armazena informações que possibilitam 

ao sistema de arquivos gerenciar as áreas ou blocos livres. A alocação contígua consiste em armazenar um arquivo 

em blocos sequencialmente dispostos, permitindo ao sistema localizar um arquivo através do endereço do primeiro 

bloco e da sua extensão em blocos. O aceso é feito de maneira simples, tanto para a forma sequencial quanto para a 

direta. A alocação em um novo segmento livre consiste técnicas para escolha, algumas das principais são: 

• First-fit: Seleciona o primeiro segmento livre com o tamanho suficiente para alocar o arquivo e a busca é feita 

sequencialmente, interrompendo ao achar um segmento livre do tamanho adequado. 

• Best-fit: Seleciona o menor segmento livre disponível com o tamanho suficiente para armazenar o arquivo 

e é necessária a busca em toda a lista, caso esta não esteja ordenada por tamanho.  

• Worst-fit: Seleciona o maior segmento livre e a busca funciona como no caso anterior. 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 
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QUESTÃO Nº 55 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. A alteração no termo que 

define o tipo de vírus não traz prejuízo para o candidato entender o que solicita o enunciado da questão. Por volta de 

1990 surgiu o primeiro vírus furtivo (ou stealth, inspirado no caça Stealth, invisível a radares). Esse tipo de vírus utiliza 

técnicas de dissimulação para que sua presença não seja detectada nem pelos antivírus nem pelos usuários. Por 

exemplo se o vírus detectar a presença de um antivírus na memória, ele não ficará na atividade. Interferirá em 

comandos como Dir e o Chkdsk do DOS, apresentando os tamanhos originais dos arquivos infectados, fazendo com 

que tudo pareça normal. Também efetuam a desinfecção de arquivos no momento em que eles forem executados, 

caso haja um antivírus em ação; com esta atitude não haverá detecção e consequente alarme.   

Fonte: http://smeduquedecaxias.rj.gov.br/nead/Biblioteca/Formação%20Continuada/Tecnologia/cursos/seguranca/virus%20e%20antivirus.pdf 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

CARGO: TÉCNICO EM RX 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

0809 FABIO DOS SANTOS MARCILIO 

0856 FAGNER JOSÉ TAVARES 

0730 LUCIENE DA SILVA MARINHO 

 

QUESTÃO Nº 03 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. No texto sobre a Catedral 

de Notre-Dame, foram citados os seguintes fatos históricos:  

• A Revolução Francesa; 

• As escavações que revelaram vestígios de cidade romana. 

• A Coroação de Napoleão Bonaparte. 

O romance de Victor Hugo não é regionalista, mas histórico. 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 16 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Pelo fato do triângulo 

menor ser um triângulo retângulo e possuirmos 02 medidas, pode-se utilizar o Teorema de Pitágoras. 

 

a2 = b2 . c2 

http://smeduquedecaxias.rj.gov.br/nead/Biblioteca/Formação%20Continuada/Tecnologia/cursos/seguranca/virus%20e%20antivirus.pdf
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452 = 302 . c2 

2025 = 900 . c2 

c2 = 2025 – 900 

c2 =1125 
 

Raiz de 1125 = 33,54 cm 

 

Portanto, o triângulo menor terá as medidas da imagem a seguir: 

  
 

Como o próprio enunciado cita que o triângulo menor é PROPORCIONAL AO TRIÂNGULO MAIOR e olhando os 02 

triângulos nota-se que o segmento BC do triângulo menor que mede 33,54 cm é justamente a metade do segmento 

EF do triângulo maior. Portanto, basta multiplicar 33,54 x 2 ou fazer 33,54 + 33,54 que se chegará ao resultado da 

alternativa “D” (67,08 cm). 

Referências: 
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/teorema-pitagoras.htm   

https://www.todamateria.com.br/teorema-de-pitagoras/  

https://www.infoescola.com/matematica/teorema-de-pitagoras/  

 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 20 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a questão não 

apresenta uma alternativa correta. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia 

entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 22 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Recurso assiste aos recorrentes, visto 

houve um equívoco durante a digitação da alternativa correta no gabarito. 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “C” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 

 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/teorema-pitagoras.htm
https://www.todamateria.com.br/teorema-de-pitagoras/
https://www.infoescola.com/matematica/teorema-de-pitagoras/
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QUESTÃO Nº 28 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a questão não 

apresenta uma alternativa correta, como podemos analisar na resolução abaixo: 

8x = 128 

(23)x = 27 

(23)x = 27 

3x = 7 

X = 
7

3
 

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

0681 CYNTHIA KNAUER DE CARVALHO COUTINHO 

 

QUESTÃO Nº 16 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente. Pelo fato do triângulo 

menor ser um triângulo retângulo e possuirmos 02 medidas, pode-se utilizar o Teorema de Pitágoras. 

 

a2 = b2 . c2 

452 = 302 . c2 

2025 = 900 . c2 

c2 = 2025 – 900 

c2 =1125 
 

Raiz de 1125 = 33,54 cm 

 

Portanto, o triângulo menor terá as medidas da imagem a seguir: 

  
 

Como o próprio enunciado cita que o triângulo menor é PROPORCIONAL AO TRIÂNGULO MAIOR e olhando os 02 

triângulos nota-se que o segmento BC do triângulo menor que mede 33,54 cm é justamente a metade do segmento 
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EF do triângulo maior. Portanto, basta multiplicar 33,54 x 2 ou fazer 33,54 + 33,54 que se chegará ao resultado da 

alternativa “D” (67,08 cm). 

 

Referências: 
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/teorema-pitagoras.htm   

https://www.todamateria.com.br/teorema-de-pitagoras/  

https://www.infoescola.com/matematica/teorema-de-pitagoras/  
 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 22 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pela requerente é procedente. Recurso assiste aos recorrentes, visto 

houve um equívoco durante a digitação da alternativa correta no gabarito. 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “C” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 24 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente. De acordo com a resolução 

a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

10 + 10 + 10 = 30 (CADA PAR DE SAPATOS VALE 10) 

 
 

 

5 + 5 + 10 = 20 (CADA HOMEM VALE 05 E O PAR DE SAPATOS VALE 10) 

 
 

 

4 + 4 + 5 = 13 (CADA PAR DE GRAVATAS VALE 4 E O HOMEM VALE 5) 
 

 

 

 

5 + 5 x 2 = 15.  

Sendo: 5 (pois só tem 1 sapato e não o par que vale 10) + 5 x 2 (pois só tem 

1 gravata e não o par que vale 4) 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

QUESTÃO Nº 28 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pela requerente é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a questão não 

apresenta uma alternativa correta, como podemos analisar na resolução abaixo: 

8x = 128 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/teorema-pitagoras.htm
https://www.todamateria.com.br/teorema-de-pitagoras/
https://www.infoescola.com/matematica/teorema-de-pitagoras/
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(23)x = 27 

(23)x = 27 

3x = 7 

X = 
7

3
 

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 
 

CARGO: TESOUREIRO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

1735 ALAN JOSÉ TIRADENTES DE MELO 

2159 ALEXANDREHENRIQUE DA SILVA 

3244 ANDERSON HENRIQUE SOUZA DA SILVA 

1078 FERNANDO BARBOZA ROMAO 

1713 JAQUELINY DE AQUINO TRIGO SILVA 

0541 JOSÉ RODRIGO FERREIRA 

3902 LARISSA FERREIRA MONTEIRO 

1088 LUCAS COELHO DE AVILA 

1983 LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA LIMA 

3763 MANUELA RODOLFO PELLEGRINI 

1359 RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS 

1008 TAMÍRIS RODRIGUES CHERIGATI 
 

QUESTÃO Nº 03 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. No texto sobre a Catedral 

de Notre-Dame, foram citados os seguintes fatos históricos:  

• A Revolução Francesa; 

• As escavações que revelaram vestígios de cidade romana. 

• A Coroação de Napoleão Bonaparte. 

O romance de Victor Hugo não é regionalista, mas histórico. 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 05 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. Os verbos “ser” e “ir” são 

irregulares. Na frase do enunciado da questão, o verbo “ser” está no pretérito. No presente, teríamos “O fato é 

marcado ...”. Portanto a forma infinitiva é “SER”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 
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QUESTÃO Nº 20 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a questão não 

apresenta uma alternativa correta. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia 

entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 22 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Recurso assiste aos recorrentes, visto 

houve um equívoco durante a digitação da alternativa correta no gabarito. 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “C” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 28 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a questão não 

apresenta uma alternativa correta, como podemos analisar na resolução abaixo: 

8x = 128 

(23)x = 27 

(23)x = 27 

3x = 7 

X = 
7

3
 

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 31 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. O enunciado é claro e 

taxativo ao solicitar qual o NOME DA TECNOLOGIA que permitisse a situação descrita no enunciado. Não foi pedido 

no enunciado, por exemplo, através de qual plataforma poderia ter sido realizada a reunião. 

Referências: http://www.usp.br/nce/midiasnaeducacao/oficina_radio/streaming.htm 

https://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/05/conheca-o-streaming-tecnologia-que-se-popularizou-na-web.html 

https://netshow.me/blog/live-streaming-tudo-o-que-voce-precisa-saber/ 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

http://www.usp.br/nce/midiasnaeducacao/oficina_radio/streaming.htm
https://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/05/conheca-o-streaming-tecnologia-que-se-popularizou-na-web.html
https://netshow.me/blog/live-streaming-tudo-o-que-voce-precisa-saber/
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QUESTÃO Nº 45 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente, visto que, não se 

admitirão emendas ao projeto de Lei de Orçamento que visem a: 

 

a) alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando provada, nesse ponto a inexatidão 

da proposta; 

b) conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes; 

c) conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado; 

d) conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo 

para concessão de auxílios e subvenções.”  

 

Referência: Lei no 4.320/64. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 51 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerente é improcedente. A questão é clara e 

específica ao trazer à baila a discussão do ARTIGO 2º e o PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE nele apontado, ipsis litteris. 

 

“Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política 

econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade 

universalidade e anualidade.” 

 

Assim, não há definições ou conceitos subentendidos e generalizados. Ainda, não há que se discutir outros artigos e 

definições, visto que o que se requer do candidato é a intepretação e conhecimento do artigo apontando na questão. 

O candidato, diante do direcionamento dado pela questão, deveria optar pela alternativa correta diante do 

questionamento que lhe foi proposto. Por Princípio da Universalidade deve se entender que o orçamento deve conter 

todas as receitas e todas as despesas do Estado, conforme definição da doutrina e demonstrando, inclusive por 

informativos da Câmara dos Deputados, disponível a todo cidadão. 

Referência: https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/cidadao/entenda/cursopo/principios.html 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 54 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que a afirmativa I 

também se encontra equivocada, de modo que, estaria correta se apresentasse a palavra “imóveis” e não “móveis”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/cidadao/entenda/cursopo/principios.html
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Assim, não há alternativa correta para a questão. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso 

e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

 

Porciúncula (RJ),01 de outubro de 2019. 

 
 
 

 
Leonardo Paes Barreto Coutinho 

Prefeito Municipal de Porciúncula/RJ 

 
 

Daniela Sant’Elmo de Barros 

Presidente da Comissão de Concurso 

Portaria Municipal nº 138/2019 

 
 

Antônio José Gonçalves de Siqueira 

Coordenador Geral e Responsável Técnico - G-Strategic 

Administrador - CRA – ES nº 7228 


