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MUNICÍPIO DE JUATUBA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, 
que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no EDITAL 001/2014 DO 
PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA - MG. 
 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição  Nome Cargo 

547000641 Kênia Francisca Sena Agente Comunitário de Saúde 

547000885 Mislene Aparecida Ferreira Agente Comunitário de Saúde 

547009624 Mariana Naves De Castro Costa Agente Comunitário de Saúde 

547007308 
Jamison Presley Aparecido Fernandes 
Rodrigues Agente de Serviços Escolares 

547000095 Franciane Souza Soares De Almeida Assistente Social 

547000624 Maria Aparecida Vasconcelos Assistente Social 

547000958 Ane Cassia Brito Almeida Martins Assistente Social 

547000967 Priscila Carlos Da Cruz Estevão Assistente Social 

547002837 
Lara Lays Nogueira Alonso Filogonio 
Garcia Assistente Social 

547003135 Ellen Judith Rocha De Freitas Almeida Assistente Social 

547010897 Marcilene Moreira Assistente Social 

547000107 Gabriela Brito Gomes Auxiliar de Administração 

547008504 Laryssa De Oliveira Barbosa Auxiliar de Administração 

547000338 Ana Paula Moreira Venturatto Matos Biólogo 

547000867 Karla Lamarthina Figueiredo Das Chagas Enfermeiro Psf 

547001572 Camila Fernandes Dos Santos Enfermeiro Psf 

547002916 Grazielle Silva Fonseca Enfermeiro Psf 

547003106 Maria Izabel Faria Damaso Enfermeiro Psf 

547007316 Diogo Lima De Sousa Enfermeiro Psf 

547010252 Jessica Silva Cezar Enfermeiro Psf 

547011764 Bethania Rodrigues Machado Enfermeiro Psf 

547007693 Pedro Henrique De Jesus Monteiro Fiscal Sanitário - Nível Médio 

547010940 Alexandre Carvalho Ribeiro Fisioterapeuta 

547007540 Tiago Castro Dos Reis Médico Veterinário 

547009271 Juliana Marques Bicalho Médico Veterinário 

547008427 Lara Lays Nogueira Alonso Filogonio Monitor Cuidador 
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Garcia 

547001624 Leandro Publio Alves Motorista 

547010132 Flavio Augusto Magalhaes Motorista 

547003264 Anna Claudia De Freitas E Loyola Nutricionista 

547000938 Lais Fernanda Da Silva Assis Odontólogo Psf 

547001998 Maria Angélica De Albuquerque Santos Odontólogo Psf 

547002386 Nathália Duque Pereira Odontólogo Psf 

547002789 Camilli Cunha Chamone Odontólogo Psf 

547003987 Lucas Voellger Calasans Oficial de Administração 

547004287 Ana Carolina Rodrigues Faria Oficial de Administração 

547011404 Jaqueline Conceição Da Silva Campos Oficial de Administração 

547009385 Eliana Amaral Galvão Pedagogo 

547002770 Josenice Costa Murta Dias Professor de Educação Básica - P I 

547009298 Daiane Suélen De Oliveira Resende Professor de Educação Básica - P I 

547010128 Lucilene Vilaça De Oliveira Professor de Educação Básica - P I 

547002446 Joice Mara Nunes Florença Professor de Educação Básica - P II 

547005004 Felipe Soares Da Silva Professor de Educação Básica - P II 

547005524 Silviane Geralda Lopes Professor de Educação Básica - P II 

547010399 Júlia Antonia Pires Professor de Educação Básica - P II 

547011565 Patricia Mara Nogueira Resende Professor de Educação Básica - P II 

547003989 Lucas Voellger Calasans Professor de Educação Básica - P III - Ciências 

547004009 Ana Carolina Rodrigues Faria Professor de Educação Básica - P III - Ciências 

547008446 Fernanda Aires Guedes Ferreira Professor de Educação Básica - P III - Ciências 

547001767 Patrick Stevão Bicalho Alves Professor de Educação Básica - P III - Educação Física 

547003650 Filipe Ferreira Vaz Professor de Educação Básica - P III - Educação Física 

547006282 Wellington Mendes Da Silva Professor de Educação Básica - P III - Educação Física 

547004663 Orentino Emerick Dutra 
Professor de Educação Básica - P III - Ensino 
Religioso 

547010142 Leandro Gonçalves De Rezende Professor de Educação Básica - P III - História 

547000868 Lucia Aparecida De Souza Professor de Educação Básica - P III - Matemática 

547000972 Rosemeiry Alessandra Costa Oliveira Professor de Educação Básica - P III - Matemática 

547001596 Rodrigo Almeida Da Silva Professor de Educação Básica - P III - Matemática 

547001900 Carlos Eustáquio Pinto Professor de Educação Básica - P III - Matemática 

547003318 Francisco De Almeida Professor de Educação Básica - P III - Matemática 

547004760 Lourival Jose De Castro Professor de Educação Básica - P III - Matemática 

547006472 Henrique De Oliveira Sores Professor de Educação Básica - P III - Matemática 

547007621 Anderson Luis De Avila Gomes Professor de Educação Básica - P III - Matemática 

547010745 Marlúcia Alessandra Dos Santoss Professor de Educação Básica - P III - Matemática 

547004273 Júlia Mara Narciso Aguiar Professor de Educação Básica - P III - Português 

547006471 Elaine Cristina Dos Reis Costa Locatelli Professor de Educação Básica - P III - Português 

547003239 Fernanda Augusto Spindula Psicólogo 

547007666 Marcelo Gonçalves Campos Psicólogo 

547008535 Rodrigo Martins Canuto Rocha Psicólogo 

547008956 Claudia Eliza Ferreira Dos Santos Psicólogo 

547003519 Guilherme Almeida De Oliveira Secretário Escolar 

547003621 Jéssica Laís De Oliveira Alves Secretário Escolar 

547000250 Thais Da Silva Campos Terapeuta Ocupacional 

547008451 Paola Rayanne Victoriano De Souza Terapeuta Ocupacional 

547010411 Vilmar Catarino Da Silva Vigia 
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II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

  

 

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

mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos referidos cargos. 

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

dos mesmos conteúdos programáticos. 

 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

Cargo: Agente Comunitário de Saúde 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A+B=30 casas 

B+4+B=30 

2B=26 

B=13 casas e A=17 casas 

Lado A (variação de 8): 6, 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70, 78, 86, 94, 102, 110, 118, 126, 134 

Lado B (variação de 6): 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77 

Casas com a maior numeração: 126 e 134 

Soma: 126+134=260 (Não consta nas alternativas), portanto a questão foi anulada. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda os conhecimentos do conteúdo programático citado no anexo I do edital. 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão 29 da prova para agente comunitário de saúde não possui mapa. Dessa forma, considera-se o 

recurso como equivocado. 

 
Questão: 30 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De fato a coloração do gráfico comprometeu a resolução da questão, prejudicando a identificação da resposta 

correta que seria a alternativa D. Sendo assim, a questão foi anulada. 
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Cargo: Agente de Combate a Endemias 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A+B=30 casas 

B+4+B=30 

2B=26 

B=13 casas e A=17 casas 

Lado A (variação de 8): 6, 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70, 78, 86, 94, 102, 110, 118, 126, 134 

Lado B (variação de 6): 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77 

Casas com a maior numeração: 126 e 134 

Soma: 126+134=260 (Não consta nas alternativas), portanto a questão foi anulada. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 30 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De fato a coloração do gráfico comprometeu a resolução da questão, prejudicando a identificação da resposta 

correta que seria a alternativa D. Sendo assim, a questão foi anulada. 

 
 

Cargo: Agente de Controle de Zoonoses 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A+B=30 casas 

B+4+B=30 

2B=26 

B=13 casas e A=17 casas 

Lado A (variação de 8): 6, 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70, 78, 86, 94, 102, 110, 118, 126, 134 

Lado B (variação de 6): 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77 

Casas com a maior numeração: 126 e 134 

Soma: 126+134=260 (Não consta nas alternativas), portanto a questão foi anulada. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 30 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De fato a coloração do gráfico comprometeu a resolução da questão, prejudicando a identificação da resposta 

correta que seria a alternativa D. Sendo assim, a questão foi anulada. 

 
 

Cargo: Agente de Serviços Escolares 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa C da referida questão não é cabível de recurso e está correta visto que foi citado que a poluição 

do ar é causada pela eliminação de gases de fábricas e automóveis. Contudo as palavras emissão e eliminação 
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possuem o mesmo sentido dentro do contexto da frase sendo consideradas sinônimas uma da outra. A 

palavra eliminação tem o sentido de expulsão, no caso de gases poluentes pelas fábricas e pelos automóveis 

como explicado na alternativa. 

O significado da palavra eliminação é o ato ou efeito de eliminar, expulsar. 

Portanto ratifica-se o gabarito divulgado. 

Fonte:  

  http://www.priberam.pt/dlpo/elimina%C3%A7%C3%A3o 

 http://www.dicionariodoaurelio.com/eliminacao 

 
 

Cargo: Assistente Social 
 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa o significado da palavra “concessão”, em sua 5ª acepção, 

significa “GRAM fato subordinado e contrário ao da ação principal de uma oração, mas incapaz de impedir que 

tal ação venha a ocorrer (p. ex.: ele não vai viajar, embora queira). 

Segundo Pasquale & Ulisses em Gramática da Língua Portuguesa “A ideia de concessão está diretamente 

ligada à ideia de contraste, de quebra de expectativa. De fato, quando se faz concessão, não se faz o que é 

esperado, o que é normal”. 

Nessa questão a palavra “concessão” foi empregada no sentido explicitado acima. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (com a nova ortografia). Editora Objetiva e Pasquale & Ulisses 

– Gramática da Língua Portuguesa – Editora Scipione 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nascimento de Mário: 29 de Fevereiro de um ano bissexto+365+365+365+366=> Nascimento de Márcia 

(quarta-feira). 

Deve-se somar: 1461 dias = 208.7 +5 = 208 semanas +5 dias  

Assim o aniversário de Mário ocorreu 5 dias antes de uma quarta-feira, ou seja, numa sexta-feira. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
 
 

http://www.priberam.pt/dlpo/elimina%C3%A7%C3%A3o
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Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação, pois faltou o símbolo que caracteriza os números cardinais após o número 9.  

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A autora utilizada para a elaboração da questão é referencia nacional sobre o debate da ética profissional. 

Segundo BARROCO (2009, p. 12): “A  ética  profissional  se  objetiva  como  ação moral,  através  da  

prática profissional,  como  normatização de deveres e valores, através  do  código  de  Ética Profissional,  

como  teorização ética,  através  das  filosofias  e  teorias  

que fundamentam sua intervenção e reflexão e como ação éticopolítica.” A própria argumentação do recurso 

apresenta a mesma autora e o mesmo trecho utilizado acima como fundamentação de sua solicitação. 

Contudo, mantem-se o gabarito divulgado uma vez que como fica explícito acima e no próprio recurso 

apresentado: “A  ética  profissional  se  objetiva  como  ação moral,  através  da  prática profissional (...)” o que 

é diferente de: “A ética profissional se objetiva como ação moral através do Código de Ética” tal como aparece 

na questão e é FALSO. Assim, o recurso é IMPROCEDENTE.  

Fonte: BARROCO, Maria Lúcia Silva. Fundamentos éticos do Serviço Social. In: Direitos Sociais e Competências 

Profissionais. ABEPSS/CFESS, Brasília, 2009.   

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Conteúdo Programático divulgado é: “O Serviço Social na América Latina; A formação profissional do 

Assistente Social na sociedade brasileira. Fundamentos teórico-metodológicos, ético-político e técnico-

operativo do exercício profissional. Questão social, políticas sociais e direitos sociais. O Serviço Social com o 

compromisso da implementação dos princípios previstos em lei. Política de Seguridade Social. Construção do 

sistema descentralizado e participativo de Assistência Social. Prática profissional do assistente social e a ética 

profissional.” Nesse sentido, o disposto no estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) relaciona-se tanto com 

o item “Questão social, políticas sociais e direitos sociais”, quanto com o item “O Serviço Social com o 

compromisso da implementação dos princípios previstos em lei”. A atuação na área da infância e juventude é 

uma das maiores demandas postas ao profissional de Serviço Social e o mesmo deve necessariamente 

conhecer a legislação pertinente para que possa intervir de maneira legal e compromissada na área em 

questão que constitui, por sua vez, a expressão de direitos sociais materializados em políticas sociais 

específicas. Assim, matem-se o gabarito divulgado, uma vez que o recurso é improcedente.  

Fonte: Edital do concurso em questão, conteúdo programático.   

 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 
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planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Embora já tenha sido adotada a denominação de santos para os furacões em tempos passados, desde a 

década de 1950 (século XX) é responsabilidade da Organização Meteorológica Mundial, com sede em 

Genebra. A OMM é responsável por atualizar as listas das seis regiões do mundo. Para tempestades do 

Atlântico, o Centro Nacional de Furacões criou seis listas de nomes de furacões que são mantidos e 

atualizados pela OMM, através de uma comissão de voto internacional. As listas contêm os nomes em 

Francês, Espanhol, Holandês e Inglês. As seis listas são mantidas em constante rotação, o que significa dizer 

que a lista de nomes de 2010 será usada novamente em 2016. Porém, se um furacão é especialmente 

devastador, como o Katrina em 2005, é realizada uma votação para determinar se seria inapropriado usar o 

nome novamente. Se o nome é retirado da lista, outro nome é selecionado e votado para substituí-lo. A única 

informação contrastante a uma das afirmativas corretas apresentada em recurso não apresenta 

fundamentação adequada, já que o endereço virtual apresentado está incorreto, não levando a nenhuma 

informação. Em pesquisa a página apresentada no recurso (invivo - Fio Cruz) não foi encontrada a informação 

apresentada em recurso.   

Fonte: http://noticias.terra.com.br/educacao/voce-sabia/como-e-escolhido-o-nome-de-um-

furacao,d79959d9e3837310VgnCLD100000bbcceb0aRCRD.html 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As regiões metropolitanas são criadas pelos estados e representa a reunião de cidades em processo de 

conurbação, que é o encontro das áreas urbanas de dois ou mais municípios, independentes de serem ou não 

capitais.  Portanto, não se pode afirmar que estas regiões são formadas por capitais e cidades limítrofes. Há 

muitas cidades que não são capitais regionais e formam região metropolitana, assim como há capitais 

regionais que não formam região metropolitana. Segundo dicionário Aurélio Buarque de Holanda, a palavra 

“necessário” significa “que é essencial, que não pode faltar; indispensável, imprescindível. Que é exigido para 

a obtenção de determinado fim. Que não pode deixar de ser; forçoso, inevitável. Que deve ser feito, 

cumprido.” Portanto, se é obrigatório é necessário. A questão trata da urbanização no Brasil, tema corriqueiro 

em provas de Atualidades e Conhecimentos Gerais, já que trata da formação de nossas cidades, trajetória e 

regras básicas.  

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.124 – 184 – 185). 

 
 

Cargo: Auxiliar de Administração 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A+B=30 casas 

B+4+B=30 

2B=26 

B=13 casas e A=17 casas 
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Lado A (variação de 8): 6, 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70, 78, 86, 94, 102, 110, 118, 126, 134 

Lado B (variação de 6): 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77 

Casas com a maior numeração: 126 e 134 

Soma: 126+134=260 (Não consta nas alternativas), portanto a questão foi anulada. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A-B={x,5,6}  Soma= x+5+6=13   -> x=2 

B-A={z,3,9}   Soma= z+3+9=20 ->  z=8  

A∩B={y,4}    Soma= y+4=11  -> y=7 

Assim: x<y<z 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 25 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De fato a coloração do gráfico comprometeu a resolução da questão, prejudicando a identificação da resposta 

correta que seria a alternativa D. Sendo assim, a questão foi anulada. 

 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão possui duas respostas a serem marcadas, haja visto a generalização negativa dos impactos 

ambientais das usinas eólicas ser um erro.  

Fonte:  http://www.feam.br/images/stories/arquivos/mudnacaclimatica/2013/ag-267.pdf 

 
 

Cargo: Auxiliar de Saúde Bucal 
 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na questão 29 constam realmente duas opções incorretas. Tanto a letra B quanto a letra D possuem dados 

errados sobre o processo de formação e ocupação do território brasileiro, visto que o rei de Portugal como é 

citado na alternativa B não era Dom João VI e sim Dom João III como alegado no recurso. Já a opção D 

também é considerada falsa, pois as atividades econômicas que mais se desenvolveram no século XVIII foram 

a mineração e a pecuária.  

Portanto, a questão deve ser anulada por conter duas opções incorretas. 

Fonte: 

  http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=315 

  http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/capitanias-hereditarias.htm 

 Geografia; Pré vestibular social Módulo 2: 2010, Fundação Cecierj. Consórcio Cederj      

 
 
 
 
 
 

http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=315
http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/capitanias-hereditarias.htm
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Cargo: Biólogo 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 

Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação, pois faltou o símbolo que caracteriza os números cardinais após o número 9.  

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

 

 

Cargo: Educador Físico 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 
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Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação, pois faltou o símbolo que caracteriza os números cardinais após o número 9.  

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

 

 

Cargo: Enfermeiro  
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 
Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 
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Cargo: Enfermeiro PSF 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O controle de qualidade laboratorial em bancos de sangue e a aferição sorológica de candidatos à doação é 

uma medida de extrema importância para o controle da transmissão transfusional da doença de Chagas. A 

baixa incidência atual dessa forma de transmissão se deu com o controle efetuado nos bancos de sangue e 

com legislações sanitárias especificas, o que está dentro do que foi questionado (medidas preventivas e não se 

as formas de contaminação eram frequentes ou não), dessa forma mantém-se o gabarito. 

Fonte: Rey L. Bases da Parasitologia Medica. Editora Guanabara Koogam, 113ª edição, 2012. 

 

Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

 

Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 As regiões metropolitanas são criadas pelos estados e representa a reunião de cidades em processo de 

conurbação, que é o encontro das áreas urbanas de dois ou mais municípios, independentes de serem ou não 

capitais.  Portanto, não se pode afirmar que estas regiões são formadas por capitais e cidades limítrofes. Há 

muitas cidades que não são capitais regionais e formam região metropolitana, assim como há capitais 

regionais que não formam região metropolitana. Segundo dicionário Aurélio Buarque de Holanda, a palavra 

“necessário” significa “que é essencial, que não pode faltar; indispensável, imprescindível. Que é exigido para 

a obtenção de determinado fim. Que não pode deixar de ser; forçoso, inevitável. Que deve ser feito, 

cumprido.” Portanto, se é obrigatório é necessário. A questão trata da urbanização no Brasil, tema corriqueiro 

em provas de Atualidades e Conhecimentos Gerais, já que trata da formação de nossas cidades, trajetória e 

regras básicas.  
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Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.124 – 184 – 185). 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A informação não atualizada no enunciado da questão não a compromete, já que indiferente ao número de 

estados integrantes da União Europeia, Noruega, Suíça e Rússia são alguns poucos países do continente 

europeu que ainda não fazem parte da União Europeia, sendo que a Rússia tem parte de seu território na 

Europa e parte da Ásia. Além disso, nas demais opções há as nações integrantes da União Europeia (A- 

Alemanha, Grécia e Romênia integram; B - Bélgica e Reino Unido integram; C - Espanha, França e Itália 

integram; e Letônia, Portugal e República Tcheca integram). Portanto, o fato da questão ser integrante do 

Banco de Itens e ter sido elaborada antes da adesão da Croácia a UE não prejudica o raciocínio do candidato 

frente ao questionamento estabelecido, já que este país nem foi citado entre as opções. 

Fonte: http://europa.eu/about-eu/countries/index_pt.htm 

 

Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a Resolução COFEN 427/2012, Art. 1º, os profissionais da Enfermagem, excetuando-se as 

situações de urgência e emergência (lembrando que emergência é a urgência que necessita de intervenção 

imediata), somente poderão empregar a contenção mecânica do paciente sob supervisão direta do 

enfermeiro. Logo, mesmo prescrita pelo médico, é de responsabilidade do enfermeiro a supervisão direta 

deste procedimento quando realizado pelos demais membros da equipe de enfermagem. A única afirmativa 

incorreta é a da alternativa “A”, pois conforme com o Art. 3º desta mesma Resolução, é vedado aos 

profissionais da Enfermagem o emprego de contenção mecânica de pacientes com o propósito de disciplina, 

punição e coerção, ou por conveniência da instituição ou da equipe de saúde. 

Fonte: CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução COFEN 427, de 07 de maio de 2012. 

 
 

Cargo: Facilitador de Oficinas 

 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na questão 24 constam realmente duas opções incorretas. Tanto a letra B quanto a letra D possuem dados 

errados sobre o processo de formação e ocupação do território brasileiro, visto que o rei de Portugal como é 

citado na alternativa B não era Dom João VI e sim Dom João III como alegado no recurso. Já a opção D 

também é considerada falsa, pois as atividades econômicas que mais se desenvolveram no século XVIII foram 

a mineração e a pecuária.  

Portanto, a questão deve ser anulada por conter duas opções incorretas. 

Fonte: 

  http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=315 

  http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/capitanias-hereditarias.htm 

 Geografia; Pré vestibular social Módulo 2: 2010, Fundação Cecierj. Consórcio Cederj      

 
 
 
 
 

http://europa.eu/about-eu/countries/index_pt.htm
http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=315
http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/capitanias-hereditarias.htm
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Cargo: Farmacêutico 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 
Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

 
 

Cargo: Fiscal Sanitário  
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 
Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 
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planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

 

 

Cargo: Fiscal Sanitário - Nível Médio 
 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo programático referente a esta questão é o de conhecimento em vigilância sanitária. Quando se 

fala em conhecimento de vigilância sanitária, deve-se conhecer sua definição, o que é, para que serve, suas 

atribuições, deveres, sua história, seus fundamentos e princípios básicos. 

No Brasil, a definição legal de vigilância sanitária é consentida, ou seja, definida pela Lei federal 8080/90. 

Fazendo-se necessário conhecer no mínimo esta lei para conhecimento em vigilância sanitária. 

Fonte:  

 Construção da consciência sanitária. http://www.webartigos.com/artigos/costrucao-da-consciencia-

sanitaria/64466/ 

 Vigilância Sanitária. 

  http://www.criciuma.sc.gov.br/site/sistema/saude/vigilancia_sanitaria-30 

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Vigil%C3%A2ncia_Sanit%C3%A1ria 

 http://www1.saude.ba.gov.br/divisa/capa_apresentacao.htm 

 http://www.saogoncalo.rj.gov.br/vigilancia/quemsomos.php 

 A Vigilância Sanitária e os Princípios da Precaução e da Prevenção. Marga Inge Barth Tessler. IV Encontro 

Internacional dos Profissionais em Vigilância Sanitária- ABPVS, em 01-10-2004, Foz do Iguaçú/PR. Associação 

Brasileira dos Profissionais da Vigilância Sanitária. - Página 03, segundo parágrafo. 

 
 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na questão 29 constam realmente duas opções incorretas. Tanto a letra B quanto a letra D possuem dados 

errados sobre o processo de formação e ocupação do território brasileiro, visto que o rei de Portugal como é 

citado na alternativa B não era Dom João VI e sim Dom João III como alegado no recurso. Já a opção D 

também é considerada falsa, pois as atividades econômicas que mais se desenvolveram no século XVIII foram 

a mineração e a pecuária.  

Portanto, a questão deve ser anulada por conter duas opções incorretas. 

Fonte: 

  http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=315 

  http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/capitanias-hereditarias.htm 

 Geografia; Pré vestibular social Módulo 2: 2010, Fundação Cecierj. Consórcio Cederj      

 
 
 
 
 

http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/
http://www.webartigos.com/artigos/costrucao-da-consciencia-sanitaria/64466/
http://www.webartigos.com/artigos/costrucao-da-consciencia-sanitaria/64466/
http://www.criciuma.sc.gov.br/site/sistema/saude/vigilancia_sanitaria-30
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vigil%C3%A2ncia_Sanit%C3%A1ria
http://www1.saude.ba.gov.br/divisa/capa_apresentacao.htm
http://www.saogoncalo.rj.gov.br/vigilancia/quemsomos.php
http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=315
http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/capitanias-hereditarias.htm
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Cargo: Fisioterapeuta 
 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 
Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A variação de pressão hidrostática aumenta o retorno venoso com o AUMENTO da profundidade de imersão. 

O item I está incorreto. Não há alternativas que contemplem o enunciado da questão. 

Fonte: 
 
 

Cargo: Fonoaudiólogo 

 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto 
 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 
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Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

 
 

Cargo: Gestor de Saúde Pública 

 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto 
 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 
Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

 
 

Cargo: Médico PSF 

 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto 
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Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 
Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

 
 

Cargo: Médico Especialista - Dermatologista  
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto 
 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 
Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 
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Cargo: Médico Especialista - Ginecologista 

 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto 
 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 
Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

 
 

Cargo: Médico Especialista - Ortopedista 

 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto 
 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 
Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 
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planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

 
 

Cargo: Médico Especialista - Psiquiatra 

 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto 
 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 
Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

 
 

Cargo: Médico Veterinário 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 
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Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação, pois faltou o símbolo que caracteriza os números cardinais após o número 9.  

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

 

 

Cargo: Monitor  
 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na questão 24 constam realmente duas opções incorretas. Tanto a letra B quanto a letra D possuem dados 

errados sobre o processo de formação e ocupação do território brasileiro, visto que o rei de Portugal como é 

citado na alternativa B não era Dom João VI e sim Dom João III como alegado no recurso. Já a opção D 

também é considerada falsa, pois as atividades econômicas que mais se desenvolveram no século XVIII foram 

a mineração e a pecuária.  

Portanto, a questão deve ser anulada por conter duas opções incorretas. 

Fonte: 

  http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=315 

  http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/capitanias-hereditarias.htm 

 Geografia; Pré vestibular social Módulo 2: 2010, Fundação Cecierj. Consórcio Cederj      

 

 
Cargo: Monitor Cuidador 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão solicitava que fosse assinalada a opção na qual a classificação gramatical da palavra 

em destaque estivesse incorreta. Somente a opção A está incorreta, pois o vocábulo “demais” na opção “Eles 

eram velhos demais” não é adjetivo e sim advérbio de intensidade. Na opção D, o vocábulo “onde” é pronome 

relativo e está corretamente classificado, pois diferentemente do que foi afirmado no texto recursal o 

vocábulo “onde” não é advérbio de lugar. 

O advérbio é palavra que: 

. é invariável morfologicamente, ou seja, não apresenta flexão de gênero, número, modo etc. 

. semanticamente expressa uma circunstância (lugar, tempo, modo, dúvida, certeza etc.)  

http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/
http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=315
http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/capitanias-hereditarias.htm
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. sintaticamente modifica um verbo, um adjetivo, um outro advérbio ou toda uma afirmação expressa em uma 

frase.  

. São advérbios de lugar as palavras: aqui, acolá, ali, aí, lá, aquém, atrás, dentro, fora, através, perto, abaixo, 

acima, adiante, longe, de acordo com o critério semântico, ou seja, de acordo com o sentido que apresentam.  

Já os pronomes relativos referem-se a um termo já citado e, simultaneamente, introduz uma oração que se 

relaciona a outra anterior. Assim, em “Na Europa, onde a expectativa de vida é maior, a idade sobe para 32 

anos”, a palavra “onde” refere-se ao termo “Europa”. O relativo “onde” refere-se à coisa, indica lugar e 

equivale a “em que, no qual”. 

Fonte: Mesquita, Roberto Melo, Gramática da Língua Portuguesa – 10ed São Paulo: Saraiva, 2009. 

 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na questão 29 constam realmente duas opções incorretas. Tanto a letra B quanto a letra D possuem dados 

errados sobre o processo de formação e ocupação do território brasileiro, visto que o rei de Portugal como é 

citado na alternativa B não era Dom João VI e sim Dom João III como alegado no recurso. Já a opção D 

também é considerada falsa, pois as atividades econômicas que mais se desenvolveram no século XVIII foram 

a mineração e a pecuária.  

Portanto, a questão deve ser anulada por conter duas opções incorretas. 

Fonte: 

  http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=315 

  http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/capitanias-hereditarias.htm 

 Geografia; Pré vestibular social Módulo 2: 2010, Fundação Cecierj. Consórcio Cederj      

 
 

Cargo: Motorista 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A+B=30 casas 

B+4+B=30 

2B=26 

B=13 casas e A=17 casas 

Lado A (variação de 8): 6, 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70, 78, 86, 94, 102, 110, 118, 126, 134 

Lado B (variação de 6): 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77 

Casas com a maior numeração: 126 e 134 

Soma: 126+134=260 (Não consta nas alternativas), portanto a questão foi anulada. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 25 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De fato a coloração do gráfico comprometeu a resolução da questão, prejudicando a identificação da resposta 

correta que seria a alternativa D. Sendo assim, a questão foi anulada. 

 
 
 
 

http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=315
http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/capitanias-hereditarias.htm
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Questão: 27 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão possui duas respostas a serem marcadas, haja visto a generalização negativa dos impactos 

ambientais das usinas eólicas ser um erro.  

Fonte:  http://www.feam.br/images/stories/arquivos/mudnacaclimatica/2013/ag-267.pdf 
 

 

Cargo: Nutricionista 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 O ponto de exclamação é colocado no fim da oração enunciada com entonação exclamativa. No texto em 

questão o ponto de exclamação foi usado para dar ênfase ao espanto que o autor sentiu ao ver o amigo 

ofendido. 

Fonte: Bechara, Evanildo. Moderna gramática Portuguesa. Editora lucerna e o próprio texto. 

 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O indicador de mortalidade geral, não INFERE: causas, nem faixas etárias, já para sua formulação, deve-se 

saber a quantidade de pessoas (população geral), o que deixa o gabarito correto. O termo global, significa 

“geral”, pois não indica situações preponderantes para estratégias (ex: causas especificas dos óbitos), para 

elaboração de dados sobre mortalidade mais “contundentes”, existem outros indicadores: mortalidade por 

causa especifica, infantil, etc... Dessa forma, o gabarito se mantém como correto. 

Fonte: Pereira, M. Epidemiologia, Teoria e Prática. Editora Guanabara Koogam 

 

Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

http://www.feam.br/images/stories/arquivos/mudnacaclimatica/2013/ag-267.pdf
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Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 As regiões metropolitanas são criadas pelos estados e representa a reunião de cidades em processo de 

conurbação, que é o encontro das áreas urbanas de dois ou mais municípios, independentes de serem ou não 

capitais.  Portanto,  não se pode afirmar que estas regiões são formadas por capitais e cidades limítrofes. Há 

muitas cidades que não são capitais regionais e formam região metropolitana, assim como há capitais 

regionais que não formam região metropolitana. Segundo dicionário Aurélio Buarque de Holanda, a palavra 

“necessário” significa “que é essencial, que não pode faltar; indispensável, imprescindível. Que é exigido para 

a obtenção de determinado fim. Que não pode deixar de ser; forçoso, inevitável. Que deve ser feito, 

cumprido.” Portanto, se é obrigatório é necessário. A questão trata da urbanização no Brasil, tema corriqueiro 

em provas de Atualidades e Conhecimentos Gerais, já que trata da formação de nossas cidades, trajetória e 

regras básicas.  

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.124 – 184 – 185). 

 
 

Cargo: Odontólogo  
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 
Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 
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Cargo: Odontólogo PSF 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão 

 

Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

 

Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Embora já tenha sido adotada a denominação de santos para os furacões em tempos passados, desde a 

década de 1950 (século XX) é responsabilidade da Organização Meteorológica Mundial, com sede em 

Genebra. A OMM é responsável por atualizar as listas das seis regiões do mundo. Para tempestades do 

Atlântico, o Centro Nacional de Furacões criou seis listas de nomes de furacões que são mantidos e 

atualizados pela OMM, através de uma comissão de voto internacional. As listas contêm os nomes em 

Francês, Espanhol, Holandês e Inglês. As seis listas são mantidas em constante rotação, o que significa dizer 

que a lista de nomes de 2010 será usada novamente em 2016. Porém, se um furacão é especialmente 

devastador, como o Katrina em 2005, é realizada uma votação para determinar se seria inapropriado usar o 

nome novamente. Se o nome é retirado da lista, outro nome é selecionado e votado para substituí-lo. A única 

informação contrastante a uma das afirmativas corretas apresentada em recurso não apresenta 

fundamentação adequada, já que o endereço virtual apresentado está incorreto, não levando a nenhuma 

informação. Em pesquisa a página apresentada no recurso (invivo - Fio Cruz) não foi encontrada a informação 

apresentada em recurso.   

Fonte: http://noticias.terra.com.br/educacao/voce-sabia/como-e-escolhido-o-nome-de-um-

furacao,d79959d9e3837310VgnCLD100000bbcceb0aRCRD.html 
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Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 As regiões metropolitanas são criadas pelos estados e representa a reunião de cidades em processo de 

conurbação, que é o encontro das áreas urbanas de dois ou mais municípios, independentes de serem ou não 

capitais.  Portanto, não se pode afirmar que estas regiões são formadas por capitais e cidades limítrofes. Há 

muitas cidades que não são capitais regionais e formam região metropolitana, assim como há capitais 

regionais que não formam região metropolitana. Segundo dicionário Aurélio Buarque de Holanda, a palavra 

“necessário” significa “que é essencial, que não pode faltar; indispensável, imprescindível. Que é exigido para 

a obtenção de determinado fim. Que não pode deixar de ser; forçoso, inevitável. Que deve ser feito, 

cumprido.” Portanto, se é obrigatório é necessário. A questão trata da urbanização no Brasil, tema corriqueiro 

em provas de Atualidades e Conhecimentos Gerais, já que trata da formação de nossas cidades, trajetória e 

regras básicas.  

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.124 – 184 – 185). 

 
 

Cargo: Oficial de Biblioteca 
 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na questão 29 constam realmente duas opções incorretas. Tanto a letra B quanto a letra D possuem dados 

errados sobre o processo de formação e ocupação do território brasileiro, visto que o rei de Portugal como é 

citado na alternativa B não era Dom João VI e sim Dom João III como alegado no recurso. Já a opção D 

também é considerada falsa, pois as atividades econômicas que mais se desenvolveram no século XVIII foram 

a mineração e a pecuária.  

Portanto, a questão deve ser anulada por conter duas opções incorretas. 

Fonte: 

  http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=315 

  http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/capitanias-hereditarias.htm 

 Geografia; Pré vestibular social Módulo 2: 2010, Fundação Cecierj. Consórcio Cederj      

 
 

Cargo: Oficial de Administração 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
– 4,2°C; – 3,5°C; – 2,8°C; – 2,1°C; – 1,4°C; – 0,7°C;... 

-, 3,5-(-4,2)=0,7 

A sequência corresponde uma progressão aritmética cuja razão é 0,7 

6:44 -1:20=5 horas e 24 minutos=5.60+24=324 minutos 

324÷9=36  

Como a variação é 36 o número de termos é 37. 

an=a1+(n-1).r 

an=-4,2 +(37-1).0,7 

an=-4,2 +36.0,7 

an=-4,2 +36.0,7 

http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=315
http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/capitanias-hereditarias.htm
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an=-4,2 +25,2 

an=21°C 

A retirada das sacolas é feita a partir de 21°C 

an=a1+(n-1).r 

28=21 +(n-1).0,7 

7=0,7n-0, 7 

7,7=0,7n 

n=11 

Entre o primeiro e o décimo primeiro termos são 10 intervalos de 9 minutos= 90 minutos 

540 sacolas ÷ 90 minutos = 6 sacolas por minuto 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 20 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada.  
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A carta comercial, também chamada de correspondência técnica, é um documento com objetivo de se fazer 

uma comunicação comercial, empresarial. 

Na correspondência comercial, deve-se observar um conjunto de normas que orientam a elaboração e a 

circulação de papéis e documentos. Esses papéis visam criar e manter relações.  

A fim de causar boa impressão, o texto deve estar bem organizado e dentro da estruturação cabível. Não pode 

haver rasuras ou “sujeiras” impregnadas ao papel. Deve-se transmitir as informações necessárias, sem ficar 

usufruindo de recursos estilísticos. Ser impessoal, ou seja, não fazer uso da subjetividade e de 

sentimentalismo. E por fim, escrever com simplicidade, mas observando a norma culta da língua. 

Segundo o autor João Bosco Medeiros, a Carta Comercial apresenta as seguintes orientações estéticas e 

formais: 

São escritas 20 a 25 linhas por página. 

60 a 70 toques por linha. 

A impressão é feita em apenas um lado do papel. 

Espaçamento duplo ou 1,5. Entre os parágrafos é costume duplicar este espaço interlinear.  

O vocativo de uma carta tem depois de si dois pontos (:). 

Antes da invocação pode-se colocar um resumo da carta.  

Usa-se papel de 21,0 x 29,7 cm (A4). Os autores João Bosco Medeiros e Sonia Hernandes afirmam em duas 

publicações distintas, que esse é o formato de papel utilizado em cartas comerciais. Inclusive o Manual de 

Redação da Presidência da República ressalta que todos os documentos do Padrão Ofício devem ser impressos 

em papel do tamanho A4.  

As margens são: Direita (3 cm), esquerda (3cm), superior (3cm), inferior (3cm). Inclusive, sabe-se que o espaço 

à esquerda não pode ser menor (2 cm) como consta na questão de número 22 da referida prova, pois deve 

haver neste lado espaço suficiente para efetuar-se o arquivamento sem que haja prejuízo ao conteúdo do 

documento. Inclusive, mais uma vez, o Manual de Redação da Presidência da República afirma que: “o campo 

destinado à margem lateral esquerda terá, no mínimo, 3,0 cm de largura;”. Isto já torna a alternativa D 

incorreta, conforme gabarito divulgado.  
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Fonte: Redação Empresarial. Medeiros, João Bosco. Editora Atlas. 7ª Edição. São Paulo. 2010. Páginas 55, 56 e 

57 

Manual de redação da Presidência da República / Gilmar Ferreira Mendes e Nestor José Forster Júnior. – 2. ed. 

rev. e atual. – Brasília : Presidência da República, 2002. Páginas 11 e 12.  

 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na questão 29 constam realmente duas opções incorretas. Tanto a letra B quanto a letra D possuem dados 

errados sobre o processo de formação e ocupação do território brasileiro, visto que o rei de Portugal como é 

citado na alternativa B não era Dom João VI e sim Dom João III como alegado no recurso. Já a opção D 

também é considerada falsa, pois as atividades econômicas que mais se desenvolveram no século XVIII foram 

a mineração e a pecuária.  

Portanto, a questão deve ser anulada por conter duas opções incorretas. 

Fonte: 

  http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=315 

  http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/capitanias-hereditarias.htm 

 Geografia; Pré vestibular social Módulo 2: 2010, Fundação Cecierj. Consórcio Cederj      

 
 

Cargo: Pedagogo 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A voz passiva faz parte do conteúdo programático: Classe de palavras (verbo).  

Fonte: O edital do concurso e Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Editora Atual. 

 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação, pois faltou o símbolo que caracteriza os números cardinais após o número 9.  

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo abordado   na  questão supracitada encontra-se  no conteúdo programático, de acordo com edital 

em seu anexo I,  página 13, quando cita: Fundamentas da educação: teorias e concepções pedagógicas. 

http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=315
http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/capitanias-hereditarias.htm
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Piaget e Vygotsky foram dois  grandes teóricos do século anterior, acerca das teorias do desenvolvimento e 

concepções da aprendizagem. 

Fonte: 

 A formação social da mente, L.  Vygotsky, Martins Fontes -  São Paulo 

 Piaget e Vygotsky- Novas contribuições para o debate, 

 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O tema tratado na questão está adequado ao conteúdo programático do edital, inserido no anexo I que 

abrange “Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, 

educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e 

literatura e suas vinculações históricas, a nível regional, nacional e internacional”. Vale ressaltar que o 

conteúdo não especifica conhecimentos locais. 

Fonte: https://consulplan.s3.amazonaws.com/concursos/416/86_05012015112823.pdf 

 

 

Cargo: Pedagogo Social 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação, pois faltou o símbolo que caracteriza os números cardinais após o número 9.  

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

https://consulplan.s3.amazonaws.com/concursos/416/86_05012015112823.pdf
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Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

 
 

Cargo: Pedreiro 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A+B=30 casas 

B+4+B=30 

2B=26 

B=13 casas e A=17 casas 

Lado A (variação de 8): 6, 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70, 78, 86, 94, 102, 110, 118, 126, 134 

Lado B (variação de 6): 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77 

Casas com a maior numeração: 126 e 134 

Soma: 126+134=260 (Não consta nas alternativas), portanto a questão foi anulada. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 25 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De fato a coloração do gráfico comprometeu a resolução da questão, prejudicando a identificação da resposta 

correta que seria a alternativa D. Sendo assim, a questão foi anulada. 

 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão possui duas respostas a serem marcadas, haja visto a generalização negativa dos impactos 

ambientais das usinas eólicas ser um erro.  

Fonte:  http://www.feam.br/images/stories/arquivos/mudnacaclimatica/2013/ag-267.pdf 

 
 

Cargo: Professor de Educação Básica - P I 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto 
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Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação, pois faltou o símbolo que caracteriza os números cardinais após o número 9.  

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As regiões metropolitanas são criadas pelos estados e representa a reunião de cidades em processo de 

conurbação, que é o encontro das áreas urbanas de dois ou mais municípios, independentes de serem ou não 

capitais.  Portanto, não se pode afirmar que estas regiões são formadas por capitais e cidades limítrofes. Há 

muitas cidades que não são capitais regionais e formam região metropolitana, assim como há capitais 

regionais que não formam região metropolitana. Segundo dicionário Aurélio Buarque de Holanda, a palavra 

“necessário” significa “que é essencial, que não pode faltar; indispensável, imprescindível. Que é exigido para 

a obtenção de determinado fim. Que não pode deixar de ser; forçoso, inevitável. Que deve ser feito, 

cumprido.” Portanto, se é obrigatório é necessário. A questão trata da urbanização no Brasil, tema corriqueiro 

em provas de Atualidades e Conhecimentos Gerais, já que trata da formação de nossas cidades, trajetória e 

regras básicas.  

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.124 – 184 – 185). 

 
 

Cargo: Professor de Educação Básica - P II 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto 
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Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O pleonasmo é uma figura de palavra que consiste no “emprego de termos desnecessários, cujo objetivo é 

enfatizar a comunicação. “A Hipérbole é uma figura de pensamento que “consiste no exagero de uma 

afirmação.” 

Na excerto em questão, “sofrer horrorosamente” é um exagero  do sofrimento. 

Fonte: Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Editora Atual 

 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa o significado da palavra “concessão”, em sua 5ª acepção, 

significa “GRAM fato subordinado e contrário ao da ação principal de uma oração, mas incapaz de impedir que 

tal ação venha a ocorrer (p. ex.: ele não vai viajar, embora queira). 

Segundo Pasquale & Ulisses em Gramática da Língua Portuguesa “A ideia de concessão está diretamente 

ligada à ideia de contraste, de quebra de expectativa. De fato, quando se faz concessão, não se faz o que é 

esperado, o que é normal”. 

Nessa questão a palavra “concessão” foi empregada no sentido explicitado acima. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (com a nova ortografia). Editora Objetiva e Pasquale & Ulisses 

– Gramática da Língua Portuguesa – Editora Scipione 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Escolha com 1 menina e 2 meninos: 4. C4,2= 4 .  =4 .  =4.6 =24 

Escolha com 2 meninas e 1 menino: C4,2 .4 = 24 

Escolha com 3 meninas: C4,3 =  =4 

Total=24+24+4=52 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nascimento de Mário: 29 de Fevereiro de um ano bissexto+365+365+365+366=> Nascimento de Márcia 

(quarta-feira). 

Deve-se somar: 1461 dias = 208.7 +5 = 208 semanas +5 dias  

Assim o aniversário de Mário ocorreu 5 dias antes de uma quarta-feira, ou seja, numa sexta-feira. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Como o perímetro é igual a 64 cm, o lado do azulejo mede 64÷4=16 cm.    

A área total é, portanto 16.16=256cm2. 

A área do triângulo A corresponde a um oitavo da área total=256÷8=32cm2 
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A área do triângulo B corresponde a um quarto da área do triângulo A=32÷4=8cm2 

A área do triângulo C corresponde a um quarto da área do triângulo B=8÷4=2cm2 

Área em negrito = 256- 2A-2B-2C=256-(2.32)-(2.8)-(2.2)=256-64-16-4=172cm2 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação, pois faltou o símbolo que caracteriza os números cardinais após o número 9.  

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

 
 

Cargo: Professor de Educação Básica - P III - Artes 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto 

 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação, pois faltou o símbolo que caracteriza os números cardinais após o número 9.  

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 
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Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

 
 

Cargo: Professor de Educação Básica - P III - Ciências 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O pleonasmo é uma figura de palavra que consiste no “emprego de termos desnecessários, cujo objetivo é 

enfatizar a comunicação.” A Hipérbole é uma figura de pensamento que “consiste no exagero de uma 

afirmação.” 

Na excerto em questão, “sofrer horrorosamente” é um exagero  do sofrimento. 

Fonte: Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Editora Atual 

 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão 

 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação, pois faltou o símbolo que caracteriza os números cardinais após o número 9.  

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 
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Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 As regiões metropolitanas são criadas pelos estados e representa a reunião de cidades em processo de 

conurbação, que é o encontro das áreas urbanas de dois ou mais municípios, independentes de serem ou não 

capitais.  Portanto, não se pode afirmar que estas regiões são formadas por capitais e cidades limítrofes. Há 

muitas cidades que não são capitais regionais e formam região metropolitana, assim como há capitais 

regionais que não formam região metropolitana. Segundo dicionário Aurélio Buarque de Holanda, a palavra 

“necessário” significa “que é essencial, que não pode faltar; indispensável, imprescindível. Que é exigido para 

a obtenção de determinado fim. Que não pode deixar de ser; forçoso, inevitável. Que deve ser feito, 

cumprido.” Portanto, se é obrigatório é necessário. A questão trata da urbanização no Brasil, tema corriqueiro 

em provas de Atualidades e Conhecimentos Gerais, já que trata da formação de nossas cidades, trajetória e 

regras básicas.  

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.124 – 184 – 185). 

 
 

Cargo: Professor de Educação Básica - P III - Educação Física 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O pleonasmo é uma figura de palavra que consiste no “emprego de termos desnecessários, cujo objetivo é 

enfatizar a comunicação.” A Hipérbole é uma figura de pensamento que “consiste no exagero de uma 

afirmação.” 

Na excerto em questão, “sofrer horrorosamente” é um exagero  do sofrimento. 

Fonte: Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Editora Atual 

 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 

Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nascimento de Mário: 29 de Fevereiro de um ano bissexto+365+365+365+366=> Nascimento de Márcia 

(quarta-feira). 

Deve-se somar: 1461 dias = 208.7 +5 = 208 semanas +5 dias  

Assim o aniversário de Mário ocorreu 5 dias antes de uma quarta-feira, ou seja, numa sexta-feira. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação, pois faltou o símbolo que caracteriza os números cardinais após o número 9.  

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

 
 

Cargo: Professor de Educação Básica - P III - Ensino Religioso 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação, pois faltou o símbolo que caracteriza os números cardinais após o número 9.  

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o dicionário informal, proselitismo é o intento, zelo, diligência, empenho ativista de converter uma 

ou várias pessoas a uma determinada causa, ideia ou religião (proselitismo religioso). Dessa forma as duas 

únicas asserções que são proselitistas são a I e IV Portanto, a única alternativa correta é a letra C. 

Fonte: http://www.dicionarioinformal.com.br/proselitismo/ 

 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 
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III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

 

 
Cargo: Professor de Educação Básica - P III - Inglês 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto 

 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação, pois faltou o símbolo que caracteriza os números cardinais após o número 9.  

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 
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Cargo: Professor de Educação Básica - P III - História 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação, pois faltou o símbolo que caracteriza os números cardinais após o número 9.  

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

 
 

Cargo: Professor de Educação Básica - P III - Geografia 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 
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Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação, pois faltou o símbolo que caracteriza os números cardinais após o número 9.  

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

 
 

Cargo: Professor de Educação Básica - P III - Matemática 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto 

 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa o significado da palavra “concessão”, em sua 5ª acepção, 

significa “GRAM fato subordinado e contrário ao da ação principal de uma oração, mas incapaz de impedir que 

tal ação venha a ocorrer ( p. ex.: ele não vai viajar, embora queira). 

Segundo Pasquale & Ulisses em Gramática da Língua Portuguesa “A ideia de concessão está diretamente 

ligada à ideia de contraste, de quebra de expectativa. De fato, quando se faz concessão, não se faz o que é 

esperado, o que é normal”. 

Nessa questão a palavra “concessão” foi empregada no sentido explicitado acima. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (com a nova ortografia). Editora Objetiva e Pasquale & Ulisses 

– Gramática da Língua Portuguesa – Editora Scipione 
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Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na alternativa C, o verbo “estava” é um verbo de “ligação” e para que a frase admita a transposição para a voz 

passiva o verbo tem que ser transitivo direto. O objeto direto da voz ativa torna-se o sujeito na voz passiva Na 

alternativa D, a voz passiva ficaria: Ele foi chamado de boa-vida pelo jornal. 

Fonte: Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Editora Atual. 

 

Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
a2=2,25 

a6=2.916 

a6=a2.q4 

2916=2,25.q4 

q4=  

q4=1.296 

q4=2.2.2.2.3.3.3.3 

q4=24.34 

q4=  

q=2.3 

q=6 

2,25 

2,25.6=13,5 

13,5.6=81 

81.6=486 

486.6=2.916 

Assim o menor termo inteiro dessa sequência é 81. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Escolha com 1 menina e 2 meninos: 4. C4,2= 4 .  =4 .  =4.6 =24 

Escolha com 2 meninas e 1 menino: C4,2 .4 = 24 

Escolha com 3 meninas: C4,3 =  =4 

Total=24+24+4=52 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nascimento de Mário: 29 de Fevereiro de um ano bissexto+365+365+365+366=> Nascimento de Márcia 

(quarta-feira). 

Deve-se somar: 1461 dias = 208.7 +5 = 208 semanas +5 dias  

Assim o aniversário de Mário ocorreu 5 dias antes de uma quarta-feira, ou seja, numa sexta-feira.  

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação, pois faltou o símbolo que caracteriza os números cardinais após o número 9.  

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Raízes de g(x)=x2-5x+6 :  

x’ = 2; x’’= 3. 

Raízes de f(x)=-2x2+x+6 : 

x’ = -3/2; x’’ = 2. 

Assim, estudando-se a variação do sinal: 

 
Entretanto, obedecendo-se a condição de existência de f(x), os valores de x devem ser diferentes de - 3/2 e 2. 

Logo, S ={x    

 S = ]   ou ]2,3].  

Como não há essa alternativa a questão deve ser anulada. 

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Analisando-se cada alternativa, tem-se que: 

I – 4! = 24. 8! = 40320. Logo, 24 x 2  40320. Falso. 

II – 24 + 24 = 48 = 2 x 24. Verdadeiro. 

III – Expressão correta para todo n inteiro e maior ou igual a 2, tendo em vista o desenvolvimento até (n-2)! 

Verdadeiro. 

Observação faz-se para a convenção 0! = 1. 

IV – Expressão falha em (n-2)! Quando n = 1, pois se chega a (-1)! Que é absurdo, vez que a definição de 

fatorial é “o produto dos números naturais consecutivos”, excluindo-se, portanto, números negativos. Falso. 

Logo, a sequência correta é “F, V, V, F”. 

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 

 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 
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Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 As regiões metropolitanas são criadas pelos estados e representa a reunião de cidades em processo de 

conurbação, que é o encontro das áreas urbanas de dois ou mais municípios, independentes de serem ou não 

capitais.  Portanto, não se pode afirmar que estas regiões são formadas por capitais e cidades limítrofes. Há 

muitas cidades que não são capitais regionais e formam região metropolitana, assim como há capitais 

regionais que não formam região metropolitana. Segundo dicionário Aurélio Buarque de Holanda, a palavra 

“necessário” significa “que é essencial, que não pode faltar; indispensável, imprescindível. Que é exigido para 

a obtenção de determinado fim. Que não pode deixar de ser; forçoso, inevitável. Que deve ser feito, 

cumprido.” Portanto, se é obrigatório é necessário. A questão trata da urbanização no Brasil, tema corriqueiro 

em provas de Atualidades e Conhecimentos Gerais, já que trata da formação de nossas cidades, trajetória e 

regras básicas.  

Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp.124 – 184 – 185). 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A informação não atualizada no enunciado da questão não a compromete, já que indiferente ao número de 

estados integrantes da União Europeia, Noruega, Suíça e Rússia são alguns poucos países do continente 

europeu que ainda não fazem parte da União Europeia, sendo que a Rússia tem parte de seu território na 

Europa e parte da Ásia. Além disso, nas demais opções há as nações integrantes da União Europeia (A- 

Alemanha, Grécia e Romênia integram; B - Bélgica e Reino Unido integram; C - Espanha, França e Itália 

integram; e Letônia, Portugal e República Tcheca integram). Portanto, o fato da questão ser integrante do 

Banco de Itens e ter sido elaborada antes da adesão da Croácia a UE não prejudica o raciocínio do candidato 

frente ao questionamento estabelecido, já que este país nem foi citado entre as opções. 

Fonte: http://europa.eu/about-eu/countries/index_pt.htm 

 
 

Cargo: Professor de Educação Básica - P III - Português 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto 

 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro na digitação, pois faltou o símbolo que caracteriza os números cardinais após o número 9.  

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Questão: 23 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Dentre os casos que dispensam o uso do acento grave, indicador da crase, estão: antes de pronomes que não 

admitem artigo, antes de verbo. Portanto, apenas a alternativa “C) Sempre foi contrário à alteração proposta.” 

Apresenta correção quanto ao uso do acento indicador de crase. Assim, conclui-se que o enunciado 

apresenta-se incorreto ao solicitar que seja assinalada a alternativa “INCORRETA”.     

Fonte: Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática, Teoria e Prática. 

 

Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

 
 

Cargo: Psicólogo 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto 

 

Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 

Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na alternativa B, o verbo “viver” é um verbo intransitivo e para que a frase admita a transposição para a voz 

passiva o verbo tem que ser transitivo direto. O objeto direto da voz ativa torna-se o sujeito na voz passiva Na 

alternativa D, a voz passiva ficaria:  Ele foi chamado de boa-vida pelo jornal. Na alternativa “B” “a vida inteira” 

á adjunto adverbial de tempo e “de seu trabalho” é adjunto adverbial de modo. 

Fonte:  Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Editora Atual. 

 

Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 
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III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

 

 

Cargo: Secretário Escolar 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão solicitava que fosse assinalada a única opção incorreta. A única alternativa incorreta é 

a letra “D” “D”: “Haviam grandes desafios para todas as famílias envolvidas”, nessa opção o verbo haver foi 

incorretamente empregado na terceira pessoa do plural, pois quando usado no sentido de existir, tal verbo 

deve ficar em sua forma singular “Havia grandes desafios para todas as famílias envolvidas”.  

A opção B está correta, pois o verbo “adiar” pode concordar com a expressão “a grande parte” 

(permanecendo no singular) ou com o núcleo “das mulheres” (indo para o plural: adiam), logo seu uso está 

correto em “Grande parte das mulheres adia a maternidade”.  

Fonte: Mesquita, Roberto Melo, Gramática da Língua Portuguesa – 10ed São Paulo: Saraiva, 2009. 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na questão 28 a alternativa correta é a letra B como consta no Gabarito. O enunciado da questão refere-se ao 

momento do ato do Golpe Militar de 64, tanto é que a pergunta refere-se ao primeiro presidente após o 

golpe, ou seja, após a tomada do poder pelos militares em 31 de março de 64, momento esse que ficou 

conhecido como Golpe Militar. Tal presidente foi o general Humberto Castello Branco. Se fosse referente ao 

período pós-ditadura teria de conter uma alternativa com o nome de Tancredo Neves ou de José Sarney que 

assumiu a presidência após a morte de Tancredo, fato que não ocorreu. 

Fonte:    http://www.brasilescola.com/historiab/golpe-militar.htm 

 

Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na questão 29 constam realmente duas opções incorretas. Tanto a letra B quanto a letra D possuem dados 

errados sobre o processo de formação e ocupação do território brasileiro, visto que o rei de Portugal como é 

citado na alternativa B não era Dom João VI e sim Dom João III como alegado no recurso. Já a opção D 

também é considerada falsa, pois as atividades econômicas que mais se desenvolveram no século XVIII foram 

a mineração e a pecuária.  

Portanto, a questão deve ser anulada por conter duas opções incorretas. 

Fonte: 

  http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=315 

  http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/capitanias-hereditarias.htm 

 Geografia; Pré vestibular social Módulo 2: 2010, Fundação Cecierj. Consórcio Cederj      

 

http://www.brasilescola.com/historiab/golpe-militar.htm
http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=315
http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/capitanias-hereditarias.htm
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Cargo: Técnico em Análises Clínicas 

 

Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na questão 29 constam realmente duas opções incorretas. Tanto a letra B quanto a letra D possuem dados 

errados sobre o processo de formação e ocupação do território brasileiro, visto que o rei de Portugal como é 

citado na alternativa B não era Dom João VI e sim Dom João III como alegado no recurso. Já a opção D 

também é considerada falsa, pois as atividades econômicas que mais se desenvolveram no século XVIII foram 

a mineração e a pecuária.  

Portanto, a questão deve ser anulada por conter duas opções incorretas. 

Fonte: 

  http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=315 

  http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/capitanias-hereditarias.htm 

 Geografia; Pré vestibular social Módulo 2: 2010, Fundação Cecierj. Consórcio Cederj      

 

 

Cargo: Técnico em Enfermagem 

 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na questão 29 constam realmente duas opções incorretas. Tanto a letra B quanto a letra D possuem dados 

errados sobre o processo de formação e ocupação do território brasileiro, visto que o rei de Portugal como é 

citado na alternativa B não era Dom João VI e sim Dom João III como alegado no recurso. Já a opção D 

também é considerada falsa, pois as atividades econômicas que mais se desenvolveram no século XVIII foram 

a mineração e a pecuária.  

Portanto, a questão deve ser anulada por conter duas opções incorretas. 

Fonte: 

  http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=315 

  http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/capitanias-hereditarias.htm 

 Geografia; Pré vestibular social Módulo 2: 2010, Fundação Cecierj. Consórcio Cederj      

 
 

Cargo: Técnico em Farmácia 

 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na questão 29 constam realmente duas opções incorretas. Tanto a letra B quanto a letra D possuem dados 

errados sobre o processo de formação e ocupação do território brasileiro, visto que o rei de Portugal como é 

citado na alternativa B não era Dom João VI e sim Dom João III como alegado no recurso. Já a opção D 

também é considerada falsa, pois as atividades econômicas que mais se desenvolveram no século XVIII foram 

a mineração e a pecuária.  

Portanto, a questão deve ser anulada por conter duas opções incorretas. 

Fonte: 

  http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=315 

  http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/capitanias-hereditarias.htm 

http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=315
http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/capitanias-hereditarias.htm
http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=315
http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/capitanias-hereditarias.htm
http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=315
http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/capitanias-hereditarias.htm
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 Geografia; Pré vestibular social Módulo 2: 2010, Fundação Cecierj. Consórcio Cederj      

 
 

Cargo: Técnico em Higiene Bucal 

 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na questão 29 constam realmente duas opções incorretas. Tanto a letra B quanto a letra D possuem dados 

errados sobre o processo de formação e ocupação do território brasileiro, visto que o rei de Portugal como é 

citado na alternativa B não era Dom João VI e sim Dom João III como alegado no recurso. Já a opção D 

também é considerada falsa, pois as atividades econômicas que mais se desenvolveram no século XVIII foram 

a mineração e a pecuária.  

Portanto, a questão deve ser anulada por conter duas opções incorretas. 

Fonte: 

  http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=315 

  http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/capitanias-hereditarias.htm 

 Geografia; Pré vestibular social Módulo 2: 2010, Fundação Cecierj. Consórcio Cederj      

 

 

Cargo: Técnico em Radiologia 

 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na questão 29 constam realmente duas opções incorretas. Tanto a letra B quanto a letra D possuem dados 

errados sobre o processo de formação e ocupação do território brasileiro, visto que o rei de Portugal como é 

citado na alternativa B não era Dom João VI e sim Dom João III como alegado no recurso. Já a opção D 

também é considerada falsa, pois as atividades econômicas que mais se desenvolveram no século XVIII foram 

a mineração e a pecuária.  

Portanto, a questão deve ser anulada por conter duas opções incorretas. 

Fonte: 

  http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=315 

  http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/capitanias-hereditarias.htm 

 Geografia; Pré vestibular social Módulo 2: 2010, Fundação Cecierj. Consórcio Cederj      

 
 

Cargo: Terapeuta Ocupacional 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nenhuma das alternativas corresponde, de fato, ao sentido do texto, pois somente alguns homens ricos 

possuem “apetite social” na visão do autor. 

Fonte: O próprio texto. 

 
 
 
 

http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=315
http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/capitanias-hereditarias.htm
http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=315
http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/capitanias-hereditarias.htm
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Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão a partícula “se” deveria ter sido destacada para deixar claro o objetivo da questão. 

Fonte: O próprio enunciado da questão. 

 
Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A afirmativa III era para estar correta, mas ocorreu uma inconsistência na digitação, ficando 19 ao invés dos 26 

princípios que representam de fato o quantitativo correto. As afirmativas I e IV estão incorretas, assim como a 

III não sendo possível, portanto, a escolha de uma alternativa adequada à questão. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado em dezembro de 1972, logo após a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia.  A agenda 21 foi elaborada na ECO-92 

ou Cúpula das Nações, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, como um diagrama para a proteção do nosso 

planeta e seu desenvolvimento sustentável, a culminação de duas décadas de trabalho que se iniciou em 

Estocolmo em 1972.  

Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/ 

 
 

Cargo: Vigia 
 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No trecho “Mas todas as manhãs vinha um pobre com um balde,...” (2º§), a palavra “mas” expressa 

circunstância de “contraste” ou “oposição”. As demais opções não estão de acordo com o questionamento 

abordado. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “época” é acentuada pelo mesmo motivo que a palavra “lâmpada”. Ambas as palavras possuem 

acentuação gráfica obrigatória na antepenúltima sílaba. Trata-se de palavras proparoxítonas. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 

 

Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “sempre”, de acordo com o contexto em que foi empregada, expressa ideia de “tempo”. As demais 

opções não são coerentes ao questionamento abordado. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 
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                                                                                                    II 
 

     

DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

 

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

fundamentações supraelencadas. 

 

  

Publique-se, 

 

28 de janeiro de 2015. 

 

 

 

CONSULPLAN 

 


