CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO COMANDANTE-GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS
CONCURSO PÚBLICO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE HABILITAÇÃO
DE OFICIAIS BOMBEIROS MILITARES (CHOBM) DOS QUADROS DE OFICIAIS BOMBEIROS MILITARES DE
SAÚDE E
COMPLEMENTAR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL Nº 001, DE 1º DE JULHO DE 2016

DECISÃO DOS RECURSOS
(INFRARRELACIONADOS)
I
DOS RECURSOS
Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes ao cargo disponibilizado,
que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL Nº 001/2016 –
CONCURSO PÚBLICO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS BOMBEIROS MILITARES
(CHOBM) DOS QUADROS DE OFICIAIS BOMBEIROS MILITARES DE SAÚDE E COMPLEMENTAR DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA
Inscrição

Nome

Cargo

727000103
727001197
727001208
727001374
727003830
727004045
727004417
727005538
727005808
727005956
727007502
727000991
727001104
727001973
727002018
727003500
727004088
727004288
727004662
727010013
727011356
727000586

Fernando Araújo Carneiro
Fillipe Augusto Da Silva
Thais De Castro Areal Chebli
Leticia De Andrade Zagatto
Marcelo Rocha Adorno
Lorena Cortêz Alves
Priscila Gomes Alves Soares
Leticia Leal Mendonca
Zlse Rezende Feliciano Martinez
Marcela Borgo
Camyla Ferreira Alle
Rebeca De Araújo Freitas
Pollyanna Cristina Campos De Rezende Coelho
Raquel Leandro Guimarães São Félix
Winnie Mandela Moraes Pimentel
Pâmela Dos Santos Gama
Isis Nery Aboud
Jéssica Cristina De Brito Campos
Camila Matos Santiago Reis
Julliene Aparecida Da Cost Lo
Ludimila Bueno Braga
Paulo Vitor Fernandes Braz

Aspirante/Cirurgião-Dentista - Endodontia
Aspirante/Cirurgião-Dentista - Endodontia
Aspirante/Cirurgião-Dentista - Endodontia
Aspirante/Cirurgião-Dentista - Endodontia
Aspirante/Cirurgião-Dentista - Endodontia
Aspirante/Cirurgião-Dentista - Endodontia
Aspirante/Cirurgião-Dentista - Endodontia
Aspirante/Cirurgião-Dentista - Endodontia
Aspirante/Cirurgião-Dentista - Endodontia
Aspirante/Cirurgião-Dentista - Endodontia
Aspirante/Cirurgião-Dentista - Endodontia
Aspirante/Cirurgião-Dentista - Odontopediatria
Aspirante/Cirurgião-Dentista - Odontopediatria
Aspirante/Cirurgião-Dentista - Odontopediatria
Aspirante/Cirurgião-Dentista - Odontopediatria
Aspirante/Cirurgião-Dentista - Odontopediatria
Aspirante/Cirurgião-Dentista - Odontopediatria
Aspirante/Cirurgião-Dentista - Odontopediatria
Aspirante/Cirurgião-Dentista - Odontopediatria
Aspirante/Cirurgião-Dentista - Odontopediatria
Aspirante/Cirurgião-Dentista - Odontopediatria
Aspirante/Cirurgião-Dentista - Periodontia

1

727001183
727001738
727001817
727001934
727002607
727004960
727006606
727000053
727000116
727000189
727000329
727000352
727000773
727000962
727001043
727001782
727002120
727002360
727002479
727002592
727002747
727003658
727003776
727004168
727005669
727006183
727006197
727008187
727009487
727010105
727010442
727010625
727011129
727011338
727000177
727000384
727000480
727000881
727001091
727001475
727001935
727002158
727002709
727002729
727005152
727005916
727007529
727009997

Larissa Costa De Moraes Pessoa
Thiago Alves Cedro
Ydson Ferreira Duarte
Saulo Henrique Ilario Salviano
Rodrigo Luiz Mundim Souza
Ludmilla Chaves Silvério
Danilo De Almeida Flabis
Renan Maia Nunes
Leonardo Mota De Lima
Tuila Barros Rodrigues
Matheus Henrique Almeida Souza
Bruno Machado Morais
Vanessa Karla De Jesus Araújo
Mariá Dos Anjos Menezes
Poliana Maria De Castro Machado
Larissa Ferreira Barbosa
Bruna De Melo Coelho
Larissa Caddah De Oliveira
Paloma Pinho Lopes
Fernando Chaves Moraes
Talles Humberto Souza Moreira
Lucas Marinho
Flavio Severiano Do Nascimento Junior
Marina Yankovich Castro
Gleiciely De Medeiros Duarte
Gabriel Agustinho Da Silva
Yago Werner De Souza Ancelmo
Fernanda Santana De Souza
Paula Rafisa Batista De Almeida Marques Ramalho
Marina Rodrigues Barreiro
Ingrid Andrielle Pinto Cordovil
Walter Antonio Costa Junior
Talita Ramos Nunes Santana
Alessandro Gomes Duarte
Sabrina Silva De Macedo
Cosme Fernando Ramalho Sotelino De Moura
Suzane Moura Pessoa
Carolina Nascimento De Medeiros
Fernanda Miranda De Souza
Elias Alisson Meneses Da Silva
Raiane Da Silva Santos
Sheila Giovana Morais Rocha
Renata Vieira Caetano
Zayra Cristina Marques Ferreira
Vinicius Dos Santos
Juliano Alves Miceli
Rafael Costa Guimarães
Ludmila Ferreira De Araújo

Aspirante/Cirurgião-Dentista - Periodontia
Aspirante/Cirurgião-Dentista - Periodontia
Aspirante/Cirurgião-Dentista - Periodontia
Aspirante/Cirurgião-Dentista - Periodontia
Aspirante/Cirurgião-Dentista - Periodontia
Aspirante/Cirurgião-Dentista - Periodontia
Aspirante/Cirurgião-Dentista - Periodontia
Aspirante/Complementares - Arquivologia
Aspirante/Complementares - Arquivologia
Aspirante/Complementares - Arquivologia
Aspirante/Complementares - Arquivologia
Aspirante/Complementares - Arquivologia
Aspirante/Complementares - Arquivologia
Aspirante/Complementares - Arquivologia
Aspirante/Complementares - Arquivologia
Aspirante/Complementares - Arquivologia
Aspirante/Complementares - Arquivologia
Aspirante/Complementares - Arquivologia
Aspirante/Complementares - Arquivologia
Aspirante/Complementares - Arquivologia
Aspirante/Complementares - Arquivologia
Aspirante/Complementares - Arquivologia
Aspirante/Complementares - Arquivologia
Aspirante/Complementares - Arquivologia
Aspirante/Complementares - Arquivologia
Aspirante/Complementares - Arquivologia
Aspirante/Complementares - Arquivologia
Aspirante/Complementares - Arquivologia
Aspirante/Complementares - Arquivologia
Aspirante/Complementares - Arquivologia
Aspirante/Complementares - Arquivologia
Aspirante/Complementares - Arquivologia
Aspirante/Complementares - Arquivologia
Aspirante/Complementares - Arquivologia
Aspirante/Complementares - Biblioteconomia
Aspirante/Complementares - Biblioteconomia
Aspirante/Complementares - Biblioteconomia
Aspirante/Complementares - Biblioteconomia
Aspirante/Complementares - Biblioteconomia
Aspirante/Complementares - Biblioteconomia
Aspirante/Complementares - Biblioteconomia
Aspirante/Complementares - Biblioteconomia
Aspirante/Complementares - Biblioteconomia
Aspirante/Complementares - Biblioteconomia
Aspirante/Complementares - Biblioteconomia
Aspirante/Complementares - Biblioteconomia
Aspirante/Complementares - Biblioteconomia
Aspirante/Complementares - Biblioteconomia
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727011246
727000068
727000135
727000162
727000444
727000506
727000630
727000678
727001286
727001294
727001349
727001486
727001802
727001857
727001925
727001939
727002142
727002459
727002722
727002769
727002785
727002897
727003000
727003248
727003250
727003346
727003448
727003488
727003512
727003643
727003676
727003995
727004419
727004437
727004498
727005105
727005606
727005950
727006773
727007053
727007582
727007956
727008005
727008226
727010029
727010087
727010530
727011671

Marcos César Triches
Natalia Viegas Candido
Aline Adne Araujo De Carvalho
Nayana Luiza Rodrigues Ferreira Pinto
Letícia Melo Souza
Tiago Flora Bossato
Taynara Almeida Damaceno
Mírian Dariane Moraes De Lima
Shyrlei Marques Lins Castro
Dougliel Vieira Rocha
Cristhielle Francelle Silva
Ludmilla Carolina Duarte Barbosa Da Silva
Aline Menezes Pereira
Amanda Mendonça De Matos
Lilian Chrystian De Almeida Caetano
Fabiana Sena Paiva
Viviane Peixoto Santos
Aline Leão Simões Bitencourt
Maria Clara Borges Rangel
Talita Faraj Faria
Tatiane Neves Vilela
Denise Meire Meireles Braga
Carlos Alberto Gumanarães Santa
Samara Isis Dias Oliveira De Melo
Fernando De Melo Barbosa Sousa
Daniely Correia Araujo
Ana Paula De Souza Pereira Machado
Adriana Paulino De Oliveira
Mirella Sausmikat Lima
Damille Pereira Lisboa
Luiza Rosa Bezerra Leão
Rawany Teixeira Carvalho
Tayssa Candida Pires Moraes
Carla Dos Santos
Juliana Gracielle Rodrigues
Luis Henrique Medrado Xavier
Brena Karla Batista Da Silva
Fabiana De Lima Mendes
Mariana Marques Monteiro
David Dias Durães
Tamyris Tamm Lima Mareco
Glaucia Jose Sol
Deborah Lorrane Dias Morais Arantes
Andressa Silva Souza
Carolina Gomes Matias
Danusa Fernandes Rufino Gomes
Bárbara Alencar Ávila Borges
Marcos Filipe Dos Santos

Aspirante/Complementares - Biblioteconomia
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem

3

727011916
727012030
727012142
727000017
727000064
727000102
727000149
727000225
727001854
727002207
727002283
727002300
727002351
727002502
727002667
727003405
727003575
727003669
727003802
727004395
727004534
727005923
727006584
727006609
727006959
727010195
727010204
727010209
727010311
727010351
727010423
727010476
727011262
727011329
727011526
727011600
727011897

Nayara Pereira Santana
Claudia Cristina Soares De Moura Marques
Luana Castro Pereira
Gisela Sousa Ferreira
Amanda Gomes De Carvalho Cardoso
Elton Da Cruz Souza
Matheus Gregorio Kaminski
André Sanfilippo Romero
Camila Santos Bueno Da Silva Bittencourt
Felipe Jubé De Oliveira
João Paulo Pereira Zandonadi
Felipe Augusto Gomes Pereira
José Julien Neves Silva
Hugo Leonardo Araújo Gomes
Fillipe Augusto De Melo Oliveira
Nayana Azevedo Ramos De Sousa
Debora Cesário Pereira Krepsky
Victor Gabriel Alves De Souza
João Paulo De Almeida Jacinto
João Victor Mendes Luna
Thiago Santos Da Cunha
Jamilson De Oliveira Vieira
Guilherme Ribeiro Paiva
Camila Bomfim Cardoso Rodrigues
Gilson Maroni Cabral Júnior
Moacir Corrêa Bittencourt Diniz
Marcos Augusto Schneider Santi
Jefferson Sales Alves
Aldo Felicíssimo De Souza Junior
Matheus Assis Rocha Dos Santos
Ribamar Barbosa Lemos
Tiago Martins De Abreu
Fernando Edson Oliveira Pereira
Leonardo Souza Guedes De Araujo
Larissa Passos Braga
Lucas Queiroz Correia
Igor Augusto Rodrigues

727000754

Jose Henrique Lima De Andrade

727001117

Marcelo Nunes Salgado

727003596

Rodrigo Silva Paulino

727003610

Rafael Cortes De Paiva

727003984

Luiz Rodrigo Andrade Da Silva

727004118

Joao Paulo Silveira Dos Santos

Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Enfermagem
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Aspirante/Complementares - Engenharia
Elétrica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Elétrica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Elétrica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Elétrica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Elétrica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Elétrica

4

727006245

Emanoel Machado Pinto Filho

727006467

Paulo Vinícius De Carvalho Ferreira Braga

727007521

Anderson Araújo De Santana

727009927

João Lucas De Carvalho Carneiro

727010239

Jean Leite Braga

727010286

Jairovan Denis De Paiva

727010346

Lukas Bezerra Da Silva

727010394

Diego Peres Fernandes

727010628

Lucas Lima Schiavolini Corrêa

727000016

Victor De Almeida E Silva

727000142

José Silvio Pessoa Filho

727000407

Adriano Tavares Araujo

727000516

Bairon Emiliano Pereira Da Silva

727000734

Alan Gomes Donato

727000892

Marcos Alexandre Silveira Morceli

727001184

Ricardo Rios De Souza Moreira

727001331

Guilherme Almeida Bueno E Silva

727002276

Ricardo Hosannah De Carvalho

727006008

Filipe Tavares Oliveira

727010001

Felipe Barbosa Gomes

727010845

Rodrigo Emânuel Bruno Clemente

727010892

Jurandi Figueroa

727011100

Murilo Peres De Moraes

727011102

Bruno Peres De Moraes

727011887

Isabela Soares Lima

727011894

Carlos Lima Santoro

727012239

Adriell Oliveira Diniz

Aspirante/Complementares - Engenharia
Elétrica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Elétrica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Elétrica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Elétrica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Elétrica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Elétrica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Elétrica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Elétrica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Elétrica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Mecânica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Mecânica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Mecânica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Mecânica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Mecânica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Mecânica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Mecânica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Mecânica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Mecânica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Mecânica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Mecânica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Mecânica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Mecânica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Mecânica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Mecânica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Mecânica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Mecânica
Aspirante/Complementares - Engenharia
Mecânica

5

727000018

Gabriela Locatelli

727000360

Kelly Damares Da Silva Paula

727001701

Danielle Lima Guedes Dos Santos

727002335

Francisco José Galeno Júnior

727002920

Alessandra Santos Pellegrini

727003563

Tâmara Naves Moraes

727004663

Alexandre Guedes Umiji

727005232

Gessyka Rayana Silva Pereira

727005491

Wallace Alves De Lima

727005959

Aline Queiroz Da Silva Fernandes

727006076

Andressa Cristina Malta

727009988

Naihane Guerra Santos

727010017

Jonas Lima Castro

727010115

Leandro Firmino Da Silva

727010200

Sara Cristina Lins Ramos

727010331

Felipe Randalls Silva Pereira

727010395

Isabela Silveira Santana

727010655

Débora Martins Coelho Juliani

727010756

Vanessa Cristina De Oliveira Soares

727011838
727000113
727000200
727000287
727000555
727000587
727000605
727000650
727001040
727001052
727001327
727001565
727001966

Brayan Leandro Barros
Viviane Jorge Poubel De Castro Marra
Isabela Afonso Coelho
Milena Felipe Félix
Tiago Henrique De Sousa Fonseca
Danillo Nunes De Aguiar
Clarice Bacelar Rezende
Bruno Santiago Martins Pereira
Isabella Souza Marques Da Silva
Juliano Cordeiro Da Silva
Reyslane Magalhães De Souza
Renata Silva Teles Barreto
Alissa Izetti De Mendonça

Aspirante/Complementares - FarmáciaBioquímica
Aspirante/Complementares - FarmáciaBioquímica
Aspirante/Complementares - FarmáciaBioquímica
Aspirante/Complementares - FarmáciaBioquímica
Aspirante/Complementares - FarmáciaBioquímica
Aspirante/Complementares - FarmáciaBioquímica
Aspirante/Complementares - FarmáciaBioquímica
Aspirante/Complementares - FarmáciaBioquímica
Aspirante/Complementares - FarmáciaBioquímica
Aspirante/Complementares - FarmáciaBioquímica
Aspirante/Complementares - FarmáciaBioquímica
Aspirante/Complementares - FarmáciaBioquímica
Aspirante/Complementares - FarmáciaBioquímica
Aspirante/Complementares - FarmáciaBioquímica
Aspirante/Complementares - FarmáciaBioquímica
Aspirante/Complementares - FarmáciaBioquímica
Aspirante/Complementares - FarmáciaBioquímica
Aspirante/Complementares - FarmáciaBioquímica
Aspirante/Complementares - FarmáciaBioquímica
Aspirante/Complementares - FarmáciaBioquímica
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
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727002101
727002493
727002513
727002812
727003203
727003495
727004195
727004445
727004816
727004878
727005174
727006203
727006617
727007121
727007674
727007819
727008836
727010268
727010998
727011828
727000080
727000185
727000412
727000774
727002957
727003684
727000070
727000266
727000451
727000476
727000510
727000824
727001246
727001476
727001493
727001515
727001562
727001833
727002319
727003066
727003307
727003460
727004229
727004346
727004360
727004692
727004995
727004997

Maria Eduarda Malta Varela De Araújo Barbosa
Patrícia Guimarães Fernandes
Raíssa Soares De Andrade
Amanda Martins Campos
Ailla Fernandes De Siqueira
Ana Clara Soares Veloso
Priscilla Barbosa
Nádia Machado Crispim
Iára Pimentel Soares
Bruno Victorio Porto Prola
Diego Igor De Oliveira Azevedo
Glalter Moraes Vieira De Melo
Italo Julierme Barros Duarte
Isis Marques Santos
Debora Barros De Oliveira
Thiago Santana Da Silva
Fernanda Guimarães Campos Cardoso De Oliveira
Roberto Miranda Nogueira
Leonardo Wentz
Natália Rigobello Conceição Vasconcelos Eugenio
Raniel Da Conceição Fernandes
Poliana Ferreira Rocha
Andrea Siqueira Dalessandri Forti
Ingridde Dos Santos Alves
Maria Luíza Ferreira Lopes Batista
Luciana Torres De Mello Jatobá
Gisela Da Mota Leitão
Mariana Da Silva Teixeira
Diogo Rabelo De Paula Zanello
Gilvânia Heloísa De Souza Santana
Otávio Rocha Esperança
Sara Tereza Gomes Teodoro
Adriana Mendonça Bonadio Barbosa
Danielle Teixeira Da Silva
Ana Acioli De Queiroz
Letícia Pastor Gomez Martinez
Andressa Gomes Pinto
Adriana Silva Lopes
Clara Tamy Seó Ferraz
Marianni Matos Pessoa Dos Reis
Talitha Silva Meneguelli
Giselle Nunes Galeno
Ana Carolina De Morais Oliveira
José Carlos Sales Zanelli
Samara Pereira De Faria Valois
Vívian Said Mendonça
Daniele De Lima Corrêa Da Silva Néto
Isabela Pires Pires Loyola

Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Aspirante/Complementares - Museologia
Aspirante/Complementares - Museologia
Aspirante/Complementares - Museologia
Aspirante/Complementares - Museologia
Aspirante/Complementares - Museologia
Aspirante/Complementares - Museologia
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
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727006406
727006831
727006995
727007487
727008453
727008871
727009665
727010241
727010384
727010385
727010422
727010879
727011458
727011510
727011591
727011601
727012226
727000038
727000324
727000725
727001265
727001582
727002009
727002221
727002258
727002507
727002603
727002635
727002873
727003321
727003337
727003878
727004104
727004105
727004593
727005227
727005316
727005499
727005571
727006049
727006464
727007418
727007622
727009354
727011331
727011915
727011933
727000047

Bianca De Bortoli
Anna Gabriella Ferreira Cunha
Deizy Kelly Fernandes Souza
Maria De Jesus Vieira Da Silva
Gilcileia Inacio De Deus
Juliana Epaminondas De Araujo
Simone Mayane Mendes Dos Santos
Vanessa Behrends Rodrigues
Enaile Arrais Jardim Fernandes
Nataly De Andrade Camelo Pereira
Priscila Fronza Walker
Tatiane Monteiro Dias
Silvania Nascimento De Sousa
Marcela Berckmans Viegas Costa Dantas
Camila Moura Batista
Lais Da Silva Lima
Lara Lúcia Da Silva
Camila Da Silva Pires De Sá
Jaisson Rodrigo Costacurta
Sérgio Raphael Braga Vieira
Thayse Duarte Varela Dantas Cesar
Daniela Da Cunha Lopes Almeida
Stéffano Bucci
Alice Martins Pederiva
Lizziane Santos Lôbo
Bruna Ribeiro Bedritichuk
Dalila Constantin Reis
Ivy Fonseca De Araujo
Ana Carolina Lopes Starling
Kelly Cardoso Castelo Branco Avelar
Patrícia Mendonça De Andrade
Paola Cecilia Duarte Cesar
Ligia Cecilia Leal Nobre
Flora Iwasaka Toscano
Eduardo Ribeiro Vasconcelos
Maíra De Souza Lopes Siqueira
Jacqueline Silva De Sousa
Bruna Rocha Amorim
Marcelo Campelo Noronha
Evalda Maria Barros De Lima
Ana Paula Santos Meza
Ricardo Mendes Gomes Pereira
Nathalia Dos Reis Montesino
Christiane Xavier Ramos Magalhaes
Marcela Novais Medeiros
Ariadne Araújo Cerqueira Borges
Renan Antunes Miranda
João Luis Xavier Magalhães De Negreiros

Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Nutrição
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica
Aspirante/Complementares - Psicologia

8

727001102

Tarsila Dantas Da Silva Gomes

727001361

Karen Christine Vilar De Azevedo Regal Lira

727002404

Daysyane Barros Cavalcante Silva

727002823

Poliana De Faria Sousa

727002989

Danielson Da Costa Mendes

727003182

Ráfel Diosinay Maciel De Araujo Ribeiro

727004251

Sofia Alves Evangelista

727004474

Carolina Maria Silva Serra

727006164

Juliana Maurer Ehlert

727010097
727000112
727000147
727000285
727000318
727000400
727000462
727000492
727000527
727000739
727000972
727001160
727001257
727001578
727001653
727001688
727001771
727001874
727002632
727002938
727003192
727003339
727003731
727004564
727004619
727005160
727008294
727010369
727005005
727008090

Mariza Domiciano Carneiro Cabral
Raquel Da Silva Trombini
Agatha Marina Murari Azzolin
Nayanderson Rodrigo Da Silva
Igor Souza Macedo
Felipe Augusto Xavier
Juliana Da Silva Nunes
Thiasley Augusto Batista De Lima
Bruno Robson De Oliveira Silva
Alana Quirino Xavier Saporito
Isabela Abreu Barroso De Matos
Shirle Gomes Lino De Oliveira
Nayara Lemos Villar
Bárbara Firme De Faria
Matheus Pereira De Souza
Alice Abi Eçab
Janara Dos Santos Tolentino
Marina Carneiro De Miranda
Gesianny Freitas De Sousa
Ana Clara Gava Martins
Michael Henrique Souza De Freitas
Megaron De Carvalho Pitombeira
Isabella Severo Fernandes
Carla Rosana Dos Santos Duarte
Natalia Pereira De Queiroga
Gabriel Souza Santos Da Silva
Ellen Inocencio Barbosa
Diecson De Andrade Santana
Renato Victor Batista
Felícia Benevides Praxedes

Organizacional e do Trabalho
Aspirante/Complementares - Psicologia
Organizacional e do Trabalho
Aspirante/Complementares - Psicologia
Organizacional e do Trabalho
Aspirante/Complementares - Psicologia
Organizacional e do Trabalho
Aspirante/Complementares - Psicologia
Organizacional e do Trabalho
Aspirante/Complementares - Psicologia
Organizacional e do Trabalho
Aspirante/Complementares - Psicologia
Organizacional e do Trabalho
Aspirante/Complementares - Psicologia
Organizacional e do Trabalho
Aspirante/Complementares - Psicologia
Organizacional e do Trabalho
Aspirante/Complementares - Psicologia
Organizacional e do Trabalho
Aspirante/Complementares - Psicologia
Organizacional e do Trabalho
Aspirante/Complementares - Serviço Social
Aspirante/Complementares - Serviço Social
Aspirante/Complementares - Serviço Social
Aspirante/Complementares - Serviço Social
Aspirante/Complementares - Serviço Social
Aspirante/Complementares - Serviço Social
Aspirante/Complementares - Serviço Social
Aspirante/Complementares - Serviço Social
Aspirante/Complementares - Serviço Social
Aspirante/Complementares - Serviço Social
Aspirante/Complementares - Serviço Social
Aspirante/Complementares - Serviço Social
Aspirante/Complementares - Serviço Social
Aspirante/Complementares - Serviço Social
Aspirante/Complementares - Serviço Social
Aspirante/Complementares - Serviço Social
Aspirante/Complementares - Serviço Social
Aspirante/Complementares - Serviço Social
Aspirante/Complementares - Serviço Social
Aspirante/Complementares - Serviço Social
Aspirante/Complementares - Serviço Social
Aspirante/Complementares - Serviço Social
Aspirante/Complementares - Serviço Social
Aspirante/Complementares - Serviço Social
Aspirante/Complementares - Serviço Social
Aspirante/Complementares - Serviço Social
Aspirante/Complementares - Serviço Social
Aspirante/Médico - Anestesiologia
Aspirante/Médico - Anestesiologia
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727002140
727002514
727009211
727001965
727000300
727001810
727001963
727003544
727005906
727006558
727000582
727000390
727000874
727001576
727002337
727003898
727004108
727004451
727006369
727007668
727008015
727008978
727001046
727001151
727004457
727005396
727006910
727000338
727000771
727005907
727005908
727010966
727011942
727012285
727000646
727004240
727000028
727000548
727002214
727002487
727008940
727010534
727002734
727003653
727004420
727004794
727008967
727003832

Flavia Kariny
Marcia Cesar Introcaso
Flávio Garcia Pinheiro
Débora Louise Lopes Da Costa
Loanda Santos Campos
Any Dalete Pagliuca Da Silva De Mattos
Tarik Kassem Saidah
João Marcos Souza Gualberto
Karla Maria Mendes Do Amaral
Marina Wanderley Paes Barbosa
Vanessa Wolff Machado
Marcus Barros Melo
Luiz Henrique Corrêa Da Costa Sarmanho
Leonardo Ferreira Braz Lima
Rodrigo Alexandre De Deus Domingues
Francisco Danilo Araujo Menezes
Bruno De Melo Prata Mendonça
Thiego Pedro Freitas Araújo
Alice Chagas Matos
Ellen Yuri Kaetsu
Jorge Augusto Nunes Rodrigues Alves
Renato Rosa Teixeira
Lucas Moura Viana
Sarita Luciget Mendes César Leão
Roseana Netto Pereira
Natália Barros De Melo
Fernando Massa Correia
Jacksminiano Rodrigues Machado
Aline Vilela Mees
Carlessandro Evangelista Sa Da Costa
Tiago Artur Lyra Leite
Mateus Fontanesi
Blenda De Sousa Baião
Alberto Lázaro De Souza Junior
Marcelo Neves Carvalho
Dirceu De Castro Rezende Júnior
Kamilla Graciano Dias
Gustavo Macedo Mustafé
Felianne Meirelly Alves De Moura Agapito
Henrique Lucas Pereira
Andrea Bacellar Soares De Andrade
Camila Sales Brauna Braga
Ana Paula Carrijo Melo
Janio Agostinho De Deus
Flávia Gomes Serra
Nayanne De Lima Malta
Nattan Soares Sousa
Tiago Serra David

Aspirante/Médico - Cardiologia
Aspirante/Médico - Cardiologia
Aspirante/Médico - Cardiologia
Aspirante/Médico - Cirurgia Vascular
Aspirante/Médico - Ginecologia
Aspirante/Médico - Ginecologia
Aspirante/Médico - Ginecologia
Aspirante/Médico - Ginecologia
Aspirante/Médico - Ginecologia
Aspirante/Médico - Ginecologia
Aspirante/Médico - Medicina do Trabalho
Aspirante/Médico - Ortopedia e Traumatologia
Aspirante/Médico - Ortopedia e Traumatologia
Aspirante/Médico - Ortopedia e Traumatologia
Aspirante/Médico - Ortopedia e Traumatologia
Aspirante/Médico - Ortopedia e Traumatologia
Aspirante/Médico - Ortopedia e Traumatologia
Aspirante/Médico - Ortopedia e Traumatologia
Aspirante/Médico - Ortopedia e Traumatologia
Aspirante/Médico - Ortopedia e Traumatologia
Aspirante/Médico - Ortopedia e Traumatologia
Aspirante/Médico - Ortopedia e Traumatologia
Aspirante/Médico - Otorrinolaringologia
Aspirante/Médico - Otorrinolaringologia
Aspirante/Médico - Otorrinolaringologia
Aspirante/Médico - Otorrinolaringologia
Aspirante/Médico - Otorrinolaringologia
Aspirante/Médico - Pediatria
Aspirante/Médico - Pediatria
Aspirante/Médico - Pediatria
Aspirante/Médico - Pediatria
Aspirante/Médico - Pediatria
Aspirante/Médico - Pediatria
Aspirante/Médico - Pediatria
Aspirante/Médico - Proctologia
Aspirante/Médico - Proctologia
Aspirante/Médico - Psiquiatria
Aspirante/Médico - Psiquiatria
Aspirante/Médico - Psiquiatria
Aspirante/Médico - Psiquiatria
Aspirante/Médico - Psiquiatria
Aspirante/Médico - Psiquiatria
Aspirante/Médico - Radiologia
Aspirante/Médico - Radiologia
Aspirante/Médico - Radiologia
Aspirante/Médico - Radiologia
Aspirante/Médico - Radiologia
Aspirante/Médico - Urologia
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727004730
727010930

Pierre De Souza Novais
Carlos Hirokatsu Watanabe Silva

Aspirante/Médico - Urologia
Aspirante/Médico - Urologia

II
DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS
ANÁLISE DOS RECURSOS
As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas.
Cargo: Aspirante/Cirurgião-Dentista - Endodontia
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em “uma “memória coletiva”: o conjunto de lembranças que um grupo de pessoas compartilha sobre um evento
marcante e que, somado a fatos e imagens de domínio público, forma um tecido muito mais extenso e bem tramado (III)
do que a simples soma das recordações individuais. ”” pode ser identificada a veracidade da afirmativa III. A
continuidade do trecho selecionado anteriormente está relacionada ao conceito “memória coletiva” e é introduzida
através do sinal de pontuação de dois pontos. A afirmativa “II. Através de fatos históricos e testemunhos comprováveis
produz um nível de expectativa pertinente ao tipo textual proposto. ” não pode ser considerada correta, pois, não há
testemunhos comprováveis no texto. No testemunho autorizado ou comprovável, temos uma declaração de alguém.
Neste caso, porém, os depoimentos são dados por pessoas comuns, não necessariamente especialistas em determinada
área do conhecimento. Assim, quando uma dona de casa declara ter utilizado uma marca de sabão em pó específica ou
servido um produto alimentício qualquer à própria família, seu testemunho ganha em autenticidade, é autorizado pelo
uso, pela experiência com o produto em questão. Esse recurso argumentativo é verificável também quando um
anunciante recorre a pessoas famosas, artistas, esportistas entre outros. Nesta situação específica, é possível mesclar a
estratégia à anterior, quando, por exemplo, um tenista anuncia uma determinada marca de raquete. É evidente que faz
isso pela experiência, mas também por ser um especialista. A lógica de se recorrer a uma pessoa famosa é levar o
consumidor comum a agir conforme as ações daquele por quem se nutre uma admiração, ou daquele a quem se deseja
seguir os passos. Há também um outro raciocínio: é como se dissesse o seguinte: ela, que é uma pessoa famosa e não
quer nem pode manchar a imagem pública, usa nosso produto, você, que é desconhecido, pode usar sem susto. As
alternativas “C) I e III. ” e “D) II e III. ” não apresentam respostas iguais como ser vista anteriormente.
Fonte:
 O próprio texto.
 CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. 6ª ed., São Paulo: Ática, 1991.
 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. Ed. Saraiva. 2ª edição.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 05
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) A citação do nome do filósofo francês, Maurice Halbwachs, demonstra que através da utilização de
expressões equivalentes, a coesão lexical é estabelecida. ” não pode ser considerada correta, pois, no trecho “Em 1925,
quando a era das comunicações começava a se acelerar, o filósofo francês Maurice Halbwachs aventou a ideia de uma
“memória coletiva”: ” (1º§) a expressão “filósofo francês Maurice Halbwachs” é única não havendo referência anterior.
Vejamos o exemplo a seguir: “O Doutor Carlos concedeu entrevista no intervalo do congresso. O cientista entrevistado
reconhece que, a partir do emprego dos conhecimentos científicos, é possível racionalizar os sistemas de produção.
Agora esse estudioso quer contribuir para a democratização do saber. ” Os termos O Doutor Carlos, O cientista
entrevistado e esse estudioso se referem à mesma pessoa. A alternativa “D) A escolha na utilização do termo “país” no
lugar de “técnico” demonstra “o país reuniu a mais brilhante escalação da história do futebol, ” (1º§) demonstra que a
omissão do termo adequado proporciona maior coesão textual. ” não pode ser considerada correta, pois, a escolha
lexical relacionada à estilística – figura de linguagem – não tem por função proporcionar maior coesão textual, mas sim
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evidenciar o estilo da linguagem na construção do texto. A alternativa “A) A coesão referencial pode ser vista em “[...] o
conjunto de lembranças que um grupo de pessoas compartilha [...]” (1º§). ” foi indicada como correta, pois, sabendo-se
que a coesão referencial se constrói pela menção de elementos que já apareceram, ou vão aparecer, no próprio texto; o
pronome relativo “que” retoma o antecedente “o conjunto de lembranças”. A alternativa “C) Na coesão por substituição
ocorre a escolha de um termo que representa um outro já referido no texto, como acontece com “Mauro” em
substituição a “Michel Joelsas”. ” não pode ser considerada correta, pois, em “No começo de 1970, Mauro (Michel
Joelsas), de 12 anos, ” não há referência ao termo “Mauro” anteriormente no texto, o nome “Michel Joelsas” aparece
entre parênteses demonstrando o nome do ator na vida real que representa o personagem “Mauro”.
Fonte:
 ANTUNES, I. Análise de Textos – Fundamentos e Práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.
 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.
 Platão e Fiorin. Para entender o texto – Leitura e redação. Ed. Ática.
Questão: 06
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) o não-verbal refere-se à representação semântica do enunciado expresso na tirinha de forma que o
mesmo amplia o sentido que, de forma isolada, poderia ser atribuído ao texto verbal. ” não pode ser considerada
correta, pois, não há possibilidade de que, de forma isolada, o não-verbal represente o mesmo sentido expresso no
texto verbal. O texto verbal apresenta uma conotação diferente da que foi ilustrada, sendo a imagem a representação
literal do texto verbal. A alternativa “B) através do mesmo, a função social constituída do texto, de revelar um
posicionamento crítico sob a perspectiva do humor, é demonstrada. ” foi indicada como correta. De acordo com o
dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra “através” pode ser empregada, em sua 5ª acepção, com o sentido de
“por meio de; mediante. A alternativa “C) tendo em vista o propósito de comunicação, o gênero textual apresentado
assume a forma de um outro gênero, sendo um o instrumento utilizado pelo outro. ” não pode ser considerada correta,
pois, quando tal fato ocorre acontece o que chamamos de “hibridização” ou “intertextualidade intergêneros”, por
exemplo, um texto pode apresentar características de uma placa de trânsito, mas não ser uma placa de trânsito.

Fonte:
 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22310
Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
Questão: 15
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
A) There is regional inequality between wind power’s yield standards. (Há desigualdade regional entre os padrões de
produção de ventos)
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B) The less fuel we use the more average energy costs might dwindle. (Quanto menos combustível usamos mais a média
dos custos de energia decrescem)
C) Overtime fee in renewable energy systems have proven less costly. (Custos de horas extra/trabalho extraordinário
nos sistemas de energia têm provado ser menos custosos)
D) One climatal lineament might rule over regional achievement ability. (Um delineamento/perfil/paradigma climático
pode determinar/mandar na habilidade regional de realização/consecução/resultado)
Observa-se que não era necessário sequer analisar o mapa e os indicadores de legenda para realizar a exclusão do item
C; que os itens A, B, C confirmam-se no texto que se encontra à esquerda da imagem; que os itens A, B, D estão corretos
e que a diretiva da questão solicita que se aponte um único item inconsistente; que as inferências realizadas no item C
não podem ser confirmadas no texto que se encontra à esquerda da imagem; que é necessário dominar-se o
conhecimento de que OVER TIME (grafado separado) é um advérbio que significa AO LONGO DO TEMPO/COM O
PASSAR DO TEMPO, sendo totalmente diferente o significado de OVERTIME (grafado junto) para a exclusão do item C.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 15, a saber, letra C.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 16
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução da estrutura frasal proposta na Questão 16 e dos itens contidos nas opções, se realizada sem falhas, é
suficiente para eliminar possíveis dúvidas. Assim temos:
“Some oil-based varnishes can turn to a yellowish color; water-based varieties do not.” (Alguns vernizes à base de óleo
podem mudar para uma cor amarelada; as variedades à base de água não o fazem.) , ou seja, não assumem cor
amarelada.
A) Water-based varnish sorts ought to be invariably colorless. (Tipos de vernizes à base de água devem estar
invariavelmente incolores)
B) Not all water-based varnishes can shift to a yellowish color. (Nem todos os vernizes à base de água podem mudar
para cor amarelada)
C) The yellower a varnish is the better its fallout is going to be. (Quanto mais amarelo um verniz é melhor seu efeito vai
ser)
D) Water-based varnishes don’t glare as much as yellow ones. (Vernizes à base de água não brilham tanto quanto os
vernizes amarelos)
Ressalta-se que não há indução a erro quando se domina o conhecimento de que o verbo DO pode referir-se a ação
mencionada previamente ou funcionar como verbo auxiliar, sabendo distinguir na gramática de uso qual foi o caso do
aplicado no contexto analisado. Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais
e confirma-se o gabarito preliminar divulgado para a Questão 16, a saber, letra A.

Fonte:


Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers



Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 146-148.

Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
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Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Quando determinada empresa é certificada ISO 14.001 e tem a sustentabilidade ambiental como princípio de gestão, é
plenamente factível concluir que utilizar corretamente esta ferramenta (ISO 14.001) é um importante passo para o
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ao permitir a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental, ao auxiliar no
cumprimento da legislação ambiental variadas, etc. Portanto estes dois temas estão plenamente correlacionados.
Fonte: Domínio público.
Questão: 51
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com Fejerskov (2011), “a lesão radicular ativa é uma área amolecida, bem definida, que demonstra
descoloração amarelada ou marrom-clara”. Essa afirmativa corresponde à letra B o que comprova a improcedência do
recurso.
Fonte: Fejerskov O, Kidd E. Cárie dentária: a doença e seu tratamento clínico. São Paulo: Santos, 2011, página 45.
Questão: 55
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Anusavice et al (2013) afirmam de forma categórica: “... no caso de dentes decíduos, tempos de aplicação de ácido mais
prolongados são necessários para melhorar o padrão de condicionamento do esmalte, que apresenta característica mais
aprismática nesses dentes”. Essa afirmativa corresponde a letra A o que comprova a improcedência do recurso.
Fonte: Anusavice KJ, Shen C, Rawls HR. Rio de Janeiro: Elsevier, 12.ed. 2013, página 261.
Questão: 58
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Idiossincrasia: Reação qualitativamente diferente da esperada na maioria dos indivíduos, com mecanismos ainda não
bem compreendidos, admitindo-se que possam estar relacionados com características genéticas. A resposta
idiossincrásica pode evidenciar-se por sensibilidade extrema as doses baixas ou por insensibilidade extrema as doses
altas dos compostos químicos. Um exemplo de idiossincrasia seria a toxicidade por anestésicos locais do grupo éster em
pacientes com baixa atividade das colinesterases plasmáticas.
Efeito paradoxal: É o efeito contrário ao esperado após a administração de um fármaco. Como exemplo, pode-se citar a
manifestação de intensa agitação após o uso de diazepam, ao invés de sedação desejada, que ocorre eventualmente em
crianças e idosos (incidência de 1-3% dos casos)
Frente ao exposto fica evidente que o recurso é improcedente.
Fonte: ANDRADE, Eduardo de. Terapêutica Medicamentosa em Odontologia. 3rd Edition. Artes Médicas, 01/2014.
VitalBook file.
Questão: 59
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com Pereira et al (2014) os pinos intraradiculares rígidos ou flexíveis são indicados para dentes com raízes
fragilizadas. Por outro lado, esses pinos são indicados em dentes posteriores com extensa perda tecidual com
necessidade de ancoragem intraradicular para retenção da restauração, ao contrário do que afirma a alternativa D.
Frente ao exposto percebe-se que o recurso é improcedente.
Fonte: PEREIRA JC, ANAUATE NETO C, GONÇALVES SA. Dentística: Uma Abordagem Multidisciplinar. Artes Médicas,
01/2014. VitalBook file, página 262.
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Questão: 62
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A argumentação faz duas considerações: a primeira se refere ao item III da questão 62, que diz: ‘Tanto o teste ao frio
quanto o teste ao calor não possuem potencial para agravar a situação de uma polpa inflamada. ” O item encontra-se
incorreto, pois o teste ao calor pode agravar a situação de uma polpa dentária normal ou inflamada, conforme pode ser
verificado no livro Ciência Endodôntica, de autoria de Carlos Estrela, Volume 1. Editora Artes Médicas. 2004. Capítulo 2,
página 37: “É oportuno lembrar que o teste a frio não agrava a situação de uma polpa dentária normal ou inflamada.
“Fato contrário pode-se observar com o teste ao calor. ” A segunda argumentação direciona-se ao item IV da questão
62, que diz: “O teste elétrico não permite informações sobre o suprimento sanguíneo pulpar, fator determinante da
vitalidade pulpar”. A discussão levantada pelo recurso é da contraindicação da utilização do teste elétrico para avaliar a
vitalidade pulpar. O item IV supramencionado não faz referência à contraindicação do teste. O item 4 refere-se,
exclusivamente, a maneira como o teste elétrico avalia a vitalidade pulpar de maneira indireta, o que equivale dizer
através da avaliação das vitalidades das fibras nervosas. Desnecessário dizer que quem propicia a vitalidade de um
tecido é o suprimento sanguíneo, e não o tecido neural. Neste sentido consultar o livro Ciência Endodôntica do autor
Carlos Estrela, Volume 1. Editora Artes Médicas. 2004. Capítulo 2, página 38 que diz: “O teste elétrico sugere a vitalidade
ou não do tecido pulpar obtida a partir de uma sensibilidade decorrente de resposta neural. Este teste não permite
informações sobre o suprimento sanguíneo pulpar, fator determinante da vitalidade pulpar, porém, objetiva estimular a
sensibilidade. ”.
Fonte: Ciência Endodôntica. Carlos Estrela, Volume 1. Editora Artes Médicas. 2004. Capítulo 2, página 37 e 38.
Questão: 63
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso baseia-se na definição de periodontite apical sintomática. A inflamação no periodonto apical aguda segundo
as argumentações do recurso ocorre exclusivamente em casos de polpas necróticas e infectadas, onde a infecção se
estendeu para a região do periápice. Tal assertiva não inclui, entretanto, a etiologia não infecciosa da periodontite apical
sintomática, que pode decorrer de um trauma oclusal, por exemplo. Sugerimos a consulta ao livro Ciência Endodôntica,
de autoria de Carlos Estrela, Volume 1. Editora Artes Médicas. 2004. Capítulo 6, página 194.
Fonte: Ciência Endodôntica, de autoria de Carlos Estrela, Volume 1. Editora Artes Médicas. 2004. Capítulo 6, página 194.
Questão: 64
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As definições de canal lateral, colateral, acessório e secundário são: Canal secundário – apresenta-se no terço apical,
caminha mais ou menos perpendicularmente do canal principal em direção ao ligamento periodontal. Canal colateral –
está posicionado paralelo ao canal principal, podendo ou não alcançar, isoladamente, o forame apical, apresentando-se
com menor volume que o principal. Canal lateral - sai do canal principal, apresenta-se no terço cervical e começo do
terço médio, e caminha em direção ao ligamento periodontal, mais ou menos perpendicularmente. Canal acessório
constitui-se em uma ramificação do canal secundário, que caminha em direção ao ligamento periodontal.
Fonte: Carlos Estrela Ciência Endodôntica. Volume 1. Editora Artes Médicas. 2004. Capítulo 9, página 317 e Mário
Roberto Leonardo. Endodontia: Tratamentos de Canais Radiculares. Princípios Técnicos e Biológicos. Volume 1. Editora
Artes Médicas. 2008, capítulo 11, página 410.
Questão: 66
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A argumentação do recurso refere-se ao item II que diz: “Na presença de uma raiz suplementar no molar inferior,
localizada ao lado da raiz distal e posicionada para lingual, a melhor incidência para sua visualização é a distorradial. ” No
caso específico a melhor incidência é a mesiorradial, razão do item está incorreto. Para ratificar a asseveração sugerimos
a leitura do livro Endodontia: Tratamentos de Canais Radiculares. Princípios Técnicos e Biológicos, de autoria de Mário
Roberto Leonardo. Volume 1. Editora Artes Médicas. 2008, capítulo 14 páginas 548, onde se lê: “Alguns molares
inferiores podem apresentar uma raiz suplementar, localizada ao lado da raiz distal e posicionada para lingual, de tal
forma que, se for feita uma radiografia com incidência distorradial, ela não será visível e o tratamento endodôntico da
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mesma pode não ser efetuado. Nesse caso, para melhor visualizá-la, deve-se lançar mão das incidências orto e
mesiorradial. ” Outra argumentação do recurso refere-se ao item III, que diz: “Quando o dente apresenta apenas um
canal, a sua imagem é nítida em toda a extensão da raiz, porém, quando ocorre a bifurcação, principalmente nos dentes
com canais mais atrésicos, a imagem do canal deixa de ser visualizada na radiografia. ” O item em tela refere-se ao
aparecimento da bifurcação, que gera interrupção da radiolucidez da imagem do canal, mas não afirma que toda
interrupção de imagem do canal refere-se à bifurcação do canal. Para consulta sugerimos o livro Endodontia:
Tratamentos de Canais Radiculares. Princípios Técnicos e Biológicos, de autoria de Mário Roberto Leonardo. Volume 1.
Editora Artes Médicas. 2008, capítulo 14 páginas 543: “Quando o dente apresenta apenas um canal, a sua imagem é
nítida em toda a extensão da raiz, porém, quando ocorre a bifurcação, principalmente nos dentes com canais mais
atrésicos, como é o caso dos incisivos inferiores, ele deixa de ser visualizado na radiografia. ”
Sustenta ainda que o item IV, onde se lê: “A presença de linhas radiolúcidas longitudinais dispostas lateralmente à raiz
sugere que o dente é portador de duas raízes e/ou dois canais. ” Está incorreto. O item não afirma, mas sugere que
linhas radiolúcidas longitudinais dispostas lateralmente à raiz é indicador de duas raízes e/ou dois canais. Para
confirmação sugerimos a leitura do livro Tratamentos de Canais Radiculares. Princípios Técnicos e Biológicos, de autoria
de Mário Leonardo, Volume 1. Editora Artes Médicas. 2008, página 544, onde se lê: “ Outros dois fatores são
importantes para se suspeitar se o dente é portador de duas raízes e/ou dois canais: linhas radiolúcidas longitudinais
dispostas lateralmente à raiz e a presença de dois ápices”
Fonte: Endodontia: Tratamentos de Canais Radiculares. Princípios Técnicos e Biológicos, de autoria de Mário Roberto
Leonardo. Volume 1. Editora Artes Médicas. 2008, capítulo 14, página 543, 548.
Questão: 68
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso refere-se ao item I da questão, considerada correta. O item diz: “A forma de conveniência nos molares
superiores e inferiores pode exigir a remoção da cúspide mesiovestibular.” O argumento do recurso apregoa que o item
está incorreto. A assertiva encontra-se no livro Endodontia: Tratamentos de Canais Radiculares. Princípios Técnicos e
Biológicos, do autor Mário Leonardo, Volume 1. Editora Artes Médicas. 2008, capítulo 12, página 450, onde se lê: “A
entrada do canal mesiovestibular dos molares, superior e inferior, encontra-se exatamente acima e abaixo,
respectivamente, da cúspide mesiovestibular desses dentes: a forma de conveniência, muitas vezes exige a remoção
dessa cúspide para obtenção de um acesso franco e direto a esse canal.”
Em relação ao recurso sobre o item II, considerado incorreto pelo recurso. O item II diz: “A zona de eleição para abertura
coronária dos dentes anteriores é a superfície lingual. Em alguns casos pode-se alterar a zona de eleição, considerandose sempre que o objetivo principal da abertura coronária é permitir um acesso o mais retilíneo possível ao canal
radicular.” Para ratificar a assertiva citamos o livro Endodontia: Tratamentos de Canais Radiculares. Princípios Técnicos e
Biológicos, do autor Mário Leonardo, Volume 1. Editora Artes Médicas. 2008, capítulo 12 na página 463: “Deve ser
lembrado que nem sempre é possível a realização da abertura coronária na superfície lingual dos dentes anteriores. Isto
ocorre por motivos de mau posicionamento dos mesmos, em casos de dentes intruídos ou dentes com coroa muito
destruída. Nestes casos especiais faz-se necessário a alteração do ponto de eleição, lembrando sempre que o objetivo
maior da abertura coronária é permitir um acesso o mais retilíneo possível ao canal radicular. ”
Já o argumento do recurso apregoa que os itens III e IV da questão estão corretos. O item III diz: “Nos molares
superiores a abertura inicial deve ser realizada pela superfície oclusal em um ponto deslocado no sentido palatino da
fossa central.” E o item IV diz: “Nos molares inferiores a abertura inicial deve ser realizada na superfície oclusal em um
ponto deslocado para distal da fossa central.” O autor Mário Leonardo, no livro Endodontia: Tratamentos de Canais
Radiculares. Princípios Técnicos e Biológicos, do autor Mário Leonardo, Volume 1. Editora Artes Médicas. 2008, capítulo
12, página 476 e 477 diz: “Nos molares superiores a abertura inicial deverá ser efetuada pela superfície oclusal desses
dentes. O ponto de eleição será obtido pela divisão da superfície oclusal em terços. O ponto de penetração inicial estará
no quadrilátero central e que corresponde à fossa central. ” E na página 480, o mesmo autor diz: “A abertura deve inicial
nos molares inferiores deve ser realizada na superfície oclusal e o ponto de eleição será localizado dividindo-se a
superfície oclusal em terços (no sentido mesiodistal e vestibulolingual). A penetração inicial é realizada no quadrilátero
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central marcado com um X.” A literatura é unânime em determinar o ponto de eleição para abertura coronária dos
molares superiores e inferiores.
Fonte: Endodontia: Tratamentos de Canais Radiculares. Princípios Técnicos e Biológicos, do autor Mário Leonardo,
Volume 1. Editora Artes Médicas. 2008, capítulo 12 nas páginas 450, 463, 476, 477 e 480.
Questão: 70
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A razão recursal se refere ao item III, considerada incorreta pelo recurso, o item diz: “O hidróxido de cálcio possui, como
um dos seus mecanismos de ação, a reação de saponificação patrocinada pelos íons hidroxila sobre a membrana
citoplasmática bacteriana.” Para ratificar que o item está correto sugere-se a leitura do livro Ciência Endodôntica.
Volume 2, Editora Artes Médicas. 2004. Capítulo 12, página 490, onde se lê: “As alterações das atividades naturais dos
microrganismos podem ser diretamente influenciadas pela liberação de íons hidroxila, capaz de alterar a integridade da
membrana citoplasmática por meio de agressões químicas aos componentes orgânicos e interferir no transporte dos
nutrientes, ou por meio da destruição de fosfolipídios ou ácidos graxos insaturados, conduzindo a reação de
saponificação.”.
Fonte: Ciência Endodôntica. Volume 2. Editora Artes Médicas. Autor Carlos Estrela, 2004. Capítulo 12, página 490.
Questão: 73
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso argumenta que o item I está incorreto. O referido item, diz: “Nenhum material ou técnica de obturação é
capaz de prevenir a infiltração, devido à estrutura porosa tubular da dentina.” O recurso alega que o objetivo da
obturação do sistema de canais é prevenir a infiltração e que a obturação serve para eliminar um espaço vazio que
permitiria a proliferação de microrganismos remanescentes e o estabelecimento de novos organismos provenientes da
cavidade bucal. O item I não menciona que a obturação não deva ser realizada, mas afirma que a obturação não é capaz
de prevenir a infiltração, atuando como uma barreira permeável e não impermeável.
O argumento do recurso refere-se ao item II, que diz: “A smear layer (magma dentinário) age como uma barreira física,
diminuindo a penetração bacteriana nos túbulos dentinários. A remoção da smear layer, portanto, permite a
colonização de túbulos dentinários em uma quantidade bem maior do que quando ela não for removida.” O recurso
pontua primeiramente que o smear layer não funciona como uma barreira impermeável à penetração microbiana, o
item II menciona que o smear layer age como uma barreira física, diminuindo a penetração bacteriana nos túbulos
dentinários, grifo nosso, e não como uma barreira impermeável como alega o recurso. A segunda parte relaciona-se a
necessidade de remoção do smear layer. O item não faz referência se está correta ou incorreta a remoção do smear
layer, apenas menciona a maior penetração bacteriana nos túbulos dentinários, se houver sua remoção.
Fonte: Kenneth M Hargreaves e Stephen Cohen. Cohen Caminhos da polpa. 10ª edição. Editora elsevier, 2011, capítulo
10, páginas 331 e 325.
Questão: 75
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O argumento do recurso refere-se ao item IV, que diz: “Os flare-ups são mais associados a primeiros molares inferiores,
portadores de grandes lesões e submetidos a retratamentos. ” No livro de Kenneth M Hargreaves e Stephen Cohen no
livro Caminhos da polpa. 10ª edição. Editora elsevier, 2011, capítulo 2, página 44, onde se lê: “As exacerbações
endodônticas parecem ser mais prevalentes em mulheres com menos de 20 anos e podem ocorrer mais em incisivos
laterais superiores, em primeiros molares inferiores (quando há lesões periapicais) e no retratamento de canais
radiculares.”
Fonte: Kenneth M Hargreaves e Stephen Cohen. Cohen Caminhos da polpa. 10ª edição. Editora elsevier, 2011, capítulo
10, página 44.
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Questão: 80
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso refere-se ao item IV, que diz: “Nos analgésicos opióides a cada aumento da dose há aumento da resposta
analgésica, de modo que o aparecimento de reações adversas não toleradas é o fator limitante da prescrição. Já com
anti-inflamatórios não esteroides há uma dose teto para o efeito analgésico, mas não para os efeitos adversos.”. O
recurso alega que não foi observado o fenômeno de tolerância dos analgésicos opióides. A tolerância às substâncias
opióides culmina com a necessidade de ingestão de doses mais elevadas para a obtenção do mesmo efeito, ratificando
que o item está correto. .
Fonte: Lenita Wannamacher e Maria Beatriz Cardoso Ferreira. Farmacologia Clínica para Dentistas. Editora Gen 3ª
edição, 2007, capítulo 21.

Cargo: Aspirante/Cirurgião-Dentista - Odontopediatria
Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) tem por objetivo informar, de forma clara e objetiva, acerca de fatos históricos que contribuíram de
alguma forma na construção de uma produção literária. ” não pode ser considerada correta, pois, a resenha crítica é um
texto que avalia uma produção artística ou intelectual. Seu objetivo é orientar o leitor, alertando-o para as qualidades e
os defeitos de um bem cultural, que pode ser livro, filme, CD, exposição, peça de teatro, entre outros. A resenha se
fundamenta no conhecimento especializado do crítico e na sua argumentação para convencer o leitor a conhecer ou não
a obra. Portanto, não é correto afirmar que o principal objetivo de tal texto é informar. A alternativa “A) expõe, a partir
de uma apuração jornalística, informações precisas sobre uma produção cultural de relevância social. ” não pode ser
considerada correta tendo em vista a justificativa anterior.
Fonte: MARTIN, Mirian Celeste. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial,
2008.
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em “uma “memória coletiva”: o conjunto de lembranças que um grupo de pessoas compartilha sobre um evento
marcante e que, somado a fatos e imagens de domínio público, forma um tecido muito mais extenso e bem tramado (III)
do que a simples soma das recordações individuais. ”” pode ser identificada a veracidade da afirmativa III. A
continuidade do trecho selecionado anteriormente está relacionada ao conceito “memória coletiva” e é introduzida
através do sinal de pontuação de dois pontos. A afirmativa “II. Através de fatos históricos e testemunhos comprováveis
produz um nível de expectativa pertinente ao tipo textual proposto. “não pode ser considerada correta, pois, não há
testemunhos comprováveis no texto. No testemunho autorizado ou comprovável, temos uma declaração de alguém.
Neste caso, porém, os depoimentos são dados por pessoas comuns, não necessariamente especialistas em determinada
área do conhecimento. Assim, quando uma dona de casa declara ter utilizado uma marca de sabão em pó específica ou
servido um produto alimentício qualquer à própria família, seu testemunho ganha em autenticidade, é autorizado pelo
uso, pela experiência com o produto em questão. Esse recurso argumentativo é verificável também quando um
anunciante recorre a pessoas famosas, artistas, esportistas entre outros. Nesta situação específica, é possível mesclar a
estratégia à anterior, quando, por exemplo, um tenista anuncia uma determinada marca de raquete. É evidente que faz
isso pela experiência, mas também por ser um especialista. A lógica de se recorrer a uma pessoa famosa é levar o
consumidor comum a agir conforme as ações daquele por quem se nutre uma admiração, ou daquele a quem se deseja
seguir os passos. Há também um outro raciocínio: é como se dissesse o seguinte: ela, que é uma pessoa famosa e não
quer nem pode manchar a imagem pública, usa nosso produto, você, que é desconhecido, pode usar sem susto. As
alternativas “C) I e III. ” e “D) II e III. ” não apresentam respostas iguais como ser vista anteriormente.
Fonte:
 O próprio texto.
 CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. 6ª ed., São Paulo: Ática, 1991.
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PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. Ed. Saraiva. 2ª edição.
Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.

Questão: 05
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) A citação do nome do filósofo francês, Maurice Halbwachs, demonstra que através da utilização de
expressões equivalentes, a coesão lexical é estabelecida. ” não pode ser considerada correta, pois, no trecho “Em 1925,
quando a era das comunicações começava a se acelerar, o filósofo francês Maurice Halbwachs aventou a ideia de uma
“memória coletiva”: ” (1º§) a expressão “filósofo francês Maurice Halbwachs” é única não havendo referência anterior.
Vejamos o exemplo a seguir: “O Doutor Carlos concedeu entrevista no intervalo do congresso. O cientista entrevistado
reconhece que, a partir do emprego dos conhecimentos científicos, é possível racionalizar os sistemas de produção.
Agora esse estudioso quer contribuir para a democratização do saber. ” Os termos O Doutor Carlos, O cientista
entrevistado e esse estudioso se referem à mesma pessoa. A alternativa “D) A escolha na utilização do termo “país” no
lugar de “técnico” demonstra “o país reuniu a mais brilhante escalação da história do futebol, ” (1º§) demonstra que a
omissão do termo adequado proporciona maior coesão textual. ” não pode ser considerada correta, pois, a escolha
lexical relacionada à estilística – figura de linguagem – não tem por função proporcionar maior coesão textual, mas sim
evidenciar o estilo da linguagem na construção do texto. A alternativa “A) A coesão referencial pode ser vista em “[...] o
conjunto de lembranças que um grupo de pessoas compartilha [...]” (1º§). ” foi indicada como correta, pois, sabendo-se
que a coesão referencial se constrói pela menção de elementos que já apareceram, ou vão aparecer, no próprio texto; o
pronome relativo “que” retoma o antecedente “o conjunto de lembranças”. A alternativa “C) Na coesão por substituição
ocorre a escolha de um termo que representa um outro já referido no texto, como acontece com “Mauro” em
substituição a “Michel Joelsas”. ” não pode ser considerada correta, pois, em “No começo de 1970, Mauro (Michel
Joelsas), de 12 anos, ” não há referência ao termo “Mauro” anteriormente no texto, o nome “Michel Joelsas” aparece
entre parênteses demonstrando o nome do ator na vida real que representa o personagem “Mauro”.
Fonte:
 ANTUNES, I. Análise de Textos – Fundamentos e Práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.
 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.
 Platão e Fiorin. Para entender o texto – Leitura e redação. Ed. Ática.
Questão: 12
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Observa-se que a partícula TO, presente em “It was there that he began writing the more than 500 compositions that he
was to produce” (Foi lá que ele começou a escrever as mais de quinhentas composições que viria a produzir), não se
trata de uma preposição, mas de um marcador de infinitivo para levar PRODUCE a ser compreendido como PRODUZIR;
que a omissão dos dois pronomes relativos THAT não implica em perda de coerência ou carga semântica da estrutura
frasal; que a omissão de pronome relativo é correta se o pronome não for imediatamente seguido de verbo, fato
constatado nas duas ocorrências de THAT na estrutura frasal em questão.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 12, a saber, letra D.

Fonte:


Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers



Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 74, 480,584.
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Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.

Questão: 15
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
A) There is regional inequality between wind power’s yield standards. (Há desigualdade regional entre os padrões de
produção de ventos)
B) The less fuel we use the more average energy costs might dwindle. (Quanto menos combustível usamos mais a média
dos custos de energia decrescem)
C) Overtime fee in renewable energy systems have proven less costly. (Custos de horas extra/trabalho extraordinário
nos sistemas de energia têm provado ser menos custosos)
D) One climatal lineament might rule over regional achievement ability. (Um delineamento/perfil/paradigma climático
pode determinar/mandar na habilidade regional de realização/consecução/resultado)
Observa-se que não era necessário sequer analisar o mapa e os indicadores de legenda para realizar a exclusão do item
C; que os itens A, B, C confirmam-se no texto que se encontra à esquerda da imagem; que os itens A, B, D estão corretos
e que a diretiva da questão solicita que se aponte um único item inconsistente; que as inferências realizadas no item C
não podem ser confirmadas no texto que se encontra à esquerda da imagem; que é necessário dominar-se o
conhecimento de que OVER TIME (grafado separado) é um advérbio que significa AO LONGO DO TEMPO/COM O
PASSAR DO TEMPO, sendo totalmente diferente o significado de OVERTIME (grafado junto) para a exclusão do item C.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 15, a saber, letra C.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 16
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução da estrutura frasal proposta na Questão 16 e dos itens contidos nas opções, se realizada sem falhas, é
suficiente para eliminar possíveis dúvidas. Assim temos:
“Some oil-based varnishes can turn to a yellowish color; water-based varieties do not.” (Alguns vernizes à base de óleo
podem mudar para uma cor amarelada; as variedades à base de água não o fazem.) , ou seja, não assumem cor
amarelada.
A) Water-based varnish sorts ought to be invariably colorless. (Tipos de vernizes à base de água devem estar
invariavelmente incolores)
B) Not all water-based varnishes can shift to a yellowish color. (Nem todos os vernizes à base de água podem mudar
para cor amarelada)
C) The yellower a varnish is the better its fallout is going to be. (Quanto mais amarelo um verniz é melhor seu efeito vai
ser)
D) Water-based varnishes don’t glare as much as yellow ones. (Vernizes à base de água não brilham tanto quanto os
vernizes amarelos)
Ressalta-se que não há indução a erro quando se domina o conhecimento de que o verbo DO pode referir-se a ação
mencionada previamente ou funcionar como verbo auxiliar, sabendo distinguir na gramática de uso qual foi o caso do
aplicado no contexto analisado.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 16, a saber, letra A.

Fonte:


Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
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Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 146-148.

Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução do itens propostos na Questão 17 e sua verificação inferencial no texto que antecede a questão, se
realizadas sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis dúvidas. Assim temos:
A) To varnish sunglasses’ screws use nail polish. (Para envernizar parafusos de óculos de sol use esmalte de unhas)
B) Wooden boat hulls are hardly ever enamelled. (Cascos de barco de madeira dificilmente são envernizados)
C) Varnishes should be applied on rough surfaces. (Vernizes devem ser aplicados sobre superfícies ásperas/brutas)
D) It takes a handful of varnish tiers for good result. (São necessárias várias/um punhado de camadas/demãos de verniz
para um bom resultado)
O item A contradiz o texto em “Clear nail polish, a type of varnish, can be used for countless small fixes: dab small
amounts to keep splintered wood from snagging, prevent ink from running, and stop buttons on clothing or screws on
sunglasses from coming loose.” (Esmalte de unhas incolor, um tipo de verniz, pode ser usado em incontáveis pequenos
reparos: aplique pequenas quantidades para evitar madeira lascada de desintegrar-se, evite que tinta escorra,
fixe/prenda botões em roupas ou parafusos em óculos de sol para que não afrouxem/fiquem bambos).
O item B contradiz o texto em “the wooden hulls of boats are also often varnished.” (Os cascos de madeira dos barcos
são frequentemente envernizados).
O item C contradiz o texto em “Wood must be carefully cleaned and sanded before any varnish is applied.” (A madeira
deve ser cuidadosamente limpa e lixada antes que qualquer verniz seja aplicado).
O item D confirma-se no texto em “Several coats are often required.” (Diversas/várias camadas/demãos são
frequentemente aplicadas).
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 17, a saber, letra D.

Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 20
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na Questão 20, à análise do texto que antecede a questão e o domínio do
conhecimento relativo ao uso de tempos verbais, se aplicados sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis
dúvidas. Assim temos:
“Kate: You haven’t uttered a word ever since we’ve gotten here.” (Você não pronunciou uma palavra desde que nós
chegamos aqui)
“Babs: I feel dizzy and have a sore gut.” (Eu me sinto tonta e tenho dor de estômago)
“Kate: You’d better see a doctor.” (Seria melhor para você/Seria recomendável ver um médico)
Ressalta-se que a única resposta correta é HAD BETTER por tratar-se de expressão de alerta; que HAD BETTER significa
que se não for adotada a sugestão feita haverá sérias consequências, no caso danos mais graves à saúde; que a análise
do contexto de uso é vital para a seleção do item adequado ao contexto; que a tradução do item C “teria sido melhor
ver um médico” prova que ele não se aplica ao contexto em sua temporalidade; que as diretivas da Questão 20 são
plenamente satisfatórias e claras; que HAD BETTER refere-se a um futuro imediato.
Portanto, não há respaldo para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito preliminar divulgado
para a Questão 20, a saber, letra A.
Fonte:
 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 203
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Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 50
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão tratava do tema daqueles que faziam parte, concomitantemente do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros
Militar e do Alto Comando. Exigia que fosse marcada a alternativa que citava uma autoridade que não fazia parte,
concomitantemente, de ambos os órgãos. Analisando o art. 8º da Lei n.º 8.255, de 20 de novembro de 1991, não se
encontram como integrantes do Comando-Geral os Ex-Comandantes-Gerais e Ex-Subcomandantes-Gerais da
Corporação, enquanto não passarem para a inatividade. Noutra linha, todas as outras autoridades integram tanto o
Comando-Geral quanto o Alto Comando, como se observa do cotejo dos artigos 8º e 8º-A da citada lei.
Fonte: Lei n.º 8.255, de 20 de novembro de 1991.
Questão: 55
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Anusavice et al (2013) afirmam de forma categórica: “... no caso de dentes decíduos, tempos de aplicação de ácido mais
prolongados são necessários para melhorar o padrão de condicionamento do esmalte, que apresenta característica mais
aprismática nesses dentes”. Essa afirmativa corresponde a letra A o que comprova a improcedência do recurso.
Fonte: Anusavice KJ, Shen C, Rawls HR. Rio de Janeiro: Elsevier, 12.ed. 2013, página 261.
Questão: 56
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alcalinidade é uma vantagem do hidróxido de cálcio e a falta de adesão às estruturas dentárias é uma desvantagem.
Dessa forma percebe-se que o garabito divulgado está correto e que o recurso é improcedente.
Fonte: PEREIRA JC, ANAUATE NETO C, GONÇALVES SA. Dentística: Uma Abordagem Multidisciplinar. Artes Médicas,
01/2014. VitalBook file, página 12.
Questão: 62
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa correta continua sendo a letra C, pois as afirmativas corretas são I e IV.
A afirmativa III não está correta, pois a reabsorção dentinária interna localizada no canal radicular não apresenta em sua
manifestação clínica a alteração de cor. Entretanto, quando a reabsorção dentinária interna estiver localizada na coroa,
à medida que avança em direção ao esmalte, pode-se observar uma mancha rósea característica. A questão estava
relacionando a reabsorção dentinária interna localizada no canal radicular, e não na coroa dental.
A Obliteração Pulpar ou calcificação pulpar é uma condição patológica em que a câmara e o canal radicular são
obliterados por deposição progressiva de tecido duro. A cor amarela, em grande parte dos casos, reflete a calcificação
amorfa que se segue à deposição acelerada de dentina secundária na câmara e no canal pulpar.
Na hemorragia pulpar ocorre o extravasamento de sangue para fora dos capilares pulpares, sendo que clinicamente,
pode haver o escurecimento do dente, devido a desintegração dos eritrócitos e liberação de pigmentos que tiveram
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acesso aos túbulos dentinários, porém, o sangue extravasado pode poderá ser reabsorvido antes de ter acesso aos
túbulos, determinando pouca ou nenhuma alteração de cor.
A reabsorção substitutiva se caracteriza pela substituição progressiva de tecido dentário por tecido ósseo. No exame
radiográfico, observa-se perda do ligamento periodontal e o contato direto dente/osso alveolar, entretanto é um
processo irreversível, não havendo tratamento para sua interrupção.
Fonte: KRAMER, P.F.;FELDENS, C.A. Traumatismos na Dentição Decídua – Prevenção, diagnóstico e Tratamento. São
Paulo: Ed. Santos, 2005, 311p. p.136-142.
Questão: 67
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C.
A alternativa correta é a letra C. Entretanto, não seria a letra A como solicitado no recurso, pois, o amido é um
polissacarídeo de glicose que precisa ser hidrolisado na cavidade bucal (pela enzima amilase salivar) para fornecer
produtos de menor tamanho para ser fermentados. Assim, a capacidade de sua fermentação é muito menor do que a da
sacarose.
A sacarose é o único açúcar que atua como substrato para a síntese de polissacarídeos extacelulares, sendo capaz de
modificar a estrutura da matriz do biofilme.
A lactose é um dissacarídeo, formado de glicose e galactose, além disso, possui pontencial de baixar o pH menor do que
a sacarose, não tendo capacidade de causar quedas de pH suficientes para desmineralizar o esmalte, mas sim, para
desmineralizar a dentina.
Fonte: MALTZ, M.; TENUTA, L.M.A.; GROISMAN, S.; CURY, J.A. Cariologia: Conceitos Básicos, Diagnóstico e Tratamento
Não Restaurador. São Paulo: Artes Médicas, 2016, 144p.p.37-38; 86.
Questão: 69
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa correta é letra A. A cárie dentária é uma doença complexa, não erradicável, entretanto a progressão das
lesões podem ser controladas pela desorganização periódica do biofilme dental, disciplina do consumo do açúcar e uso
racional de fluoretos. Alguns produtos disponíveis no mercado são promissores a estimular a remineralização, servindo
como fonte externa de fósforo e cálcio, entretanto essas substâncias necessitam ser testadas em estudos clínicos
controlados para demonstrar sua capacidade de agir de forma aditiva ou sinérgica aos diferentes produtos fluoretados
disponíveis. O tratamento da doença cárie foi durante muitos anos baseado no tratamento restaurador, uma vez que o
diagnóstico era a presença de cavidade. Assim, atualmente não se justifica a utilização de selantes e restaurações,
mesmo que minimamente invasivos, para o controle da doença.
Fonte: MALTZ, M.; TENUTA, L.M.A.; GROISMAN, S.; CURY, J.A. Cariologia: Conceitos Básicos, Diagnóstico e Tratamento
Não Restaurador. São Paulo: Artes Médicas, 2016, 144p.p.37-38; 86.
Questão: 71
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa correta é a letra D. A pulpotomia é uma técnica convencional utilizada no tratamento de dentes decíduos
com envolvimento pulpar reversível decorrente de lesão cariosa profunda, de exposição pulpar durante a remoção de
tecido cariado ou de traumatismo dentoalveolar, principalmente nos casos de rizogênese incompleta, com o objetivo de
preservar a polpa radicular vital. É contraindicada em pacientes imunocomprometidos e em dentes com mais de 1/3 de
reabsorção radicular, sendo necessária no mínimo 1/3 de raiz intacta. A técnica consiste em amputar a polpa coronária,
inserir uma base na câmara pulpar a fim de promover a cicatrização do tecido dentário e manter a polpa radicular vital.
Fonte:
 MAIA,L.C.; PRIMO,L.G. Odontologia Integrada na Infância. São Paulo: Santos, 2012, 270p. p.241.
 DUQUE, C.; CALDO-TEIXEIRA, A.S.; RIBEIRO, A.A.; AMMARI, M.M.; ABREU, F.V.; ANTUNES, L.A.A.
Odontopediatria – Uma visão contemporânea. São Paulo: Santos, 2013, 671p. p.380.
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Questão: 72
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa correta é a letra C. Desde a sua formação, os arcos dentários fazem parte dos elementos básicos
necessários para o estabelecimento do crescimento e desenvolvimento da face. A observação da forma dos arcos
dentários no período pós-natal é fundamental, uma vez que pode ocorrer um grande número de alterações relacionadas
com o desenvolvimento da face. Um achado importante é o cordão fibroso de Robin e Magitot, um cordão flácido à
palpação na região de incisivos e caninos, que participa do vedamento dos maxilares durante a sucção e desaparece à
época da irrupção dentária.
Fonte: DUQUE, C.; CALDO-TEIXEIRA, A.S.; RIBEIRO, A.A.; AMMARI, M.M.; ABREU, F.V.; ANTUNES, L.A.A.
Odontopediatria: Uma visão contemporânea. São Paulo: Santos, 2013, 698p.p.484.
Questão: 75
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa correta é a letra D. As técnicas de controle de comportamento, didaticamente, se dividem em técnicas não
aversivas e técnicas aversivas. A técnica de dessensibilização é uma técnica não aversiva em que se utilizam várias
sessões para reduzir comportamentos inadequados de uma criança. A contenção física e técnica de mão sobre a Boca
são técnicas aversivas de controle de comportamento. A contenção física é indicada para pacientes não colaboradores
por falta de maturidade, retardo mental, ou quando outras técnicas de controle de comportamento falharam. É
contraindicada para pacientes colaboradores ou que sejam sistemicamente comprometidos. A técnica da mão sobre a
Boca é indicada para crianças entre 3 a 6 anos de idade , que não sejam portadores de deficiência física, mental e
emocional.
Fonte: DUQUE, C.; CALDO-TEIXEIRA, A.S.; RIBEIRO, A.A.; AMMARI, M.M.; ABREU, F.V.; ANTUNES, L.A.A.
Odontopediatria: Uma visão contemporânea. São Paulo: Santos, 2013, 698p.p.55-56.
Questão: 78
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa correta é a letra D. Variações no tempo de erupção da dentição decídua e o tempo de esfoliação são
frequentemente observados em pacientes pediátricos. Esfoliação de dentes na ausência de trauma em crianças
menores de cinco anos de idade requer atenção especial porque pode estar relacionada com condições patológicas de
origem sistêmica ou local. Segue algumas patologias relacionadas com esfoliação precoce: Hipofosfatasia, Querubismo,
Acrodinia. Hipofosfatemia, Neutropenia Clínica.
Fonte: DEAN, J.A.; AVERY, D.R.; McDONALD, R.E. Odontopediatria para Crianças e Adolescentes. 9ª Ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2011, 720p. p.90-95.

Cargo: Aspirante/Cirurgião-Dentista - Periodontia
Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) tem por objetivo informar, de forma clara e objetiva, acerca de fatos históricos que contribuíram de
alguma forma na construção de uma produção literária. ” não pode ser considerada correta, pois, a resenha crítica é um
texto que avalia uma produção artística ou intelectual. Seu objetivo é orientar o leitor, alertando-o para as qualidades e
os defeitos de um bem cultural, que pode ser livro, filme, CD, exposição, peça de teatro, entre outros. A resenha se
fundamenta no conhecimento especializado do crítico e na sua argumentação para convencer o leitor a conhecer ou não
a obra. Portanto, não é correto afirmar que o principal objetivo de tal texto é informar. A alternativa “A) expõe, a partir
de uma apuração jornalística, informações precisas sobre uma produção cultural de relevância social. ” não pode ser
considerada correta tendo em vista a justificativa anterior.
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Fonte: MARTIN, Mirian Celeste. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial,
2008.
Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A afirmativa “I. Caso o substantivo “vida” estivesse determinado, a ocorrência de crase seria invalidada. ” não pode ser
considerada correta, pois, em “às vezes na vida temos que parar para um balanço” a palavra “vida” já está determinada:
na = em + a, ou seja, a preposição que determinada “vida” foi empregada. A afirmativa “ III. O uso do acento grave, sinal
indicativo de crase, resulta da contração da preposição “a” exigida pelo termo subordinante com o artigo feminino “a”. ”
não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “acerca da frase presente na tirinha. ” a
frase a ser observada deveria ser a presente na tirinha apresentada. Deste modo a frase em questão é: “às vezes na vida
temos que parar para um balanço”. Neste caso, o emprego do acento grave não ocorre diante da exigência de regência,
mas acentua-se, geralmente, o “a” ou “as” de locuções formadas de substantivos femininos como as locuções
adverbiais: à direita, à esquerda, às vezes, à toa, às claras, à noite...
Fonte:
 O próprio texto.
 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “A) Dizer que nós conseguimos chegar a um equilibrado mundo cujos valores transmitimos a nossos filhos,
o que é sinônimo de educação. ” foi indicada como correta. “Uma mesma frase pode apresentar matizes diferentes de
significado se contiver ora um, ora outro tipo de orações adjetivas. Exemplo: “ O jornal que ainda ninguém leu, está ali. ”
“O jornal, que ainda ninguém leu, está ali. ” Na primeira frase, estamos tratando de um jornal que ainda ninguém leu
(sentido restrito do termo jornal); na segunda, tratamos apenas de um jornal, termo usado em seu sentido amplo. ”
Deste modo, não há incorreção na alternativa em análise. A alternativa “C) Dizer que conseguimos chegar à equilibrado
mundo cheio de valores que transmitimos aos nossos filhos, o que, em outras palavras mais compreensíveis, é sinônimo
de educação. ” não pode ser considerada correta, pois, a palavra “à equilibrado mundo” demonstra erro gramatical já
que o substantivo determinado não é feminino.
Fonte: Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
Questão: 15
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
A) There is regional inequality between wind power’s yield standards. (Há desigualdade regional entre os padrões de
produção de ventos)
B) The less fuel we use the more average energy costs might dwindle. (Quanto menos combustível usamos mais a média
dos custos de energia decrescem)
C) Overtime fee in renewable energy systems have proven less costly. (Custos de horas extra/trabalho extraordinário
nos sistemas de energia têm provado ser menos custosos)
D) One climatal lineament might rule over regional achievement ability. (Um delineamento/perfil/paradigma climático
pode determinar/mandar na habilidade regional de realização/consecução/resultado)
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Observa-se que não era necessário sequer analisar o mapa e os indicadores de legenda para realizar a exclusão do item
C; que os itens A, B, C confirmam-se no texto que se encontra à esquerda da imagem; que os itens A, B, D estão corretos
e que a diretiva da questão solicita que se aponte um único item inconsistente; que as inferências realizadas no item C
não podem ser confirmadas no texto que se encontra à esquerda da imagem; que é necessário dominar-se o
conhecimento de que OVER TIME (grafado separado) é um advérbio que significa AO LONGO DO TEMPO/COM O
PASSAR DO TEMPO, sendo totalmente diferente o significado de OVERTIME (grafado junto) para a exclusão do item C.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 15, a saber, letra C.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 18
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na Questão 18 e sua verificação do contexto de uso que ocorreu no texto da
avaliação__ e que foi claramente indicado nas diretivas__, se realizadas sem falhas, são suficientes para eliminar
possíveis dúvidas. Assim temos:
“Although furniture and flooors are still the most frequently varnished items, the wooden hulls of boats are also often
varnished.” (Embora/Apesar de/Ainda que/Não obstante/Conquanto/Contudo mobília e pisos são ainda os itens mais
frequentemente envernizados, os cascos de madeira de barcos são também frequentemente envernizados)
A) Albeit.(Apesar de/Contudo)
B) Hence.(Portanto/Daí/Logo/Consequentemente)
C) Nevertheless. (Entretanto/Não obstante/Conquanto/Contudo)
D) Notwithstanding. (Não obstante/Contudo)
Ressalta-se que todas as palavras apresentadas nas opções da avaliação são Linking words (marcadores de discurso);
que dentro da categoria de Linking words incluem-se
Advérbios, expressões adverbiais, conjunções; que a diretiva da questão não pede que se escolha um item em
substituição ao destacado na Questão 18; que no contexto de sentido do texto o único item que encaminha conclusão
de sequência lógica, não correspondendo ao emprego de ALTHOUGH no texto, é o item B.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 18, a saber, letra B.
Fonte:
 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 138-145.

Questão: 20
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na Questão 20, a análise do texto que antecede a questão e o domínio do
conhecimento relativo ao uso de tempos verbais, se aplicados sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis
dúvidas. Assim temos:
“Kate: You haven’t uttered a word ever since we’ve gotten here.” (Você não pronunciou uma palavra desde que nós
chegamos aqui)
“Babs: I feel dizzy and have a sore gut.” (Eu me sinto tonta e tenho dor de estômago)
“Kate: You’d better see a doctor.” (Seria melhor para você/Seria recomendável ver um médico)
Ressalta-se que a única resposta correta é HAD BETTER por tratar-se de expressão de alerta; que HAD BETTER significa
que se não for adotada a sugestão feita haverá sérias consequências, no caso danos mais graves à saúde; que a análise
do contexto de uso é vital para a seleção do item adequado ao contexto; que a tradução do item C “teria sido melhor
ver um médico” prova que ele não se aplica ao contexto em sua temporalidade; que as diretivas da Questão 20 são
plenamente satisfatórias e claras; que HAD BETTER refere-se a um futuro imediato.
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Portanto, não há respaldo para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito preliminar divulgado
para a Questão 20, a saber, letra A.
Fonte:
 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 203
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 41
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com o art. 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal “Compete privativamente ao Governador do Distrito
Federal: V – exercer o comando superior da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e
promover seus oficiais;
Fonte:: Lei Orgânica do Distrito Federal, de 8 de junho de 1993
Questão: 54
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com Andrade & Ranali (2014) a lipotimia é definida como um mal-estar passageiro, caracterizado por uma
sensação angustiante e iminente de desfalecimento, com palidez, sudorese aumentada, zumbidos auditivos, visão turva,
sem necessariamente levar à perda total da consciência. Por outro lado, a síncope é a perda repentina e momentânea
da consciência, causada pela súbita diminuição do fluxo sanguíneo e da oxigenação cerebral, ou ainda por causas
neurológicas e metabólicas. Frente ao exposto podemos perceber que o gabarito está correto e o recurso é
improcedente.
Fonte: Andrade ED, Ranali J. Emergências médicas em odontologia. São Paulo, Artes Médicas, 3. ed, página 64.
Questão: 55
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Anusavice et al (2013) afirmam de forma categórica: “... no caso de dentes decíduos, tempos de aplicação de ácido mais
prolongados são necessários para melhorar o padrão de condicionamento do esmalte, que apresenta característica mais
aprismática nesses dentes”. Essa afirmativa corresponde a letra A o que comprova a improcedência do recurso.
Fonte: Anusavice KJ, Shen C, Rawls HR. Rio de Janeiro: Elsevier, 12.ed. 2013, página 261.
Questão: 56
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alcalinidade é uma vantagem do hidróxido de cálcio e a falta de adesão às estruturas dentárias é uma desvantagem.
Dessa forma percebe-se que o garabito divulgado está correto e que o recurso é improcedente.
Fonte: PEREIRA JC, ANAUATE NETO C, GONÇALVES SA. Dentística: Uma Abordagem Multidisciplinar. Artes Médicas,
01/2014. VitalBook file, página 12.
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Questão: 62
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Ao contrário do que afirma o recurso porque a parede do alvéolo formada por um osso fino e compacto, chamado de
osso alveolar propriamente dito e identificada radiograficamente como lâmina dura é a parede interna.
Fonte: NEWMAN, MG, TAKEI HH, KLOKKEVOLD PR, CARRANZA FA. Periodontia clínica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2016, página 33.
Questão: 64
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Embora o enunciado mencione a palavra biofilme fica evidente que as alternativas se referem a características das
bactérias. Essas características não são alteradas por fatores externos e nem mesmo pelo tipo de doença presente na
região.
Fonte: NEWMAN, MG, TAKEI HH, KLOKKEVOLD PR, CARRANZA FA. Periodontia clínica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2016, página 133.
Questão: 70
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com Newman et al (2016), no período de um a três dias após a cirurgia do retalho, o espaço entre o retalho e
o dente ou osso é mais estreito.
Fonte: NEWMAN, MG, TAKEI HH, KLOKKEVOLD PR, CARRANZA FA. Periodontia clínica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2016, página 563.
Questão: 73
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com Newman et al (2016) a ameia interproximal ideal deve abrigar a papila interdental sem incidir sobre a
mesma. Ou seja, a afirmativa III está incorreta, tornando o recurso improcedente.
Fonte: NEWMAN, MG, TAKEI HH, KLOKKEVOLD PR, CARRANZA FA. Periodontia clínica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2016, página 680.
Questão: 76
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A elaboração da questão não se pautou em experiências pessoais e sim em literatura, no caso relacionado à área de
periodontia. De acordo com Borghetti & Monnet Corti (2011), uma desvantagem do enxerto conjuntivo associado ao
retalho posicionado coronariamente é a remoção de enxerto.
Fonte: BORGHETTI, A.; MONNET-CORTI, V. Cirurgia plástica periodontal. 2. ed. Rio de Janeiro: Artmed, 2011. 464 p.,
página 227, tabela 11.2.
Questão: 78
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Na classe II de Miller a recessão gengival atinge ou ultrapassa a linha mucogengival. Dessa forma, podemos inferir que
não haverá quantidade suficiente de gengiva inserida para recobrimento da recessão. Portanto a técnica de
deslocamento coronário do retalho não é indicada para tratamento desse tipo de recessão gengival.
Fonte: BORGHETTI, A.; MONNET-CORTI, V. Cirurgia plástica periodontal. 2. ed. Rio de Janeiro: Artmed, 2011. 464 p.,
página 148.
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Questão: 80
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A terminologia correta para a doença descrita no enunciado é Periodontite ulcerativa necrosante. Dessa forma a
questão ficou sem uma resposta correta devendo, portanto, ser anulada.
Fonte: NEWMAN, MG, TAKEI HH, KLOKKEVOLD PR, CARRANZA FA. Periodontia clínica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2016, página 306.

Cargo: Aspirante/Complementares - Arquivologia
Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) tem por objetivo informar, de forma clara e objetiva, acerca de fatos históricos que contribuíram de
alguma forma na construção de uma produção literária. ” não pode ser considerada correta, pois, a resenha crítica é um
texto que avalia uma produção artística ou intelectual. Seu objetivo é orientar o leitor, alertando-o para as qualidades e
os defeitos de um bem cultural, que pode ser livro, filme, CD, exposição, peça de teatro, entre outros. A resenha se
fundamenta no conhecimento especializado do crítico e na sua argumentação para convencer o leitor a conhecer ou não
a obra. Portanto, não é correto afirmar que o principal objetivo de tal texto é informar. A alternativa “A) expõe, a partir
de uma apuração jornalística, informações precisas sobre uma produção cultural de relevância social. ” não pode ser
considerada correta tendo em vista a justificativa anterior.
Fonte: MARTIN, Mirian Celeste. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial,
2008.
Questão: 05
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) A citação do nome do filósofo francês, Maurice Halbwachs, demonstra que através da utilização de
expressões equivalentes, a coesão lexical é estabelecida. ” não pode ser considerada correta, pois, no trecho “Em 1925,
quando a era das comunicações começava a se acelerar, o filósofo francês Maurice Halbwachs aventou a ideia de uma
“memória coletiva”: ” (1º§) a expressão “filósofo francês Maurice Halbwachs” é única não havendo referência anterior.
Vejamos o exemplo a seguir: “O Doutor Carlos concedeu entrevista no intervalo do congresso. O cientista entrevistado
reconhece que, a partir do emprego dos conhecimentos científicos, é possível racionalizar os sistemas de produção.
Agora esse estudioso quer contribuir para a democratização do saber. ” Os termos O Doutor Carlos, O cientista
entrevistado e esse estudioso se referem à mesma pessoa. A alternativa “D) A escolha na utilização do termo “país” no
lugar de “técnico” demonstra “o país reuniu a mais brilhante escalação da história do futebol, ” (1º§) demonstra que a
omissão do termo adequado proporciona maior coesão textual. ” não pode ser considerada correta, pois, a escolha
lexical relacionada à estilística – figura de linguagem – não tem por função proporcionar maior coesão textual, mas sim
evidenciar o estilo da linguagem na construção do texto. A alternativa “A) A coesão referencial pode ser vista em “[...] o
conjunto de lembranças que um grupo de pessoas compartilha [...]” (1º§). ” foi indicada como correta, pois, sabendo-se
que a coesão referencial se constrói pela menção de elementos que já apareceram, ou vão aparecer, no próprio texto; o
pronome relativo “que” retoma o antecedente “o conjunto de lembranças”. A alternativa “C) Na coesão por substituição
ocorre a escolha de um termo que representa um outro já referido no texto, como acontece com “Mauro” em
substituição a “Michel Joelsas”. ” não pode ser considerada correta, pois, em “No começo de 1970, Mauro (Michel
Joelsas), de 12 anos, ” não há referência ao termo “Mauro” anteriormente no texto, o nome “Michel Joelsas” aparece
entre parênteses demonstrando o nome do ator na vida real que representa o personagem “Mauro”.
Fonte:
 ANTUNES, I. Análise de Textos – Fundamentos e Práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.
 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.
 Platão e Fiorin. Para entender o texto – Leitura e redação. Ed. Ática.
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Questão: 06
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) o não-verbal refere-se à representação semântica do enunciado expresso na tirinha de forma que o
mesmo amplia o sentido que, de forma isolada, poderia ser atribuído ao texto verbal. ” não pode ser considerada
correta, pois, não há possibilidade de que, de forma isolada, o não-verbal represente o mesmo sentido expresso no
texto verbal. O texto verbal apresenta uma conotação diferente da que foi ilustrada, sendo a imagem a representação
literal do texto verbal. A alternativa “B) através do mesmo, a função social constituída do texto, de revelar um
posicionamento crítico sob a perspectiva do humor, é demonstrada. ” foi indicada como correta. De acordo com o
dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra “através” pode ser empregada, em sua 5ª acepção, com o sentido de
“por meio de; mediante. A alternativa “C) tendo em vista o propósito de comunicação, o gênero textual apresentado
assume a forma de um outro gênero, sendo um o instrumento utilizado pelo outro. ” não pode ser considerada correta,
pois, quando tal fato ocorre acontece o que chamamos de “hibridização” ou “intertextualidade intergêneros”, por
exemplo, um texto pode apresentar características de uma placa de trânsito, mas não ser uma placa de trânsito.

Fonte:
 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22310
Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A afirmativa “I. Caso o substantivo “vida” estivesse determinado, a ocorrência de crase seria invalidada. ” não pode ser
considerada correta, pois, em “às vezes na vida temos que parar para um balanço” a palavra “vida” já está determinada:
na = em + a, ou seja, a preposição que determinada “vida” foi empregada. A afirmativa “ III. O uso do acento grave, sinal
indicativo de crase, resulta da contração da preposição “a” exigida pelo termo subordinante com o artigo feminino “a”. ”
não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “acerca da frase presente na tirinha. ” a
frase a ser observada deveria ser a presente na tirinha apresentada. Deste modo a frase em questão é: “às vezes na vida
temos que parar para um balanço”. Neste caso, o emprego do acento grave não ocorre diante da exigência de regência,
mas acentua-se, geralmente, o “a” ou “as” de locuções formadas de substantivos femininos como as locuções
adverbiais: à direita, à esquerda, às vezes, à toa, às claras, à noite...
Fonte:
 O próprio texto.
 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 09
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) Contraposição, temporalidade. ” não pode ser considerada correta, pois, em “Dizer que estamos
prontos para receber o que de útil a sociedade deles nos oferece e rechaçar o que de ruim ela nos apresenta. ” (9º§) não
há qualquer elemento que indique temporalidade como: quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que,
assim que, desde que, enquanto, todas as vezes que, cada vez que, apenas, mal, que [= desde que], etc. A alternativa “B)
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Finalidade, oposição. ” foi indicada como correta, pois, em “Dizer que estamos prontos para receber o que de útil a
sociedade deles nos oferece e rechaçar o que de ruim ela nos apresenta. ” (9º§) é possível observar o emprego do
elemento indicador de finalidade “para” além da oposição entre “receber” e “rechaçar”.
Fonte:
 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 12
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Observa-se que a partícula TO, presente em “It was there that he began writing the more than 500 compositions that he
was to produce” (Foi lá que ele começou a escrever as mais de quinhentas composições que viria a produzir), não se
trata de uma preposição, mas de um marcador de infinitivo para levar PRODUCE a ser compreendido como PRODUZIR;
que a omissão dos dois pronomes relativos THAT não implica em perda de coerência ou carga semântica da estrutura
frasal; que a omissão de pronome relativo é correta se o pronome não for imediatamente seguido de verbo, fato
constatado nas duas ocorrências de THAT na estrutura frasal em questão.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 12, a saber, letra D.

Fonte:


Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers



Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 74, 480,584.

Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
Questão: 15
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
A) There is regional inequality between wind power’s yield standards. (Há desigualdade regional entre os padrões de
produção de ventos)
B) The less fuel we use the more average energy costs might dwindle. (Quanto menos combustível usamos mais a média
dos custos de energia decrescem)
C) Overtime fee in renewable energy systems have proven less costly. (Custos de horas extra/trabalho extraordinário
nos sistemas de energia têm provado ser menos custosos)
D) One climatal lineament might rule over regional achievement ability. (Um delineamento/perfil/paradigma climático
pode determinar/mandar na habilidade regional de realização/consecução/resultado)
Observa-se que não era necessário sequer analisar o mapa e os indicadores de legenda para realizar a exclusão do item
C; que os itens A, B, C confirmam-se no texto que se encontra à esquerda da imagem; que os itens A, B, D estão corretos
e que a diretiva da questão solicita que se aponte um único item inconsistente; que as inferências realizadas no item C
não podem ser confirmadas no texto que se encontra à esquerda da imagem; que é necessário dominar-se o
conhecimento de que OVER TIME (grafado separado) é um advérbio que significa AO LONGO DO TEMPO/COM O
PASSAR DO TEMPO, sendo totalmente diferente o significado de OVERTIME (grafado junto) para a exclusão do item C.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 15, a saber, letra C.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
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Questão: 16
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução da estrutura frasal proposta na Questão 16 e dos itens contidos nas opções, se realizada sem falhas, é
suficiente para eliminar possíveis dúvidas. Assim temos:
“Some oil-based varnishes can turn to a yellowish color; water-based varieties do not.” (Alguns vernizes à base de óleo
podem mudar para uma cor amarelada; as variedades à base de água não o fazem.), ou seja, não assumem cor
amarelada.
A) Water-based varnish sorts ought to be invariably colorless. (Tipos de vernizes à base de água devem estar
invariavelmente incolores)
B) Not all water-based varnishes can shift to a yellowish color. (Nem todos os vernizes à base de água podem mudar
para cor amarelada)
C) The yellower a varnish is the better its fallout is going to be. (Quanto mais amarelo um verniz é melhor seu efeito vai
ser)
D) Water-based varnishes don’t glare as much as yellow ones. (Vernizes à base de água não brilham tanto quanto os
vernizes amarelos)
Ressalta-se que não há indução a erro quando se domina o conhecimento de que o verbo DO pode referir-se a ação
mencionada previamente ou funcionar como verbo auxiliar, sabendo distinguir na gramática de uso qual foi o caso do
aplicado no contexto analisado.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 16, a saber, letra A.

Fonte:


Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers



Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 146-148.

Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução do itens propostos na Questão 17 e sua verificação inferencial no texto que antecede a questão, se
realizadas sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis dúvidas. Assim temos:
A) To varnish sunglasses’ screws use nail polish. (Para envernizar parafusos de óculos de sol use esmalte de unhas)
B) Wooden boat hulls are hardly ever enamelled. (Cascos de barco de madeira dificilmente são envernizados)
C) Varnishes should be applied on rough surfaces. (Vernizes devem ser aplicados sobre superfícies ásperas/brutas)
D) It takes a handful of varnish tiers for good result. (São necessárias várias/um punhado de camadas/demãos de verniz
para um bom resultado)
O item A contradiz o texto em “Clear nail polish, a type of varnish, can be used for countless small fixes: dab small
amounts to keep splintered wood from snagging, prevent ink from running, and stop buttons on clothing or screws on
sunglasses from coming loose.” (Esmalte de unhas incolor, um tipo de verniz, pode ser usado em incontáveis pequenos
reparos: aplique pequenas quantidades para evitar madeira lascada de desintegrar-se, evite que tinta escorra,
fixe/prenda botões em roupas ou parafusos em óculos de sol para que não afrouxem/fiquem bambos).
O item B contradiz o texto em “the wooden hulls of boats are also often varnished.” (Os cascos de madeira dos barcos
são frequentemente envernizados).
O item C contradiz o texto em “Wood must be carefully cleaned and sanded before any varnish is applied.” (A madeira
deve ser cuidadosamente limpa e lixada antes que qualquer verniz seja aplicado).
O item D confirma-se no texto em “Several coats are often required.” (Diversas/várias camadas/demãos são
frequentemente aplicadas).
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 17, a saber, letra D.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
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Questão: 19
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na Questão 19, a análise do texto que antecede a questão e o domínio do
conhecimento relativo a tempos verbais, se aplicados sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis dúvidas. Assim
temos:
“My friend Arnold Spencer has recently been indicated to a higher position at work, in fact he is now na editor-in-chief
at a famous online magazine. However having had personal worth to access that, it seems to have gotten to him. We
should admit he hasn’t been himself lately. He turned out to be aloof, has been getting to work late and you notice he’s
spacing out frequently.” (Meu amigo Arnold Spencer foi recentemente indicado para um cargo mais alto no trabalho, na
verdade ele é agora editor chefe de uma famosa revista online. Apesar de ter valor pessoal para ter conseguido tal
cargo, parece que foi negativamente afetado. Devemos admitir que ele não tem sido o mesmo ultimamente. Ele ficou
distante/indiferente, tem chegado ao trabalho atrasado e percebe-se que ele está distraído frequentemente.)
“It’s extremely important that ARNOLD BE warned about the consequences of such behavior.” (É extremamente
importante que Arnold seja alertado sobre as consequências de tal comportamento).
Destaca-se que o Presente do Subjuntivo do verbo TO BE é BE para qualquer sujeito; que o uso do Presente do
Subjuntivo é obrigatório porque há Sentence Antecedent/ THAT clause (Oração antecedente) “IT’S EXTREMELY
IMPORTANT THAT”; que o item C fere a semântica (É extremamente importante que Arnold SER alertado sobre as
consequências de tal comportamento) e a gramática, como já exposto.
Portanto, não há respaldo para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito preliminar divulgado
para a Questão 19, a saber, letra B.
Fonte:
 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press.Page 559.
Questão: 20
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na Questão 20, à análise do texto que antecede a questão e o domínio do
conhecimento relativo ao uso de tempos verbais, se aplicados sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis
dúvidas. Assim temos:
“Kate: You haven’t uttered a word ever since we’ve gotten here.” (Você não pronunciou uma palavra desde que nós
chegamos aqui)
“Babs: I feel dizzy and have a sore gut.” (Eu me sinto tonta e tenho dor de estômago)
“Kate: You’d better see a doctor.” (Seria melhor para você/Seria recomendável ver um médico)
Ressalta-se que a única resposta correta é HAD BETTER por tratar-se de expressão de alerta; que HAD BETTER significa
que se não for adotada a sugestão feita haverá sérias consequências, no caso danos mais graves à saúde; que a análise
do contexto de uso é vital para a seleção do item adequado ao contexto; que a tradução do item C “teria sido melhor
ver um médico” prova que ele não se aplica ao contexto em sua temporalidade; que as diretivas da Questão 20 são
plenamente satisfatórias e claras; que HAD BETTER refere-se a um futuro imediato.
Portanto, não há respaldo para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito preliminar divulgado
para a Questão 20, a saber, letra A.
Fonte:
 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 203
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
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informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
Questão: 30
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O edital nº 001 de 1º de julho de 2016 do concurso público em questão apresenta o seguinte texto para o conteúdo de
noções de informática:
"Noções de sistema operacional (ambientes Linux e Windows). Edição de textos, planilhas e apresentações
(ambientes Microsoft Office e Libre Office). Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e
intranet; programas de navegação (Microsoft Internet Explorer e Mozilla Firefox) e correio eletrônico (Outlook Express
e Mozilla Thunderbird); grupos de discussão; sítios de busca e pesquisa na Internet. Conceitos de organização e de
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Segurança da informação. Procedimentos de
segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais. Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware
etc.). Procedimentos de backup.”
Logo pode-se inferir que: A questão sobre conhecimentos na ferramenta Microsoft Office Excel 2013 está abarcada no
conteúdo “Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office e Libre Office)” que engloba
recursos e técnicas disponíveis na ferramenta desde a criação, formatação ou até mesmo a utilização de funções
presentes na ferramenta para a composição de fórmulas como: SOMA, RAIZ, TRUNCAR, CONT.NÚM, PI, MÍNIMO,
MÉDIA, POTÊNCIA, ARRED, CONT.SE e SE. Ainda é importante ressaltar que os cálculos matemáticos são conceitos
intrínsecos e essenciais na utilização de planilhas eletrônicas que possuem como funcionalidade principal a organização
e otimização de operações dessa natureza.
O comando da questão solicita o “apontamento” da alternativa que resultará no mesmo valor contido na célula B3 da
planilha, ou seja 150. Analisando cada alternativa, pode-se concluir que:
(A) “=(((SOMA(A2;C3)+A4)-RAIZ(B2))/2)-SOMA(A4;C4)” efetuará o cálculo: =(((380+10)-30))/2)-27 = 180-27 = 153
(B) “=SOMA((TRUNCAR(CONT.NÚM(A1:C4)*PI();0)+1);B4)” efetuará o cálculo: =(35+115) = 150
(C) “=((MÍNIMO(A1:C1)+MÉDIA(A3;A1))-POTÊNCIA(C4;2))-SOMA(C3;C4;A4)” efetuará o cálculo: =((200+300))-289))57 = 211-57 = 154
(D) “=(ARRED(C3-11,5;0)+CONT.SE(A1:C2;">350"))+SOMA(B4;C4)-SE(PI()<4,14;3;4)”
=((19+3))+132-3 = 22 + 129 = 151

efetuará

o

cálculo:

Conforme constatação apenas a alternativa B resulta no mesmo valor da célula B3 (150)
Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente mantendo a decisão do gabarito preliminar.
Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Quando determinada empresa é certificada ISO 14.001 e tem a sustentabilidade ambiental como princípio de gestão, é
plenamente factível concluir que utilizar corretamente esta ferramenta (ISO 14.001) é um importante passo para o
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ao permitir a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental, ao auxiliar no
cumprimento da legislação ambiental variadas, etc. Portanto estes dois temas estão plenamente correlacionados.
Fonte: Domínio público.
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Questão: 41
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para Alternativa C.
De acordo com o art. 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal “Compete privativamente ao Governador do Distrito
Federal: V – exercer o comando superior da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e
promover seus oficiais;
Fonte: Lei Orgânica do Distrito Federal, de 8 de junho de 1993.
Questão: 42
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para Alternativa A.
Estabelece a Lei Orgânica do Distrito Federal: “Art. 101-A. São crimes de responsabilidade os atos dos Secretários de
Estado do Distrito Federal, dos dirigentes e servidores da administração pública direta e indireta, do Procurador-Geral,
dos comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil que atentarem
contra a Constituição Federal, esta Lei Orgânica e, especialmente, contra: (Artigo e respectivos incisos e parágrafos com
a redação da Emenda à Lei Orgânica nº 44, de 2005.) I – a existência da União e do Distrito Federal; II – o livre exercício
dos Poderes Executivo e Legislativo e das outras autoridades constituídas; III – o exercício dos direitos políticos,
individuais e sociais; IV – a segurança interna do País e do Distrito Federal; V – a probidade na administração; (...). Pelo
que se vê, as afirmativas coincidem com a redação dos incisos citados.
Fonte: Lei Orgânica do Distrito Federal.
Questão: 50
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão tratava do tema daqueles que faziam parte, concomitantemente do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros
Militar e do Alto Comando. Exigia que fosse marcada a alternativa que citava uma autoridade que não fazia parte,
concomitantemente, de ambos os órgãos. Analisando o art. 8º da Lei n.º 8.255, de 20 de novembro de 1991, não se
encontram como integrantes do Comando-Geral os Ex-Comandantes-Gerais e Ex-Subcomandantes-Gerais da
Corporação, enquanto não passarem para a inatividade. Noutra linha, todas as outras autoridades integram tanto o
Comando-Geral quanto o Alto Comando, como se observa do cotejo dos artigos 8º e 8º-A da citada lei.
Fonte: Lei n.º 8.255, de 20 de novembro de 1991.
Questão: 54
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As razões apresentadas não correspondem à questão.
Questão: 59
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As razões apresentadas não correspondem à questão.
Questão: 66
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustenta o recurso que há mais de uma resposta para o comando da questão. O recurso impetrado é IMPROCEDENTE,
pois segundo (Lopes, 2009, p. 200) “Bases de dados não dão todas as respostas e nem sempre são necessárias. São
instrumentos poderosos casos tenham sido concebidas logicamente, para a construção do objeto da pesquisa. Não
conseguem por si só responder a questões mais gerais, fruto da análise dos dados coletados”.
Diante do exposto, mantenha-se a validade da questão.
Fonte: Lopes, Luiz Carlos – A nova Arquivística na Modernização Administrativa. 2ed. Brasília: Projecto Editorial 2009.
416p. p. 200.
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Questão: 67
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustenta o recurso que não existe resposta para o comando da questão. O recurso impetrado é IMPROCEDENTE, pois
segundo Amorin, 2002. p. 25 “Não compete ao protocolo julgar se um pedido é válido, ou não, se está bem redigido, ou
não, se está sendo atendido, ou não (...)
O protocolo deve receber o documento e encaminhá-lo à autoridade competente e esta sim, proferirá deferimento ou
indeferimento. ”
Diante do exposto, mantenha-se a validade da questão.
Fonte: Amorin, Ricardo Gomes – Do protocolo ao arquivo: passo a passo: tramitação de documentos do protocolo à
eliminação. Ribeirão Preto: IBRAP, 2002. 236p. p25.
Questão: 68
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustenta o recurso que o conteúdo da questão não estava previsto no edital do concurso. O recurso impetrado é
IMPROCEDENTE, pois o Edital 01 de 01 de julho de 2016, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, prevê em
seu Anexo I, que trata sobre os conhecimentos específicos do cargo, em especial Arquivologia as temáticas: “legislação
arquivística; gestão de documentos; e implementação de programas de gestão de documentos”.
O Manual de Gestão de Documentos Administrativos do Governo do Distrito Federal, é um normativo instrumento
aprovado por meio da Instrução Normativa N 02 de 28 de maio de 2014,
Decreto 35.404 de 07 de maio de 2014, que delega competências para o Secretário de Estado de Planejamento e
Orçamento do Distrito Federal aprovar os atos normativos referentes à gestão de documentos administrativos do
Distrito Federal.
Além do mais, os disposições contidas no Manual abrangem os órgãos integrantes da administração direta e indireta do
Distrito Federal, ou seja, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal faz parte dessa Administração.
Assim, a questão em análise está de acordo com o previsto no edital, pois se encontram nela tanto a temática da Gestão
de documentos quanto da legislação arquivística aplicada aos órgãos integrantes do Governo do Distrito Federal.
Diante do exposto, mantenha-se a validade da questão.
Fonte:
 Distrito Federal (Brasil). Secretaria de Estado e Planejamento do Distrito Federal – SEPLAN


Manual de Gestão de Documentos Administrativos do Governo do Distrito Federal - Secretaria de Estado e
Planejamento do Distrito Federal – SEPLAN



ed. rev. e atual. Brasília SEPLAN, 2014

Questão: 69
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustenta o recurso que existe divergência na resposta da questão apresentada no gabarito. O recurso impetrado é
IMPROCEDENTE. Para o questionamento sobre a veracidade do item “I” Souza (2006), afirma que a classificação “
aparece assim, nas várias definições, como uma atividade intelectual do arquivista. Com as informações obtidas sobre o
sujeito acumulador de documentos (a entidade), ele constrói uma representação ideológica, que revela o sentido e o
conteúdo das relações entre os documentos. Para o questionado sobre a veracidade do item “II”, Souza, 2014 afirma
que “podemos dividir o processo classificatório em duas partes: a parte intelectual e a parte física. A parte intelectual se
refere à classificação propriamente dita (processo mental de estabelecimento de classes) e à ordenação (a disposição
dos documentos nas classes estabelecidas). A codificação entra como último elemento dessa parte intelectual. A parte
física é representada pelo arquivamento dos documentos em um local determinado pela classificação e disposto
segundo uma ordem definida. ” Além de Souza, Lopes, 2009, também afirma que “entende-se aqui a classificação como
a ordenação intelectual e física de acervos, baseada em uma proposta de hierarquização das informações referentes a
ela. ”. Diante do exposto, mantenha-se o gabarito da questão.
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Fontes:
 Sousa, R.T.B (2014). Alguns apontamentos sobre a classificação de documentos de arquivo // Brazilian Journal of
Information Science: new research trends. 8:1/2 (2014) 1-24


Sousa, R.T.B. (2006). Classificação de documentos arquivísticos: trajetória de um conceito// Arquivística.net. 2:2
(2006) 120-142.



Lopes, Luiz Carlos – A nova Arquivística na Modernização Administrativa. 2ed. Brasília: Projecto Editorial 2009.
416p. P 286

Questão: 72
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustenta o recurso que existe mais de uma resposta correta para a questão. O recurso impetrado é IMPROCEDENTE.
Para demostrar a veracidade da alternativa “A”, Bernardes (2008, p.9) afirma que “A gestão documental assegura o
cumprimento de todas as fases do documento: corrente, intermediária e permanente. Nesse sentido a gestão
documental garante o efetivo controle do documento desde sua produção até sua destinação final: eliminação ou
guarda permanente e permite a localização dos documentos e acesso rápido às informações. ”
Diante do exposto, mantenha-se a validade da questão.
Fonte: Bernardes, Ieda Pimenta (Coordenação) Gestão Documental Aplicada / Ieda Pimenta Bernardes, Hilda Delatorre
São Paulo: Arquivo Público do Estado de São Paulo, 2008 54 p
Questão: 74
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustenta o recurso que o conteúdo da questão não estava previsto no programa do edital do concurso. O recurso
impetrado é IMPROCEDENTE, pois o Edital 01 de 01 de julho de 2016, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal,
prevê em seu Anexo I, que trata sobre os conhecimentos específicos do cargo, em especial Arquivologia a temática:
“legislação arquivística”.
A Lei N 4.990, de 12 de dezembro de 2012, que regula o acesso a informações no Distrito Federal previsto no art. 5º,
XXXIII, no art. 37, § 3º, II, e no art. 216, § 2º, da Constituição Federal e nos termos do art. 45, da Lei federal nº 12.527, de
18 de novembro de 2011, e dá outras providências. A Lei em epigrafe trata da temática do acesso à informação no
âmbito dos órgãos da administração do Distrito Federal, o qual faz parte o Corpo de Bombeiros.
“Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelo Distrito Federal, visando a garantir
o acesso a informações previsto no art. 5º, XXXIII, no art. 37, § 3º, II, e no art. 216, § 2º, da Constituição
Federal, no art. 22, I e II, da Lei Orgânica do Distrito Federal e em conformidade com a Lei federal nº 12.527,
de 18 de novembro de 2011.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:
I – os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo e Legislativo, incluindo o
Tribunal de Contas do Distrito Federal;
II – as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as
demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Distrito Federal. ”
A referida Lei, trata ainda da temática arquivística, ao abordar no parágrafo único do Art. 45. e Art. 47, essa temática
“At. 45 .................................
Parágrafo único. Os órgãos do Sistema de Arquivos do Distrito Federal – SIARDF, de acordo com a sua
estrutura orgânica e as suas competências, devem disponibilizar todas as informações arquivísticas e o
suporte técnico necessários ao efetivo cumprimento desta Lei.
Art. 46. Fica a Secretaria de Transparência e Controle do Distrito Federal
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(...)
Art. 47. A Lei nº 2.545, de 28 de abril de 2000, que dispõe sobre a proteção dos documentos de arquivos
públicos, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 1º .................................
§ 3º Considera-se gestão de documentos, com base no art. 3º da Lei federal nº 8.159, de 8 de janeiro de
1991, o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, à tramitação, ao uso, à
avaliação e ao arquivamento dos documentos, em fase corrente e intermediária, independentemente do
suporte, visando a sua eliminação ou o seu recolhimento para guarda permanente.
Art. 2º O Distrito Federal realizará a gestão de documentos de arquivo de seus órgãos e de suas entidades
visando:
...........................................
IV – à garantia de acesso aos documentos de arquivo e às informações neles contidas, resguardados os
aspectos do sigilo legal; ”
Assim, quando o edital fala em “Legislação arquivística” e a questão tratou sobre uma temática de legislação de arquivo
em informação, no âmbito dos órgãos integrantes do Governo do Distrito Federal, não há que se falar em ausência de
conteúdo programático.
Diante do exposto, mantenha-se a validade da questão.
Fonte: Lei N 4990, de 12 de dezembro de 2012, que regula o acesso a informações no Distrito Federal

Cargo: Aspirante/Complementares - Biblioteconomia
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em “uma “memória coletiva”: o conjunto de lembranças que um grupo de pessoas compartilha sobre um evento
marcante e que, somado a fatos e imagens de domínio público, forma um tecido muito mais extenso e bem tramado (III)
do que a simples soma das recordações individuais. ”” pode ser identificada a veracidade da afirmativa III. A
continuidade do trecho selecionado anteriormente está relacionada ao conceito “memória coletiva” e é introduzida
através do sinal de pontuação de dois pontos. A afirmativa “II. Através de fatos históricos e testemunhos comprováveis
produz um nível de expectativa pertinente ao tipo textual proposto. “não pode ser considerada correta, pois, não há
testemunhos comprováveis no texto. No testemunho autorizado ou comprovável, temos uma declaração de alguém.
Neste caso, porém, os depoimentos são dados por pessoas comuns, não necessariamente especialistas em determinada
área do conhecimento. Assim, quando uma dona de casa declara ter utilizado uma marca de sabão em pó específica ou
servido um produto alimentício qualquer à própria família, seu testemunho ganha em autenticidade, é autorizado pelo
uso, pela experiência com o produto em questão. Esse recurso argumentativo é verificável também quando um
anunciante recorre a pessoas famosas, artistas, esportistas entre outros. Nesta situação específica, é possível mesclar a
estratégia à anterior, quando, por exemplo, um tenista anuncia uma determinada marca de raquete. É evidente que faz
isso pela experiência, mas também por ser um especialista. A lógica de se recorrer a uma pessoa famosa é levar o
consumidor comum a agir conforme as ações daquele por quem se nutre uma admiração, ou daquele a quem se deseja
seguir os passos. Há também um outro raciocínio: é como se dissesse o seguinte: ela, que é uma pessoa famosa e não
quer nem pode manchar a imagem pública, usa nosso produto, você, que é desconhecido, pode usar sem susto. As
alternativas “C) I e III. ” e “D) II e III. ” não apresentam respostas iguais como ser vista anteriormente.
Fonte:
 O próprio texto.
 CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. 6ª ed., São Paulo: Ática, 1991.
 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. Ed. Saraiva. 2ª edição.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
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Questão: 05
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) A citação do nome do filósofo francês, Maurice Halbwachs, demonstra que através da utilização de
expressões equivalentes, a coesão lexical é estabelecida. ” não pode ser considerada correta, pois, no trecho “Em 1925,
quando a era das comunicações começava a se acelerar, o filósofo francês Maurice Halbwachs aventou a ideia de uma
“memória coletiva”: ” (1º§) a expressão “filósofo francês Maurice Halbwachs” é única não havendo referência anterior.
Vejamos o exemplo a seguir: “O Doutor Carlos concedeu entrevista no intervalo do congresso. O cientista entrevistado
reconhece que, a partir do emprego dos conhecimentos científicos, é possível racionalizar os sistemas de produção.
Agora esse estudioso quer contribuir para a democratização do saber. ” Os termos O Doutor Carlos, O cientista
entrevistado e esse estudioso se referem à mesma pessoa. A alternativa “D) A escolha na utilização do termo “país” no
lugar de “técnico” demonstra “o país reuniu a mais brilhante escalação da história do futebol, ” (1º§) demonstra que a
omissão do termo adequado proporciona maior coesão textual. ” não pode ser considerada correta, pois, a escolha
lexical relacionada à estilística – figura de linguagem – não tem por função proporcionar maior coesão textual, mas sim
evidenciar o estilo da linguagem na construção do texto. A alternativa “A) A coesão referencial pode ser vista em “[...] o
conjunto de lembranças que um grupo de pessoas compartilha [...]” (1º§). ” foi indicada como correta, pois, sabendo-se
que a coesão referencial se constrói pela menção de elementos que já apareceram, ou vão aparecer, no próprio texto; o
pronome relativo “que” retoma o antecedente “o conjunto de lembranças”. A alternativa “C) Na coesão por substituição
ocorre a escolha de um termo que representa um outro já referido no texto, como acontece com “Mauro” em
substituição a “Michel Joelsas”. ” não pode ser considerada correta, pois, em “No começo de 1970, Mauro (Michel
Joelsas), de 12 anos, ” não há referência ao termo “Mauro” anteriormente no texto, o nome “Michel Joelsas” aparece
entre parênteses demonstrando o nome do ator na vida real que representa o personagem “Mauro”.
Fonte:
 ANTUNES, I. Análise de Textos – Fundamentos e Práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.
 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.
 Platão e Fiorin. Para entender o texto – Leitura e redação. Ed. Ática.
Questão: 06
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) o não-verbal refere-se à representação semântica do enunciado expresso na tirinha de forma que o
mesmo amplia o sentido que, de forma isolada, poderia ser atribuído ao texto verbal. ” não pode ser considerada
correta, pois, não há possibilidade de que, de forma isolada, o não-verbal represente o mesmo sentido expresso no
texto verbal. O texto verbal apresenta uma conotação diferente da que foi ilustrada, sendo a imagem a representação
literal do texto verbal. A alternativa “B) através do mesmo, a função social constituída do texto, de revelar um
posicionamento crítico sob a perspectiva do humor, é demonstrada. ” foi indicada como correta. De acordo com o
dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra “através” pode ser empregada, em sua 5ª acepção, com o sentido de
“por meio de; mediante. A alternativa “C) tendo em vista o propósito de comunicação, o gênero textual apresentado
assume a forma de um outro gênero, sendo um o instrumento utilizado pelo outro. ” não pode ser considerada correta,
pois, quando tal fato ocorre acontece o que chamamos de “hibridização” ou “intertextualidade intergêneros”, por
exemplo, um texto pode apresentar características de uma placa de trânsito, mas não ser uma placa de trânsito.
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Fonte:
 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22310
Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A afirmativa “I. Caso o substantivo “vida” estivesse determinado, a ocorrência de crase seria invalidada. ” não pode ser
considerada correta, pois, em “às vezes na vida temos que parar para um balanço” a palavra “vida” já está determinada:
na = em + a, ou seja, a preposição que determinada “vida” foi empregada. A afirmativa “ III. O uso do acento grave, sinal
indicativo de crase, resulta da contração da preposição “a” exigida pelo termo subordinante com o artigo feminino “a”. ”
não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “acerca da frase presente na tirinha. ” a
frase a ser observada deveria ser a presente na tirinha apresentada. Deste modo a frase em questão é: “às vezes na vida
temos que parar para um balanço”. Neste caso, o emprego do acento grave não ocorre diante da exigência de regência,
mas acentua-se, geralmente, o “a” ou “as” de locuções formadas de substantivos femininos como as locuções
adverbiais: à direita, à esquerda, às vezes, à toa, às claras, à noite...
Fonte:
 O próprio texto.
 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
A) Scott was no longer a slave past the 1868. (Scott não era mais escravo depois de 1868)
B) Scott Joplin had been a former freed slave. (Scott Joplin tinha sido ex-escravo liberto)
C) Scott’s parents had been slaves on his birth. (Os pais de Scott tinham sido escravos no dia de seu nascimento)
D) Prior to 1868 Scott’s folks had been captive. (Anteriormente a 1868 os pais de Scott tinham sido cativos)
Observa-se que o uso da preposição ON no item C indica fato ocorrido em dia/data em particular; que a palavra FOLKS,
presente no item D, é sinônimo de PARENTS; que CAPTIVE, assim como em português, é sinônimo de escravo/escravos.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 11, a saber, letra D.

Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
Questão: 15
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
A) There is regional inequality between wind power’s yield standards. (Há desigualdade regional entre os padrões de
produção de ventos)
B) The less fuel we use the more average energy costs might dwindle. (Quanto menos combustível usamos mais a média
dos custos de energia decrescem)
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C) Overtime fee in renewable energy systems have proven less costly. (Custos de horas extra/trabalho extraordinário
nos sistemas de energia têm provado ser menos custosos)
D) One climatal lineament might rule over regional achievement ability. (Um delineamento/perfil/paradigma climático
pode determinar/mandar na habilidade regional de realização/consecução/resultado)
Observa-se que não era necessário sequer analisar o mapa e os indicadores de legenda para realizar a exclusão do item
C; que os itens A, B, C confirmam-se no texto que se encontra à esquerda da imagem; que os itens A, B, D estão corretos
e que a diretiva da questão solicita que se aponte um único item inconsistente; que as inferências realizadas no item C
não podem ser confirmadas no texto que se encontra à esquerda da imagem; que é necessário dominar-se o
conhecimento de que OVER TIME (grafado separado) é um advérbio que significa AO LONGO DO TEMPO/COM O
PASSAR DO TEMPO, sendo totalmente diferente o significado de OVERTIME (grafado junto) para a exclusão do item C.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 15, a saber, letra C.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 18
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na Questão 18 e sua verificação do contexto de uso que ocorreu no texto da
avaliação__ e que foi claramente indicado nas diretivas__, se realizadas sem falhas, são suficientes para eliminar
possíveis dúvidas. Assim temos:
“Although furniture and flooors are still the most frequently varnished items, the wooden hulls of boats are also often
varnished.” (Embora/Apesar de/Ainda que/Não obstante/Conquanto/Contudo mobília e pisos são ainda os itens mais
frequentemente envernizados, os cascos de madeira de barcos são também frequentemente envernizados)
A) Albeit.(Apesar de/Contudo)
B) Hence.(Portanto/Daí/Logo/Consequentemente)
C) Nevertheless. (Entretanto/Não obstante/Conquanto/Contudo)
D) Notwithstanding. (Não obstante/Contudo)
Ressalta-se que todas as palavras apresentadas nas opções da avaliação são Linking words (marcadores de discurso);
que dentro da categoria de Linking words incluem-se
Advérbios, expressões adverbiais, conjunções; que a diretiva da questão não pede que se escolha um item em
substituição ao destacado na Questão 18; que no contexto de sentido do texto o único item que encaminha conclusão
de sequência lógica, não correspondendo ao emprego de ALTHOUGH no texto, é o item B.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 18, a saber, letra B.
Fonte:
 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 138-145.
Questão: 20
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na Questão 20, à análise do texto que antecede a questão e o domínio do
conhecimento relativo ao uso de tempos verbais, se aplicados sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis
dúvidas. Assim temos:
“Kate: You haven’t uttered a word ever since we’ve gotten here.” (Você não pronunciou uma palavra desde que nós
chegamos aqui)
“Babs: I feel dizzy and have a sore gut.” (Eu me sinto tonta e tenho dor de estômago)
“Kate: You’d better see a doctor.” (Seria melhor para você/Seria recomendável ver um médico)
Ressalta-se que a única resposta correta é HAD BETTER por tratar-se de expressão de alerta; que HAD BETTER significa
que se não for adotada a sugestão feita haverá sérias consequências, no caso danos mais graves à saúde; que a análise
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do contexto de uso é vital para a seleção do item adequado ao contexto; que a tradução do item C “teria sido melhor
ver um médico” prova que ele não se aplica ao contexto em sua temporalidade; que as diretivas da Questão 20 são
plenamente satisfatórias e claras; que HAD BETTER refere-se a um futuro imediato. Portanto, não há respaldo para
atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito preliminar divulgado para a Questão 20, a saber, letra A.
Fonte:
 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 203
Questão: 23
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando da questão apresenta três afirmativas sobre a ferramenta Libre Office Impress. É importante ressaltar, que
para a resolução da questão não era necessário qualquer imagem, pois a análise era direta sobre recursos da ferramenta
em questão. Segundo o fabricante da ferramenta em questão, as afirmativas abaixo são consideradas FALSAS pelos
seguintes motivos:
 “Minimizar espaçamento diminui o espaçamento do parágrafo acima do parágrafo selecionado”, pois o nome
correto do comando que realiza essa função é DIMINUIR ESPAÇAMENTO.


“Otimizar Fonte reduz o tamanho da fonte do texto selecionado”, pois o nome correto do recurso é REDUZIR
FONTE.

Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente mantendo a decisão do gabarito preliminar.
Fonte: https://help.libreoffice.org/Impress/Text_Formatting_Bar/pt-BR#Diminuir_espa.C3.A7amento
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Quando determinada empresa é certificada ISO 14.001 e tem a sustentabilidade ambiental como princípio de gestão, é
plenamente factível concluir que utilizar corretamente esta ferramenta (ISO 14.001) é um importante passo para o
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ao permitir a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental, ao auxiliar no
cumprimento da legislação ambiental variadas, etc. Portanto estes dois temas estão plenamente correlacionados.
Fonte: Domínio público.
Questão: 40
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Conhecimentos básicos em questões ambientais, como o assunto ‘efeito estufa’ estão plenamente correlacionados aos
temas constantes em Edital, especialmente Desenvolvimento Sustentável, Agenda Ambiental da Administração Pública
(A3P) e, indiretamente, a Política Nacional de Mudanças no Clima.
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Além disso, a questão solicita que se mencione ‘os dois PRINCIPAIS gases causadores do Efeito Estufa’. Convém
mencionar o Dicionário Michaelis, que informa que a palavra PRINCIPAL tem os seguintes significados: “Que é o mais
importante, o mais relevante em um grupo de... coisas comparáveis; essencial, fundamental. Que está em primeiro
lugar, que reúne maiores e melhores qualidades; notável, saliente.” Sendo assim, é de conhecimento amplo que o
Dióxido de carbono é o principal contribuinte para o Efeito Estufa, seguido do metano.
Fonte: Domínio público.
Questão: 41
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com o art. 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal “Compete privativamente ao Governador do Distrito
Federal: V – exercer o comando superior da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e
promover seus oficiais;
Fonte: : Lei Orgânica do Distrito Federal, de 8 de junho de 1993
Questão: 50
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão tratava do tema daqueles que faziam parte, concomitantemente do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros
Militar e do Alto Comando. Exigia que fosse marcada a alternativa que citava uma autoridade que não fazia parte,
concomitantemente, de ambos os órgãos. Analisando o art. 8º da Lei n.º 8.255, de 20 de novembro de 1991, não se
encontram como integrantes do Comando-Geral os Ex-Comandantes-Gerais e Ex-Subcomandantes-Gerais da
Corporação, enquanto não passarem para a inatividade. Noutra linha, todas as outras autoridades integram tanto o
Comando-Geral quanto o Alto Comando, como se observa do cotejo dos artigos 8º e 8º-A da citada lei.
Fonte: Lei n.º 8.255, de 20 de novembro de 1991.
Questão: 61
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As razões do recurso não se referem à questão mencionada.
Questão: 62
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão 62 teve como objetivo verificar o conhecimento sobre o item programático Normalização e as principais
normas brasileiras de documentação. A questão se refere especificamente à norma 6023, ABNT, Referências, uma das
normas mais utilizadas pelos profissionais da informação. Os argumentos apresentados, solicitando a anulação da
questão, sustentam que não existe uma alternativa de resposta válida para a questão. A fonte utilizada informa que,
havendo duas editoras, ambas (grifo nosso) devem ser apresentadas na referência. Desta forma mantém-se o gabarito,
Letra B, que estabelece que apenas a alternativa I está incorreta. As afirmativas II e III está corretas o que pode ser
verificado na bibliografia.
Face ao exposto, o recurso é improcedente e o gabarito deve ser mantido.
Fonte:
 Edital do concurso
 FRANÇA, Júnia Lessa; VASCONCELLOS, Ana Cristina de.; MAGALHÃES, Maria Helena de Andrade; BORGES, Stella
Maris. Manual para normalização de publicações técnico-científicas. 9. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013.
Questão: 64
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O argumento apresentado não se justifica. No caso específico os termos “substituindo” e “substituído”, embora
diferentes, não afetam o entendimento da questão e nem alteram a resposta. Desta forma o gabarito deve ser mantido.

43

Fonte: FRANÇA, Júnia Lessa; VASCONCELLOS, Ana Cristina de.; MAGALHÃES, Maria Helena de Andrade; BORGES, Stella
Maris. Manual para normalização de publicações técnico-científicas. 9. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013.
Questão: 66
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão 66 teve como objetivo verificar o conhecimento sobre o item programático Representação descritiva e
temática de documentos: conceituação, objetivos, processos, instrumentos e produtos, constantes do edital. A
questão se refere especificamente a sistemas de classificação do conhecimento amplamente utilizados no Brasil e no
exterior, cujo conhecimento é essencial para o profissional da informação. Apesar da CDD vir tentando buscar, ao longo
do tempo, recursos que possibilitem maior flexibilidade, o fato de … possuir disciplinas que aparecem em vários locais
do sistema conforme sua contextualização … não tornam o sistema facetado. É um sistema enumerativo.
Face ao exposto o gabarito está correto e deve ser mantido.
Fonte:
 Edital do concurso.


SOUZA, S. CDU: como entender e utilizar a 2ª edição padrão internacional em língua portuguesa. 3. ed. cor. aum.
atual. Brasília: Thesaurus, 2012.

Questão: 67
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão 67 teve como objetivo verificar o conhecimento sobre o item programático Representação descritiva e
temática de documentos: conceituação, objetivos, processos, instrumentos e produtos, constante do edital.
A questão não foi feita para induzir ao erro. Um dos argumentos apresentados para solicitar a anulação da questão,
relativo à publicação dos FRBR em 1968, nem foi mencionado na alternativa. A autora citada na bibliografia abaixo
afirma textualmente, ao falar na mudança dos conceitos da representação descritiva com os FBRB e sua aplicação pela
RDA:
“Esses conceitos começaram a ser discutidos no final da década de 1990 ...” E é isto que afirma a alternativa.
Face ao exposto consideramos que o gabarito deva ser mantido.
Fonte: SERRA, L. G. Livro digital e bibliotecas. Rio de Janeiro: FGV, 2014. (p. 27/...)
Questão: 71
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso aponta mais de uma resposta correta. Mas, a questão apresenta um contexto de fornecimento eletrônico de
documentos em seu enunciado e quatro alternativas de serviços, sendo que apenas uma delas está correta. A questão
foi elaborada tendo como referência TAMMARO (2008) que afirma que o “fornecimento de documentos refere-se a um
serviço em que a biblioteca torna disponível uma publicação quando ela é solicitada pelo usuário”.(p.267). A autora
aprofunda o tema e cita, na página 268, vários serviços de fornecimento de documentos por via eletrônica. Os serviços
indicados em todas as quatro alternativas da questão estão entre os citados. Entretanto, ao especificar no enunciado da
questão que o documento solicitado pelo usuário remoto só estava disponível em papel, a alternativa de resposta ficou
limitada à alternativa A) digitalização de documentos impressos e transmissão em rede que é a única que contempla
documento em papel. As alternativas B,C,D indicam serviços que só possibilitam o envio de documentos digitais e,
portanto não atendem a situação. Fica demonstrado, assim, que a razão recursal de mais de uma resposta correta não
procede, pois, a alternativa a é a única correta tendo em vista a situação apresentada.
As razões recursais incluem ainda a questão dos direitos autorais argumentando que a resposta apontada pelo gabarito
preliminar fere a legislação brasileira que proíbe a digitalização de documentos. Ressalte-se que a digitalização, assim
como outras formas de reprodução de documentos pode ser feita legalmente em determinados casos como, por
exemplo, as obras de domínio público e as que têm permissão expressa do detentor do direito. Certamente o direito de
autor é um tema importante, mas não é o foco da questão 71. Como já esclarecido anteriormente a questão apresenta
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quatro alternativas para que seja escolhida uma considerando-se determinado contexto de fornecimento eletrônico de
documentos. Esta questão está de acordo com TAMMARO (2008) que afirma que “o serviço de fornecimento eletrônico
de documentos pode ser prestado apenas nos limites de usos permitidos pelo detentor de sua propriedade intelectual.”
Diante do exposto, o recurso não procede e o gabarito deve ser mantido.
Fonte: TAMMARO, A. M.; SALARELLI, A. A biblioteca digital. Brasília: Briquet de Lemos Livros, 2008 p. 268
Questão: 72
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão 72 teve como objetivo verificar o conhecimento sobre o item Representação descritiva e temática de
documentos: conceituação, objetivos. CCAA2 e AACR são, respectivamente, o título de uma mesma publicação em
português e em inglês. As três alternativas estão corretas o que pode ser confirmado na regra 1.0C do referido código e
também na obra citada abaixo:
Fonte: RIBEIRO, A. M. C. M. Catalogação de registros bibliográficos: AACR2r em MARC 21. 5. ed. rev. Atual. Brasília: Ed.
Três em Um, 2012 (p. 1-7).
Face ao exposto o recurso é improcedente e o gabarito deve ser mantido.
Questão: 75
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão 75 teve como objetivo verificar o conhecimento sobre o item Representação descritiva e temática de
documentos: conceituação, objetivos. A primeira afirmativa (as listas de cabeçalhos de assuntos são listas …) está
correta e pode ser confirmada na bibliografia. A segunda afirmativa (os tesauros são as mais antigas linguagens
documentárias …) está incorreta; os tesauros nem são as mais antigas linguagens documentárias e nem são utilizados,
principalmente em sistemas manuais. A terceira alternativa (os tesauros têm dupla função: permitir ….) está incorreta:
os tesauros não têm a função e nem características de um instrumento que possa permitir a organização de documentos
em estantes.
Face ao exposto o recurso é improcedente e o gabarito deve ser mantido.
Questão: 78
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão 78 busca verificar o conhecimento sobre os itens do conteúdo programático Fontes de informação
especializada e Desenvolvimento de coleções. O enunciado da questão descreve uma fonte de informação especializada
que é utilizada no processo de desenvolvimento de coleções como instrumento auxiliar na seleção de periódicos. A
alternativa que apresenta a fonte de informação descrita é a d) Ulrich´s Periodicals Directory. Entretanto, o trecho final
do enunciado indica que a obra contem publicações disponíveis em formato impresso, fotocópia e digital e o recurso
sustenta que não há evidencias, nas informações disponíveis sobre esta obra, de que ela inclua periódicos em formato
de fotocópia. O recurso alega ainda que fotocópia não pode ser considerada um formato e que esta inconsistência da
descrição prejudica a questão. A razão recursal está correta, pois a página da própria publicação, que é em língua
inglesa, contem a seguinte informação: Serials available in print, microform and online. Verifica-se que o termo em
inglês microform cujo correspondente em português é microforma foi traduzido, no enunciado da questão,
incorretamente, por fotocópia.
Face ao exposto, o recurso é procedente e a questão foi anulada.
Fonte:
 http://www.proquest.com/products-services/related/Ulrichs-Periodicals-Directory.html.
 Acesso em 23 fev. 2017
 ASSIS, W. M. de. Gestão da informação nas organizações: como analisar e transformar em conhecimento
informações captadas no ambiente de negócios. Belo Horizonte: Autêntica, 2008 p.34
 CUNHA, M. B. da. Para saber mais: fontes de informação em ciência e tecnologia. Brasília: Briquet de Lemos/
Livros, 2001 168p.
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VERGUEIRO, W. Desenvolvimento de coleções. São Paulo: Polis; APB 1989 p.52.

Cargo: Aspirante/Complementares - Enfermagem
Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) tem por objetivo informar, de forma clara e objetiva, acerca de fatos históricos que contribuíram de
alguma forma na construção de uma produção literária. ” não pode ser considerada correta, pois, a resenha crítica é um
texto que avalia uma produção artística ou intelectual. Seu objetivo é orientar o leitor, alertando-o para as qualidades e
os defeitos de um bem cultural, que pode ser livro, filme, CD, exposição, peça de teatro, entre outros. A resenha se
fundamenta no conhecimento especializado do crítico e na sua argumentação para convencer o leitor a conhecer ou não
a obra. Portanto, não é correto afirmar que o principal objetivo de tal texto é informar. A alternativa “A) expõe, a partir
de uma apuração jornalística, informações precisas sobre uma produção cultural de relevância social. ” não pode ser
considerada correta tendo em vista a justificativa anterior.
Fonte: MARTIN, Mirian Celeste. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial,
2008.
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em “uma “memória coletiva”: o conjunto de lembranças que um grupo de pessoas compartilha sobre um evento
marcante e que, somado a fatos e imagens de domínio público, forma um tecido muito mais extenso e bem tramado (III)
do que a simples soma das recordações individuais. ”” pode ser identificada a veracidade da afirmativa III. A
continuidade do trecho selecionado anteriormente está relacionada ao conceito “memória coletiva” e é introduzida
através do sinal de pontuação de dois pontos. A afirmativa “II. Através de fatos históricos e testemunhos comprováveis
produz um nível de expectativa pertinente ao tipo textual proposto. ” não pode ser considerada correta, pois, não há
testemunhos comprováveis no texto. No testemunho autorizado ou comprovável, temos uma declaração de alguém.
Neste caso, porém, os depoimentos são dados por pessoas comuns, não necessariamente especialistas em determinada
área do conhecimento. Assim, quando uma dona de casa declara ter utilizado uma marca de sabão em pó específica ou
servido um produto alimentício qualquer à própria família, seu testemunho ganha em autenticidade, é autorizado pelo
uso, pela experiência com o produto em questão. Esse recurso argumentativo é verificável também quando um
anunciante recorre a pessoas famosas, artistas, esportistas entre outros. Nesta situação específica, é possível mesclar a
estratégia à anterior, quando, por exemplo, um tenista anuncia uma determinada marca de raquete. É evidente que faz
isso pela experiência, mas também por ser um especialista. A lógica de se recorrer a uma pessoa famosa é levar o
consumidor comum a agir conforme as ações daquele por quem se nutre uma admiração, ou daquele a quem se deseja
seguir os passos. Há também um outro raciocínio: é como se dissesse o seguinte: ela, que é uma pessoa famosa e não
quer nem pode manchar a imagem pública, usa nosso produto, você, que é desconhecido, pode usar sem susto. As
alternativas “C) I e III. ” e “D) II e III. ” não apresentam respostas iguais como ser vista anteriormente.
Fonte:
 O próprio texto.
 CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. 6ª ed., São Paulo: Ática, 1991.
 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. Ed. Saraiva. 2ª edição.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 05
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) A citação do nome do filósofo francês, Maurice Halbwachs, demonstra que através da utilização de
expressões equivalentes, a coesão lexical é estabelecida. ” não pode ser considerada correta, pois, no trecho “Em 1925,
quando a era das comunicações começava a se acelerar, o filósofo francês Maurice Halbwachs aventou a ideia de uma
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“memória coletiva”: ” (1º§) a expressão “filósofo francês Maurice Halbwachs” é única não havendo referência anterior.
Vejamos o exemplo a seguir: “O Doutor Carlos concedeu entrevista no intervalo do congresso. O cientista entrevistado
reconhece que, a partir do emprego dos conhecimentos científicos, é possível racionalizar os sistemas de produção.
Agora esse estudioso quer contribuir para a democratização do saber.” Os termos O Doutor Carlos, O cientista
entrevistado e esse estudioso se referem à mesma pessoa. A alternativa “D) A escolha na utilização do termo “país” no
lugar de “técnico” demonstra “o país reuniu a mais brilhante escalação da história do futebol, ” (1º§) demonstra que a
omissão do termo adequado proporciona maior coesão textual. ” não pode ser considerada correta, pois, a escolha
lexical relacionada à estilística – figura de linguagem – não tem por função proporcionar maior coesão textual, mas sim
evidenciar o estilo da linguagem na construção do texto. A alternativa “A) A coesão referencial pode ser vista em “[...] o
conjunto de lembranças que um grupo de pessoas compartilha [...]” (1º§). ” foi indicada como correta, pois, sabendo-se
que a coesão referencial se constrói pela menção de elementos que já apareceram, ou vão aparecer, no próprio texto; o
pronome relativo “que” retoma o antecedente “o conjunto de lembranças”. A alternativa “C) Na coesão por substituição
ocorre a escolha de um termo que representa um outro já referido no texto, como acontece com “Mauro” em
substituição a “Michel Joelsas”. ” não pode ser considerada correta, pois, em “No começo de 1970, Mauro (Michel
Joelsas), de 12 anos, ” não há referência ao termo “Mauro” anteriormente no texto, o nome “Michel Joelsas” aparece
entre parênteses demonstrando o nome do ator na vida real que representa o personagem “Mauro”.
Fonte:
 ANTUNES, I. Análise de Textos – Fundamentos e Práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.
 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.
 Platão e Fiorin. Para entender o texto – Leitura e redação. Ed. Ática.
Questão: 06
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) o não-verbal refere-se à representação semântica do enunciado expresso na tirinha de forma que o
mesmo amplia o sentido que, de forma isolada, poderia ser atribuído ao texto verbal. ” não pode ser considerada
correta, pois, não há possibilidade de que, de forma isolada, o não-verbal represente o mesmo sentido expresso no
texto verbal. O texto verbal apresenta uma conotação diferente da que foi ilustrada, sendo a imagem a representação
literal do texto verbal. A alternativa “B) através do mesmo, a função social constituída do texto, de revelar um
posicionamento crítico sob a perspectiva do humor, é demonstrada. ” foi indicada como correta. De acordo com o
dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra “através” pode ser empregada, em sua 5ª acepção, com o sentido de
“por meio de; mediante. A alternativa “C) tendo em vista o propósito de comunicação, o gênero textual apresentado
assume a forma de um outro gênero, sendo um o instrumento utilizado pelo outro. ” não pode ser considerada correta,
pois, quando tal fato ocorre acontece o que chamamos de “hibridização” ou “intertextualidade intergêneros”, por
exemplo, um texto pode apresentar características de uma placa de trânsito, mas não ser uma placa de trânsito.

Fonte:
 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22310
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Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A afirmativa “I. Caso o substantivo “vida” estivesse determinado, a ocorrência de crase seria invalidada. ” não pode ser
considerada correta, pois, em “às vezes na vida temos que parar para um balanço” a palavra “vida” já está determinada:
na = em + a, ou seja, a preposição que determinada “vida” foi empregada. A afirmativa “ III. O uso do acento grave, sinal
indicativo de crase, resulta da contração da preposição “a” exigida pelo termo subordinante com o artigo feminino “a”. ”
não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “acerca da frase presente na tirinha. ” a
frase a ser observada deveria ser a presente na tirinha apresentada. Deste modo a frase em questão é: “às vezes na vida
temos que parar para um balanço”. Neste caso, o emprego do acento grave não ocorre diante da exigência de regência,
mas acentua-se, geralmente, o “a” ou “as” de locuções formadas de substantivos femininos como as locuções
adverbiais: à direita, à esquerda, às vezes, à toa, às claras, à noite...
Fonte:
 O próprio texto.
 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
A) Scott was no longer a slave past the 1868. (Scott não era mais escravo depois de 1868)
B) Scott Joplin had been a former freed slave. (Scott Joplin tinha sido ex-escravo liberto)
C) Scott’s parents had been slaves on his birth. (Os pais de Scott tinham sido escravos no dia de seu nascimento)
D) Prior to 1868 Scott’s folks had been captive. (Anteriormente a 1868 os pais de Scott tinham sido cativos)
Observa-se que o uso da preposição ON no item C indica fato ocorrido em dia/data em particular; que a palavra FOLKS,
presente no item D, é sinônimo de PARENTS; que CAPTIVE, assim como em português, é sinônimo de escravo/escravos.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 11, a saber, letra D.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 12
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Observa-se que a partícula TO, presente em “It was there that he began writing the more than 500 compositions that he
was to produce” (Foi lá que ele começou a escrever as mais de quinhentas composições que viria a produzir), não se
trata de uma preposição, mas de um marcador de infinitivo para levar PRODUCE a ser compreendido como PRODUZIR;
que a omissão dos dois pronomes relativos THAT não implica em perda de coerência ou carga semântica da estrutura
frasal; que a omissão de pronome relativo é correta se o pronome não for imediatamente seguido de verbo, fato
constatado nas duas ocorrências de THAT na estrutura frasal em questão.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 12, a saber, letra D.

Fonte:


Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers



Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 74, 480,584.
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Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
Questão: 15
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
A) There is regional inequality between wind power’s yield standards. (Há desigualdade regional entre os padrões de
produção de ventos)
B) The less fuel we use the more average energy costs might dwindle. (Quanto menos combustível usamos mais a média
dos custos de energia decrescem)
C) Overtime fee in renewable energy systems have proven less costly. (Custos de horas extra/trabalho extraordinário
nos sistemas de energia têm provado ser menos custosos)
D) One climatal lineament might rule over regional achievement ability. (Um delineamento/perfil/paradigma climático
pode determinar/mandar na habilidade regional de realização/consecução/resultado)
Observa-se que não era necessário sequer analisar o mapa e os indicadores de legenda para realizar a exclusão do item
C; que os itens A, B, C confirmam-se no texto que se encontra à esquerda da imagem; que os itens A, B, D estão corretos
e que a diretiva da questão solicita que se aponte um único item inconsistente; que as inferências realizadas no item C
não podem ser confirmadas no texto que se encontra à esquerda da imagem; que é necessário dominar-se o
conhecimento de que OVER TIME (grafado separado) é um advérbio que significa AO LONGO DO TEMPO/COM O
PASSAR DO TEMPO, sendo totalmente diferente o significado de OVERTIME (grafado junto) para a exclusão do item C.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 15, a saber, letra C.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers.
Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na Questão 17 e sua verificação inferencial no texto que antecede a questão, se
realizadas sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis dúvidas. Assim temos:
A) To varnish sunglasses’ screws use nail polish. (Para envernizar parafusos de óculos de sol use esmalte de unhas)
B) Wooden boat hulls are hardly ever enamelled. (Cascos de barco de madeira dificilmente são envernizados)
C) Varnishes should be applied on rough surfaces. (Vernizes devem ser aplicados sobre superfícies ásperas/brutas)
D) It takes a handful of varnish tiers for good result. (São necessárias várias/um punhado de camadas/demãos de verniz
para um bom resultado)
O item A contradiz o texto em “Clear nail polish, a type of varnish, can be used for countless small fixes: dab small
amounts to keep splintered wood from snagging, prevent ink from running, and stop buttons on clothing or screws on
sunglasses from coming loose.” (Esmalte de unhas incolor, um tipo de verniz, pode ser usado em incontáveis pequenos
reparos: aplique pequenas quantidades para evitar madeira lascada de desintegrar-se, evite que tinta escorra,
fixe/prenda botões em roupas ou parafusos em óculos de sol para que não afrouxem/fiquem bambos).
O item B contradiz o texto em “the wooden hulls of boats are also often varnished.” (Os cascos de madeira dos barcos
são frequentemente envernizados).
O item C contradiz o texto em “Wood must be carefully cleaned and sanded before any varnish is applied.” (A madeira
deve ser cuidadosamente limpa e lixada antes que qualquer verniz seja aplicado).
O item D confirma-se no texto em “Several coats are often required.” (Diversas/várias camadas/demãos são
frequentemente aplicadas).
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Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 17, a saber, letra D.

Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers.
Questão: 20
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na Questão 20, a análise do texto que antecede a questão e o domínio do
conhecimento relativo ao uso de tempos verbais, se aplicados sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis
dúvidas. Assim temos:
“Kate: You haven’t uttered a word ever since we’ve gotten here.” (Você não pronunciou uma palavra desde que nós
chegamos aqui)
“Babs: I feel dizzy and have a sore gut.” (Eu me sinto tonta e tenho dor de estômago)
“Kate: You’d better see a doctor.” (Seria melhor para você/Seria recomendável ver um médico)
Ressalta-se que a única resposta correta é HAD BETTER por tratar-se de expressão de alerta; que HAD BETTER significa
que se não for adotada a sugestão feita haverá sérias consequências, no caso danos mais graves à saúde; que a análise
do contexto de uso é vital para a seleção do item adequado ao contexto; que a tradução do item C “teria sido melhor
ver um médico” prova que ele não se aplica ao contexto em sua temporalidade; que as diretivas da Questão 20 são
plenamente satisfatórias e claras; que HAD BETTER refere-se a um futuro imediato.
Portanto, não há respaldo para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito preliminar divulgado
para a Questão 20, a saber, letra A.
Fonte:
 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 203
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Quando determinada empresa é certificada ISO 14.001 e tem a sustentabilidade ambiental como princípio de gestão, é
plenamente factível concluir que utilizar corretamente esta ferramenta (ISO 14.001) é um importante passo para o
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ao permitir a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental, ao auxiliar no
cumprimento da legislação ambiental variadas, etc. Portanto, estes dois temas estão plenamente correlacionados.
Fonte: Domínio público.
Questão: 40
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
No site informado, que em tese sustentaria o recurso, consta exatamente o que é correto e aceito pela comunidade
científica: “que o principal responsável pelo efeito de estufa (produzido pelo homem) é o dióxido de carbono...” e que “o
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segundo gás de efeito de estufa mais importante que contribui para o efeito de estuda é o metano”. Portanto, a
alternativa correta (mantida) é a A.
Fonte: https://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/gases_pt.pdf .
Questão: 41
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com o art. 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal “Compete privativamente ao Governador do Distrito
Federal: V – exercer o comando superior da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e
promover seus oficiais;
Fonte: Lei Orgânica do Distrito Federal, de 8 de junho de 1993.
Questão: 42
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Estabelece a Lei Orgânica do Distrito Federal: “Art. 101-A. São crimes de responsabilidade os atos dos Secretários de
Estado do Distrito Federal, dos dirigentes e servidores da administração pública direta e indireta, do Procurador-Geral,
dos comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil que atentarem
contra a Constituição Federal, esta Lei Orgânica e, especialmente, contra: (Artigo e respectivos incisos e parágrafos com
a redação da Emenda à Lei Orgânica nº 44, de 2005.) I – a existência da União e do Distrito Federal; II – o livre exercício
dos Poderes Executivo e Legislativo e das outras autoridades constituídas; III – o exercício dos direitos políticos,
individuais e sociais; IV – a segurança interna do País e do Distrito Federal; V – a probidade na administração; (...). Pelo
que se vê, as afirmativas coincidem com a redação dos incisos citados.
Fonte: Lei Orgânica do Distrito Federal.
Questão: 54
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Estabelece a Lei n.º 12.086, de 6 de novembro de 2009: “Art. 75. Para o ingresso no QOBM/Comb, no posto de
Segundo-Tenente, o candidato deverá: I - ser selecionado dentro do número de vagas fixadas no Anexo III; II - concluir,
com aproveitamento, o Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar; III - ser declarado Aspirante-a-Oficial; e IV - ser
aprovado no estágio probatório.” Pelo que se constata, as alternativas encontravam-se previstas na citada norma, não
havendo que se falar em anulação.
Fonte: Lei n.º 12.086, de 6 de novembro de 2009
Questão: 58
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão está inteiramente de acordo com os artigos 18 e 19 do Decreto GDF nº 31.817, de 21 de junho de 2010,
estando bem claro na questão a que decreto ela se referia.
Fonte: Decreto nº 31.817, de 21 de junho de 2010
Questão: 61
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B.
Analisando as afirmativas conforme o comando da questão:
Afirmativa I: correta - O Pacto pela Vida, um dos componentes do Pacto pela Saúde 2006, está constituído por um
conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da
situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais.
Afirmativa II: incorreta: As das prioridades do Pacto pela Vida foram: saúde do idoso, (Implantar a Política Nacional de
Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral); Câncer de Colo de Útero e de Mama: (Contribuir para a redução da
mortalidade por câncer de colo do útero e de mama), Mortalidade Infantil e Materna (Reduzir a mortalidade materna,
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infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias.); Doenças emergentes e endemias, com ênfase na
dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza (Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às
doenças emergentes e endemias); promoção da saúde (Elaborar e implantar a Política Nacional de Promoção da Saúde,
com ênfase na adoção de hábitos saudáveis por parte da população brasileira, de forma a internalizar a responsabilidade
individual da prática de atividade física regular, alimentação saudável e combate ao tabagismo; Atenção básica à saúde
(Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família como modelo de atenção básica à saúde e como centro
ordenador das redes de atenção à saúde do SUS. Definir a responsabilidade sanitária de cada instância gestora do SUS é
uma das prioridade do Pacto de Gestão do SUS (e não do Pacto pela Vida como na afirmativa II), um dos componentes
do Pacto pela Saúde 2006.
Afirmativa III: incorreta. O pacto pela saúde é anualmente revisado e não a cada dois anos.
Afirmativa IV: correta. As prioridades dos componentes do Pacto pela Saúde são expressas em objetivos e metas a
serem cumpridas no Termo de Compromisso e Gestão.
Estão corretas apenas as afirmativas I e IV, sendo o gabarito correto à alternativa B e não D como divulgado. Portanto o
gabarito foi alterado para alternativa B.
Sustenta o recurso que a afirmativa I da questão é FALSA por estar incompleta. A afirmativa não contempla o trecho
grifado da Portaria 399/2006 ANEXO I inciso I que afirma que “O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de
compromissos sanitários expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde
do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais”, porém a interpretação do que
afirma na afirmativa I é coerente como o trecho citado da Portaria. Desta forma, a afirmativa I está correta.
Citada como argumento de recurso, a Portaria 2048/2009 que aprova o regulamento do SUS, no seu anexo III trata do
Pacto pela Saúde 2006 e, de acordo com este anexo, as afirmativas I e IV da questão 61 estão corretas e as afirmativas II
e III estão incorretas. Desta forma a questão não deve ser anulada.
Fonte: PORTARIA 399/GM/MS de 22 de Fevereiro de 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e
aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html Acesso em: 22/02/2017.
Questão: 62
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C.
O comando da questão 62 é para assinalar a alternativa com a afirmativa INCORRETA em relação à Política Nacional de
Promoção da Saúde, que foi aprovada em 2006 e redefinida pela Portaria GM/MS nº 2.446, em 11 de novembro de
2014. A alternativa INCORRETA corresponde à opção C e não B como divulgado no gabarito preliminar.
Desta forma o gabarito foi alterado para opção C.
Sustenta o recurso que a opção B também está incorreta, além da opção C. Um dos objetivos específicos da Política
Nacional de Promoção da Saúde é “Prevenir fatores determinantes e/ou condicionantes de doenças e agravos à saúde”.
Além do exposto, a detenção de doenças crônicas é consequência da promoção da saúde que é determinada pela
portaria em questão. (Ministério da Saúde, 2010)
Fonte:
 Prova elaborada para o concurso.
 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional
de Promoção da Saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde.
–
3.
ed.
–
Brasília:
Ministério
da
Saúde,
2010.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude_3ed.pdf.
Acesso
em:
22/02/2017.
Questão: 63
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustenta o recurso que a questão 63 foge do conteúdo programático do edital deste concurso. A questão se encaixa
dentro do assunto Políticas públicas do SUS para gestão de recursos físicos, financeiros, materiais e humanos.
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De acordo com o CONASS, 2011, a licitação para compra de bens e serviços pode revestir-se das seguintes formas:
convite, tomada de preços, concorrência e pregão, que são modalidades de licitação. Além delas, as compras diretas
pressupõem dispensa ou inexigibilidade de licitação. É permitida para compras e serviços até R$ 8 mil, e de até R$ 15 mil
para obra e serviços de engenharia. Na compra direta é possível por haver possibilidade de competição entre os
licitantes, mas não é obrigatória. Portanto, a resposta correta para a questão corresponde à opção C.
Decisão: manter o gabarito.
Fonte:
Brasil. A Gestão Administrativa e Financeira no SUS / Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS,
2011. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.8.pdf Acesso em:
22/02/2017.
Questão: 64
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustenta o recurso que a questão trata de um assunto que está fora do conteúdo programático do edital deste
concurso. Tal questão aborda os níveis de atenção à saúde no SUS e o assunto relacionado ao conteúdo programático do
edital é “Níveis progressivos de assistência à saúde”.
A organização dos serviços de saúde em baixa, média e alta complexidade refere-se ao princípio de hierarquização do
SUS. Para se organizar por níveis de atenção são levados em conta pelos menos três elementos: a) tecnologia material
disponível (máquinas e equipamentos de diagnóstico e terapêutica); b) capacitação de pessoal (por exemplo, tempo de
formação de cada curso de graduação, gasto do poder público para formar estas pessoas); c) perfil de morbidade da
população alvo do sistema (as doenças mais frequentes nesta população). A NOA-SUS 01/01 trata do princípio de
regionalização e seu objetivo geral é promover maior equidade na alocação de recursos e no acesso da população às
ações e serviços de saúde em todos os níveis de atenção. A regionalização é um processo de articulação entre os
serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos. Já a hierarquização deve proceder à divisão de níveis
de atenção e garantir formas de acesso a serviços que façam parte da complexidade requerida pelo caso, nos limites dos
recursos disponíveis numa dada região. Pelo que foi exposto, a alternativa correta para a questão corresponde à
alternativa C.
Sustenta o recurso que no referencial teórico “Sistema de Saúde no Brasil” cita os elementos MÍNIMOS considerados
para a organização dos serviços em níveis de complexidade, mas não explicita os principais. Se os elementos: tecnologia
material disponível, capacitação de pessoas e perfil de morbidade da população algo do sistema, que são os citados no
texto são considerados mínimos, eles podem ser considerados como os principais. A descrição da clientela é necessária
para o funcionamento de um determinado serviço, para dar um resultado esperado. Porém, para a diferenciação em
níveis de complexidade, que é o objeto da questão, os três elementos citados acima são os principais, ou seja, os
elementos mínimos que devem ser observados.
As razões recursais alegam que existem mais de um modelo teórico de organização dos serviços de saúde, e cada qual
com suas especificidades, e pela ausência do modelo citado no enunciado tornou-se inviável compreender as idéias
propostas devendo a questão ser anulada. O modelo a que se refere a questão corresponde ao que foi mencionado no
início do enunciado da questão "os serviços de saúde podem ser organizados em baixa, média e alta complexidade",
esse modelo de organização corresponde respectivamente aos níveis de atenção primário, secundário e terciário.
Compreendido isto, é possível que a questão seja respondida. Decisão: manter o gabarito.
Fonte:
 ELIAS,
Paulo
Eduardo.
Sistemas
de
Saúde.
Disponível
em:
http://www2.fm.usp.br/cedem/did/atencao/Texto01.pdf Acesso em: 22/02/2017.
 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Regionalização da assistência à saúde:
aprofundando a descentralização com equidade no acesso: Norma Operacional da Assistência à Saúde: NOASSUS 01/01 e Portaria MS/GM nº 95, de 26 de janeiro de 2001 e regulamentação complementar / Ministério da
Saúde, Secretaria de Assistência à Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2001.
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Questão: 65
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão foi anulada por ausência da apresentação da figura que era objeto de análise para responder as questões 65 e
67. Diante do exposto a questão foi anulada.
Questão: 67
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão foi anulada por ausência da apresentação da figura que era objeto de análise para responder as questões 65 e
67. Diante do exposto a questão foi anulada.
Questão: 69
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As razões recursais apontam que não houve direcionamento da lei que foi objeto da abordagem da questão. Ocorre que
o tema abordado na questão é a participação dos serviços privados de assistência à saúde. Tal assunto é abordado pela
Lei 8.080/90, Portaria Nº 1.034/2010 Apesar de serem legislações diferentes não há situações diferentes para a
participação dos serviços privados de assistência à saúde de acordo com a legislação. A primeira é a lei orgânica da
saúde que dispõe sobre o funcionamento dos serviços privados de assistência à saúde e a segunda dispõe da
participação desses serviços no âmbito do SUS. A primeira assertiva (É vedada a participação direta ou indireta de
empresas estrangeiras na assistência à saúde) está incorreta por não considerar que existem situações em que as
empresas estrangeiras na assistência à saúde. O art. 23 da Lei 8080/90 foi alterado pela Lei 13.097/2015 permitindo a
participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde em
alguns casos. O 3º§ do art. 199 da Constituição Federal diz que “É vedada a participação direta ou indireta de empresas
ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.”
Decisão: manter o gabarito. Alternativa correta: opção C.
Fonte:
 LEI 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm. Acesso em: 08/08/2016
 LEI 13.097 DE 19 DE JANEIRO DE 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2015/lei/l13097.htm Acesso em: 08/08/2016
 PORTARIA Nº 1.034, DE 5 DE MAIO DE 2010. Dispõe sobre a participação complementar das instituições
privadas com ou sem fins lucrativos de assistência à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt1034_05_05_2010_rep.html Acesso em: 08/08/2016
Questão: 70
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustenta o recurso que na Portaria Interministerial 2.087/2011 que institui o Programa de Valorização do Profissional da
Atenção Básica não a palavra “interiorização.” Pode ser observado no art. 2º: “Art. 2º Para os fins do disposto no
Programa de que trata esta Portaria, serão contemplados:
(...)
II - Municípios considerados áreas de difícil acesso e provimento ou de populações de maior vulnerabilidade, (...)”. Para
Giovanella, 2012, o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica faz parte das políticas criadas para apoiar
diretamente o profissional que já se encontra em serviço e objetiva a interiorização de profissionais médicos, dentistas e
enfermeiros para trabalharem em serviços de atenção básica e na estratégia saúde da família de municípios
considerados área de difícil acesso e provimento ou de populações de maior vulnerabilidade.
Diante do exposto o gabarito da questão deve ser mantido.
Fonte:
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GIOVANELLA, Lígia, et al. Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. 2ª ed. rev. e amp. Rio de Janeiro: Editora
Fiocruz, 2012. p. 899.
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 2.087, DE 1º DE SETEMBRO DE 2011.Institui o Programa de Valorização do
Profissional
da
Atenção
Básica.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/pri2087_01_09_2011.html Acesso em: 07/03/2017

Questão: 71
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Na questão 71 foi solicitado que assinalasse a opção que indicava a principal imunoglobulina presente no leite humano.
Principal não em relação a que tipo de defesa. No caso da questão implica no próprio significado da palavra PRINCIPAL,
que quer dizer o mais notável, de maior importância estratégica. O Ministério da Saúde no Caderno de Atenção Básica:
Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação complementar cita: O leite humano possui
numerosos fatores imunológicos que protegem a criança contra infecções. A IgA secretória é o principal anticorpo,
atuando contra microrganismos presentes nas superfícies mucosas. Os anticorpos IgA no leite humano são um reflexo
dos antígenos entéricos e respiratórios da mãe, ou seja, ela produz anticorpos contra agentes infecciosos com os quais já
teve contato, proporcionando, dessa maneira, proteção à criança contra os germens prevalentes no meio em que a mãe
vive. O gabarito correto da questão corresponde à opção A.
Decisão: manter o gabarito.
Fonte:
 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da
criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação complementar / Ministério da Saúde, Secretaria
de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2009.
 LOWDERMILK, Deitra Leonard, et al. Obstetrícia e Saúde da Mulher. Tradução Maiza Ritomy Ide, et al. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2012.
Questão: 73
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Devido à presença da palavra EXCLUSIVO na frase entre vírgula do enunciado a questão 73: “A suplementação profilática
com sulfato ferroso tem sido uma boa medida de prevenção da anemia no Brasil. O esquema de administração da
suplementação profilática de sulfato ferroso para as crianças, que estejam em aleitamento materno exclusivo,
recomendado pelo Ministério da Saúde prevê:” a questão deve ser anulada. A partir dos seis meses de vida tanto o
Ministério da Saúde quanto a Organização Mundial da Saúde recomenda a introdução de outros alimentos na dieta da
criança. Desta forma, a frase correta seria “ que estejam em aleitamento materno” sem a palavra EXCLUSIVO.
Diante do exposto, a questão Anulada.
Questão: 74
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustenta o recurso que a fonte bibliográfica SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SP. Sífilis congênita e sífilis na
gestação, Rev Saúde Pública 2008;42(4):768-72 disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rsp/v42n4/itss.pdf afirma que
“a taxa de transmissão na fase primária e secundária é de 50 a 100% (...)”, e desta forma a opção D da questão também
estaria incorreta. Porém, outra fonte (Ministério da Saúde, 2007) diz que, “a taxa de infecção da transmissão vertical do
T. pallidum em mulheres não tratadas é de 70 a 100%, nas fases primária e secundária da doença, reduzindo-se para
aproximadamente 30% nas fases tardias da infecção materna (latente tardia e terciária).” Diante do exposto, a
alternativa D não está incorreta.
A opção B afirma que “o estágio da doença na mãe é um dos principais fatores que determinam a probabilidade de
transmissão vertical.” O Ministério da Saúde, 2007, afirma que “os principais fatores que determinam a probabilidade de
transmissão são o estágio da sífilis na mãe e a duração da exposição do feto intra-útero. Desta forma, a opção B está
correta.
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A opção C afirma que “durante o aleitamento materno, ocorrerá apenas se houver lesão mamária por sífilis”. O
Ministério da Saúde, 2007, afirma que não há transmissão por meio do leite materno. Como o aleitamento materno
envolve também a sucção da mama, se houver lesão mamária muito provavelmente ocorrerá transmissão para a
criança. Desta forma, a opção C está correta.
A opção incorreta da questão corresponde à alternativa A. A transmissão vertical do T. pallidum pode ocorrer em
qualquer fase gestacional ou estágio clínico da doença materna. Acreditava-se que a infecção fetal não ocorresse antes
do 4º mês de gestação. Porém, já foi detectada a presença do T. pallidum em fetos abortados ainda no 1º trimestre da
gravidez. É incorreto afirmar que a transmissão vertical ocorre apenas no terceiro trimestre da gestação.
Decisão: manter o gabarito.
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. Protocolo para a
prevenção de transmissão vertical de HIV e sífilis: manual de bolso / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em
Saúde, Programa Nacional de DST e Aids. – Brasília: Ministério da Saúde, 2007.
Questão: 76
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustenta o recurso que o prolapso de cordão umbilical é considerado uma distocia. O comando da questão é assinalar a
opção que representa a principal consequência do prolapso de cordão umbilical, que no caso corresponde à hipóxia fetal
resultante da compressão prolongada do cordão geralmente resulta em lesão do sistema nervoso central ou morte do
feto (geralmente por mais de cinco minutos).
Decisão: manter o gabarito. Opção B.
Fonte: LOWDERMILK, Deitra Leonard, et al. Obstetrícia e Saúde da Mulher. Tradução Maiza Ritomy Ide, et al. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2012.
Questão: 79
Recurso Procedente. Questão Anulada.
As razões recursais citam o livro Tratado de Fisiologia Médica dos autores Guyton e Hall, 11ª. Ed., que afirma que os
MACRÓFAGOS TECIDUAIS são a primeira linha de defesa contra a infecção. Os macrófagos teciduais são aqueles senis
que estão presentes nos tecidos, porém em pequeno número. Outros autores classificam os neutrófilos como a primeira
linha de defesa do organismo contra as infecções, como pode ser observado abaixo:
Regasson, 2012, diz que “quando a pele deixa de ser uma barreira protetora, há o risco de infecção. Os neutrófilos
constituem neste caso, a primeira linha de defesa. São células de vida curta, morrem assim que tenham desbridado o
leito da ferida de contaminação. Cerca de 24 horas após a invasão dos neutrófilos, os macrófagos começam a atuar.”
Campos, 2007 afirma em um artigo de revisão da literatura que “Neutrófilos são as primeiras células a chegar à ferida,
com maior concentração 24 horas após a lesão. São atraídos por substâncias quimiotáticas liberadas por plaquetas. Os
neutrófilos aderem à parede do endotélio mediante ligação com as selectinas (receptores de membrana). Neutrófilos
produzem radicais livres que auxiliam na destruição bacteriana e são gradativamente substituídos por macrófagos. Os
macrófagos migram para a ferida após 48 - 96 horas da lesão, e são as principais células antes dos fibroblastos
migrarem e iniciarem a replicação. Têm papel fundamental no término do desbridamento iniciado pelos neutrófilos e sua
maior contribuição é a secreção de citocinas e fatores de crescimento, além de contribuírem na angiogênese, fibroplasia
e síntese de matriz extracelular, fundamentais para a transição para a fase proliferativa.”
Junto com a invasão dos neutrófilos, os monócitos do sangue chegam ao tecido inflamado e aumentam de volume,
transformando-se em macrófagos. Entretanto, o número de monócitos no sangue circulante é baixo, sendo muito
menor que o número de neutrófilos. Ao chegar no tecido inflamado, os monócitos ainda são células imaturas, e somente
após algumas horas aumentam seu volume e desenvolvem quantidades imensas de lipossomas para então se
transformarem em macrófagos. (YUE, 2009).
Como há na literatura diferentes classificações quanto à primeira linha de defesa para o organismo quando a pele deixa
de atuar como barreira protetora, sendo para alguns autores os Neutrófilos e para outros os Macrófagos, e
considerando a grafia errada da opção C (“neutrólifos”), fica decido pela anulação da questão.
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Decisão anular a questão.
Fonte:
 CAMPOS, Antonio C. L.; et al. Cicatrização de feridas. Arquivo Brasileiro de Cirurgia Digestiva, São Paulo. ABCD,
arq.
bras.
cir.
dig. vol.20 no.1 São
Paulo Jan./Mar. 2007.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-67202007000100010 Acesso em: 24/02/2017.
 GUYTON, Arthur C. Tratado de fisiologia médica. Rio de Janeiro: Elsevier. 2006.
 YUE, Anna. Atlas de Fisiologia Humana. Tradução Neila Freitas. Barueri, SP: Girassol; Firenze: Giunti Gruppo
Editoriale, 2009.
 REGASSON, Bruno. Atenção integral nos cuidados das feridas crônicas. Petrópolis, RJ: EPUB 2012.

Cargo: Aspirante/Complementares - Engenharia Civil
Questão: 01
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “C) dois eventos ocorridos no Brasil envolvendo situações coletivas e pontuais que, constituindo a memória
coletiva, demonstram seu aspecto de grande relevância social e histórica. ” está correta de acordo com o trecho: “Na
vida brasileira, o ano de 1970 é um desses polarizadores da memória coletiva: o ano em que o país reuniu a mais
brilhante escalação da história do futebol, em que esse time derrotou de maneira quase heroica cada um dos seus
adversários [...], em que a população experimentou, na Copa do Mundo, seu primeiro grande evento de mídia – e
também um ano em que a ditadura militar arrancava as pessoas de suas casas e sumia com elas,[...]” A alternativa “A) a
possibilidade de unificação de uma memória coletiva envolvendo fatos históricos e sua invalidação através da dispersão
gerada pelas recordações individuais.” não pode ser considerada correta, pois, não há referência a qualquer tipo de
“invalidação” ou geração de algum tipo de dispersão através de recordações individuais.
Fonte:
 O próprio texto.
 COSTA VAL, Maria da Graça. Redação e Textualidade. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) tem por objetivo informar, de forma clara e objetiva, acerca de fatos históricos que contribuíram de
alguma forma na construção de uma produção literária. ” não pode ser considerada correta, pois, a resenha crítica é um
texto que avalia uma produção artística ou intelectual. Seu objetivo é orientar o leitor, alertando-o para as qualidades e
os defeitos de um bem cultural, que pode ser livro, filme, CD, exposição, peça de teatro, entre outros. A resenha se
fundamenta no conhecimento especializado do crítico e na sua argumentação para convencer o leitor a conhecer ou não
a obra. Portanto, não é correto afirmar que o principal objetivo de tal texto é informar. A alternativa “A) expõe, a partir
de uma apuração jornalística, informações precisas sobre uma produção cultural de relevância social. ” não pode ser
considerada correta tendo em vista a justificativa anterior.
Fonte: MARTIN, Mirian Celeste. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial,
2008.
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em “uma “memória coletiva”: o conjunto de lembranças que um grupo de pessoas compartilha sobre um evento
marcante e que, somado a fatos e imagens de domínio público, forma um tecido muito mais extenso e bem tramado (III)
do que a simples soma das recordações individuais. ”” pode ser identificada a veracidade da afirmativa III. A
continuidade do trecho selecionado anteriormente está relacionada ao conceito “memória coletiva” e é introduzida
através do sinal de pontuação de dois pontos. A afirmativa “II. Através de fatos históricos e testemunhos comprováveis
produz um nível de expectativa pertinente ao tipo textual proposto. ” não pode ser considerada correta, pois, não há
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testemunhos comprováveis no texto. No testemunho autorizado ou comprovável, temos uma declaração de alguém.
Neste caso, porém, os depoimentos são dados por pessoas comuns, não necessariamente especialistas em determinada
área do conhecimento. Assim, quando uma dona de casa declara ter utilizado uma marca de sabão em pó específica ou
servido um produto alimentício qualquer à própria família, seu testemunho ganha em autenticidade, é autorizado pelo
uso, pela experiência com o produto em questão. Esse recurso argumentativo é verificável também quando um
anunciante recorre a pessoas famosas, artistas, esportistas entre outros. Nesta situação específica, é possível mesclar a
estratégia à anterior, quando, por exemplo, um tenista anuncia uma determinada marca de raquete. É evidente que faz
isso pela experiência, mas também por ser um especialista. A lógica de se recorrer a uma pessoa famosa é levar o
consumidor comum a agir conforme as ações daquele por quem se nutre uma admiração, ou daquele a quem se deseja
seguir os passos. Há também um outro raciocínio: é como se dissesse o seguinte: ela, que é uma pessoa famosa e não
quer nem pode manchar a imagem pública, usa nosso produto, você, que é desconhecido, pode usar sem susto. As
alternativas “C) I e III. ” e “D) II e III. ” não apresentam respostas iguais como ser vista anteriormente.
Fonte:
 O próprio texto.
 CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. 6ª ed., São Paulo: Ática, 1991.
 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. Ed. Saraiva. 2ª edição.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 05
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) A citação do nome do filósofo francês, Maurice Halbwachs, demonstra que através da utilização de
expressões equivalentes, a coesão lexical é estabelecida. ” não pode ser considerada correta, pois, no trecho “Em 1925,
quando a era das comunicações começava a se acelerar, o filósofo francês Maurice Halbwachs aventou a ideia de uma
“memória coletiva”: ” (1º§) a expressão “filósofo francês Maurice Halbwachs” é única não havendo referência anterior.
Vejamos o exemplo a seguir: “O Doutor Carlos concedeu entrevista no intervalo do congresso. O cientista entrevistado
reconhece que, a partir do emprego dos conhecimentos científicos, é possível racionalizar os sistemas de produção.
Agora esse estudioso quer contribuir para a democratização do saber. ” Os termos O Doutor Carlos, O cientista
entrevistado e esse estudioso se referem à mesma pessoa. A alternativa “D) A escolha na utilização do termo “país” no
lugar de “técnico” demonstra “o país reuniu a mais brilhante escalação da história do futebol, ” (1º§) demonstra que a
omissão do termo adequado proporciona maior coesão textual. ” não pode ser considerada correta, pois, a escolha
lexical relacionada à estilística – figura de linguagem – não tem por função proporcionar maior coesão textual, mas sim
evidenciar o estilo da linguagem na construção do texto. A alternativa “A) A coesão referencial pode ser vista em “[...] o
conjunto de lembranças que um grupo de pessoas compartilha [...]” (1º§). ” foi indicada como correta, pois, sabendo-se
que a coesão referencial se constrói pela menção de elementos que já apareceram, ou vão aparecer, no próprio texto; o
pronome relativo “que” retoma o antecedente “o conjunto de lembranças”. A alternativa “C) Na coesão por substituição
ocorre a escolha de um termo que representa um outro já referido no texto, como acontece com “Mauro” em
substituição a “Michel Joelsas”. ” não pode ser considerada correta, pois, em “No começo de 1970, Mauro (Michel
Joelsas), de 12 anos, ” não há referência ao termo “Mauro” anteriormente no texto, o nome “Michel Joelsas” aparece
entre parênteses demonstrando o nome do ator na vida real que representa o personagem “Mauro”.
Fonte:
 ANTUNES, I. Análise de Textos – Fundamentos e Práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.
 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.
 Platão e Fiorin. Para entender o texto – Leitura e redação. Ed. Ática.
Questão: 06
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) o não-verbal refere-se à representação semântica do enunciado expresso na tirinha de forma que o
mesmo amplia o sentido que, de forma isolada, poderia ser atribuído ao texto verbal. ” não pode ser considerada
correta, pois, não há possibilidade de que, de forma isolada, o não-verbal represente o mesmo sentido expresso no
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texto verbal. O texto verbal apresenta uma conotação diferente da que foi ilustrada, sendo a imagem a representação
literal do texto verbal. A alternativa “B) através do mesmo, a função social constituída do texto, de revelar um
posicionamento crítico sob a perspectiva do humor, é demonstrada. ” foi indicada como correta. De acordo com o
dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra “através” pode ser empregada, em sua 5ª acepção, com o sentido de
“por meio de; mediante. A alternativa “C) tendo em vista o propósito de comunicação, o gênero textual apresentado
assume a forma de um outro gênero, sendo um o instrumento utilizado pelo outro. ” não pode ser considerada correta,
pois, quando tal fato ocorre acontece o que chamamos de “hibridização” ou “intertextualidade intergêneros”, por
exemplo, um texto pode apresentar características de uma placa de trânsito, mas não ser uma placa de trânsito.

Fonte:
 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22310
Questão: 09
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) Contraposição, temporalidade. ” não pode ser considerada correta, pois, em “Dizer que estamos
prontos para receber o que de útil a sociedade deles nos oferece e rechaçar o que de ruim ela nos apresenta. ” (9º§) não
há qualquer elemento que indique temporalidade como: quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que,
assim que, desde que, enquanto, todas as vezes que, cada vez que, apenas, mal, que [= desde que], etc. A alternativa “B)
Finalidade, oposição. ” foi indicada como correta, pois, em “Dizer que estamos prontos para receber o que de útil a
sociedade deles nos oferece e rechaçar o que de ruim ela nos apresenta. ” (9º§) é possível observar o emprego do
elemento indicador de finalidade “para” além da oposição entre “receber” e “rechaçar”.
Fonte:
 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “A) Dizer que nós conseguimos chegar a um equilibrado mundo cujos valores transmitimos a nossos filhos,
o que é sinônimo de educação. ” foi indicada como correta. “Uma mesma frase pode apresentar matizes diferentes de
significado se contiver ora um, ora outro tipo de orações adjetivas. Exemplo: “ O jornal que ainda ninguém leu, está ali. ”
“O jornal, que ainda ninguém leu, está ali. ” Na primeira frase, estamos tratando de um jornal que ainda ninguém leu
(sentido restrito do termo jornal); na segunda, tratamos apenas de um jornal, termo usado em seu sentido amplo. ”
Deste modo, não há incorreção na alternativa em análise. A alternativa “C) Dizer que conseguimos chegar à equilibrado
mundo cheio de valores que transmitimos aos nossos filhos, o que, em outras palavras mais compreensíveis, é sinônimo
de educação. ” não pode ser considerada correta, pois, a palavra “à equilibrado mundo” demonstra erro gramatical já
que o substantivo determinado não é feminino.
Fonte: Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
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Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
A) Scott was no longer a slave past the 1868. (Scott não era mais escravo depois de 1868)
B) Scott Joplin had been a former freed slave. (Scott Joplin tinha sido ex-escravo liberto)
C) Scott’s parents had been slaves on his birth. (Os pais de Scott tinham sido escravos no dia de seu nascimento)
D) Prior to 1868 Scott’s folks had been captive. (Anteriormente a 1868 os pais de Scott tinham sido cativos)
Observa-se que o uso da preposição ON no item C indica fato ocorrido em dia/data em particular; que a palavra FOLKS,
presente no item D, é sinônimo de PARENTS; que CAPTIVE, assim como em português, é sinônimo de escravo/escravos.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 11, a saber, letra D.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 12
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Observa-se que a partícula TO, presente em “It was there that he began writing the more than 500 compositions that he
was to produce” (Foi lá que ele começou a escrever as mais de quinhentas composições que viria a produzir), não se
trata de uma preposição, mas de um marcador de infinitivo para levar PRODUCE a ser compreendido como PRODUZIR;
que a omissão dos dois pronomes relativos THAT não implica em perda de coerência ou carga semântica da estrutura
frasal; que a omissão de pronome relativo é correta se o pronome não for imediatamente seguido de verbo, fato
constatado nas duas ocorrências de THAT na estrutura frasal em questão.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 12, a saber, letra D.

Fonte:


Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers



Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 74, 480,584.

Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
Questão: 15
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
A) There is regional inequality between wind power’s yield standards. (Há desigualdade regional entre os padrões de
produção de ventos)
B) The less fuel we use the more average energy costs might dwindle. (Quanto menos combustível usamos mais a média
dos custos de energia decrescem)
C) Overtime fee in renewable energy systems have proven less costly. (Custos de horas extra/trabalho extraordinário
nos sistemas de energia têm provado ser menos custosos)
D) One climatal lineament might rule over regional achievement ability. (Um delineamento/perfil/paradigma climático
pode determinar/mandar na habilidade regional de realização/consecução/resultado)
Observa-se que não era necessário sequer analisar o mapa e os indicadores de legenda para realizar a exclusão do item
C; que os itens A, B, C confirmam-se no texto que se encontra à esquerda da imagem; que os itens A, B, D estão corretos
e que a diretiva da questão solicita que se aponte um único item inconsistente; que as inferências realizadas no item C
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não podem ser confirmadas no texto que se encontra à esquerda da imagem; que é necessário dominar-se o
conhecimento de que OVER TIME (grafado separado) é um advérbio que significa AO LONGO DO TEMPO/COM O
PASSAR DO TEMPO, sendo totalmente diferente o significado de OVERTIME (grafado junto) para a exclusão do item C.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 15, a saber, letra C.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 16
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução da estrutura frasal proposta na Questão 16 e dos itens contidos nas opções, se realizada sem falhas, é
suficiente para eliminar possíveis dúvidas. Assim temos:
“Some oil-based varnishes can turn to a yellowish color; water-based varieties do not.” (Alguns vernizes à base de óleo
podem mudar para uma cor amarelada; as variedades à base de água não o fazem.) , ou seja, não assumem cor
amarelada.
A) Water-based varnish sorts ought to be invariably colorless. (Tipos de vernizes à base de água devem estar
invariavelmente incolores)
B) Not all water-based varnishes can shift to a yellowish color. (Nem todos os vernizes à base de água podem mudar
para cor amarelada)
C) The yellower a varnish is the better its fallout is going to be. (Quanto mais amarelo um verniz é melhor seu efeito vai
ser)
D) Water-based varnishes don’t glare as much as yellow ones. (Vernizes à base de água não brilham tanto quanto os
vernizes amarelos)
Ressalta-se que não há indução a erro quando se domina o conhecimento de que o verbo DO pode referir-se a ação
mencionada previamente ou funcionar como verbo auxiliar, sabendo distinguir na gramática de uso qual foi o caso do
aplicado no contexto analisado.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 16, a saber, letra A.

Fonte:


Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers



Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 146-148.

Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução do itens propostos na Questão 17 e sua verificação inferencial no texto que antecede a questão, se
realizadas sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis dúvidas. Assim temos:
A) To varnish sunglasses’ screws use nail polish. (Para envernizar parafusos de óculos de sol use esmalte de unhas)
B) Wooden boat hulls are hardly ever enamelled. (Cascos de barco de madeira dificilmente são envernizados)
C) Varnishes should be applied on rough surfaces. (Vernizes devem ser aplicados sobre superfícies ásperas/brutas)
D) It takes a handful of varnish tiers for good result. (São necessárias várias/um punhado de camadas/demãos de verniz
para um bom resultado)
O item A contradiz o texto em “Clear nail polish, a type of varnish, can be used for countless small fixes: dab small
amounts to keep splintered wood from snagging, prevent ink from running, and stop buttons on clothing or screws on
sunglasses from coming loose.” (Esmalte de unhas incolor, um tipo de verniz, pode ser usado em incontáveis pequenos
reparos: aplique pequenas quantidades para evitar madeira lascada de desintegrar-se, evite que tinta escorra,
fixe/prenda botões em roupas ou parafusos em óculos de sol para que não afrouxem/fiquem bambos).
O item B contradiz o texto em “the wooden hulls of boats are also often varnished.” (Os cascos de madeira dos barcos
são frequentemente envernizados).
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O item C contradiz o texto em “Wood must be carefully cleaned and sanded before any varnish is applied.” (A madeira
deve ser cuidadosamente limpa e lixada antes que qualquer verniz seja aplicado).
O item D confirma-se no texto em “Several coats are often required.” (Diversas/várias camadas/demãos são
frequentemente aplicadas).
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 17, a saber, letra D.

Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 19
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na Questão 19, a análise do texto que antecede a questão e o domínio do
conhecimento relativo a tempos verbais, se aplicados sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis dúvidas. Assim
temos:
“My friend Arnold Spencer has recently been indicated to a higher position at work, in fact he is now na editor-in-chief
at a famous online magazine. However having had personal worth to access that, it seems to have gotten to him. We
should admit he hasn’t been himself lately. He turned out to be aloof, has been getting to work late and you notice he’s
spacing out frequently.” (Meu amigo Arnold Spencer foi recentemente indicado para um cargo mais alto no trabalho, na
verdade ele é agora editor chefe de uma famosa revista online. Apesar de ter valor pessoal para ter conseguido tal
cargo, parece que foi negativamente afetado. Devemos admitir que ele não tem sido o mesmo ultimamente. Ele ficou
distante/indiferente, tem chegado ao trabalho atrasado e percebe-se que ele está distraído frequentemente.)
“It’s extremely important that ARNOLD BE warned about the consequences of such behavior.” (É extremamente
importante que Arnold seja alertado sobre as consequências de tal comportamento).
Destaca-se que o Presente do Subjuntivo do verbo TO BE é BE para qualquer sujeito; que o uso do Presente do
Subjuntivo é obrigatório porque há Sentence Antecedent/ THAT clause (Oração antecedente ) “ IT’S EXTREMELY
IMPORTANT THAT”; que o item C fere a semântica (É extremamente importante que Arnold SER alertado sobre as
consequências de tal comportamento) e a gramática, como já exposto.
Portanto, não há respaldo para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito preliminar divulgado
para a Questão 19, a saber, letra B.
Fonte:
 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press.Page 559.
Questão: 20
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na Questão 20, a análise do texto que antecede a questão e o domínio do
conhecimento relativo ao uso de tempos verbais, se aplicados sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis
dúvidas. Assim temos:
“Kate: You haven’t uttered a word ever since we’ve gotten here.” (Você não pronunciou uma palavra desde que nós
chegamos aqui)
“Babs: I feel dizzy and have a sore gut.” (Eu me sinto tonta e tenho dor de estômago)
“Kate: You’d better see a doctor.” (Seria melhor para você/Seria recomendável ver um médico)
Ressalta-se que a única resposta correta é HAD BETTER por tratar-se de expressão de alerta; que HAD BETTER significa
que se não for adotada a sugestão feita haverá sérias consequências, no caso danos mais graves à saúde; que a análise
do contexto de uso é vital para a seleção do item adequado ao contexto; que a tradução do item C “teria sido melhor
ver um médico” prova que ele não se aplica ao contexto em sua temporalidade; que as diretivas da Questão 20 são
plenamente satisfatórias e claras; que HAD BETTER refere-se a um futuro imediato.
Portanto, não há respaldo para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito preliminar divulgado
para a Questão 20, a saber, letra A.
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Fonte:
 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers.
 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 203.
Questão: 23
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando da questão apresenta três afirmativas sobre a ferramenta Libre Office Impress. É importante ressaltar, que
para a resolução da questão não era necessário qualquer imagem, pois a análise era direta sobre recursos da ferramenta
em questão. Segundo o fabricante da ferramenta em questão, as afirmativas abaixo são consideradas FALSAS pelos
seguintes motivos:
 “Minimizar espaçamento diminui o espaçamento do parágrafo acima do parágrafo selecionado”, pois o nome
correto do comando que realiza essa função é DIMINUIR ESPAÇAMENTO.


“Otimizar Fonte reduz o tamanho da fonte do texto selecionado”, pois o nome correto do recurso é REDUZIR
FONTE.

Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente mantendo a decisão do gabarito preliminar.
Fonte: https://help.libreoffice.org/Impress/Text_Formatting_Bar/pt-BR#Diminuir_espa.C3.A7amento
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
Questão: 29
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando da questão apresenta três afirmativas sobre o Sistema Operacional Windows 10. As afirmativas abaixo são
consideradas FALSAS pelos seguintes motivos:
 “Dentro de uma pasta, o atalho Ctrl + Shift + P pode ser utilizado para criar uma nova pasta”, pois o atalho para
realizar esse procedimento é Ctrl+Shift+N.


“Nesta versão do Sistema Operacional é permitida a utilização dos caracteres # _ : | na composição de nomes de
arquivos e diretórios”, pois os caracteres \ / : * ? “ < > | são proibidos na composição de nomes e diretórios no
Sistema Operacional Windows 10

Apenas o item “Com o Gerenciador de Tarefas é possível verificar os aplicativos que estão sendo executados, o
desempenho do computador e os usuários que possuem alguma sessão iniciada” pode ser considerado correto dentro
do contexto Sistema Operacional Windows 10 x funcionalidade.
Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente mantendo a decisão do gabarito preliminar.
Fonte: http://www.alissoncleiton.com.br/arquivos_material/sistema_operacional_windows_10.pdf
Questão: 30
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O edital nº 001 de 1º de julho de 2016 do concurso público em questão apresenta o seguinte texto para o conteúdo de
noções de informática:
"Noções de sistema operacional (ambientes Linux e Windows). Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes
Microsoft Office e Libre Office). Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet;
programas de navegação (Microsoft Internet Explorer e Mozilla Firefox) e correio eletrônico (Outlook Express e Mozilla
Thunderbird); grupos de discussão; sítios de busca e pesquisa na Internet. Conceitos de organização e de
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gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Segurança da informação. Procedimentos de
segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais. Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware
etc.). Procedimentos de backup.”
Logo pode-se inferir que: A questão sobre conhecimentos na ferramenta Microsoft Office Excel 2013 está abarcada no
conteúdo “Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office e Libre Office)” que engloba
recursos e técnicas disponíveis na ferramenta desde a criação, formatação ou até mesmo a utilização de funções
presentes na ferramenta para a composição de fórmulas como: SOMA, RAIZ, TRUNCAR, CONT.NÚM, PI, MÍNIMO,
MÉDIA, POTÊNCIA, ARRED, CONT.SE e SE. Ainda é importante ressaltar que os cálculos matemáticos são conceitos
intrínsecos e essenciais na utilização de planilhas eletrônicas que possuem como funcionalidade principal a organização
e otimização de operações dessa natureza.
O comando da questão solicita o “apontamento” da alternativa que resultará no mesmo valor contido na célula B3 da
planilha, ou seja 150. Analisando cada alternativa, pode-se concluir que:
(A) “=(((SOMA(A2;C3)+A4)-RAIZ(B2))/2)-SOMA(A4;C4)” efetuará o cálculo: =(((380+10)-30))/2)-27 = 180-27 = 153
(B) “=SOMA((TRUNCAR(CONT.NÚM(A1:C4)*PI();0)+1);B4)” efetuará o cálculo: =(35+115) = 150
(C) “=((MÍNIMO(A1:C1)+MÉDIA(A3;A1))-POTÊNCIA(C4;2))-SOMA(C3;C4;A4)” efetuará o cálculo: =((200+300))-289))57 = 211-57 = 154
(D) “=(ARRED(C3-11,5;0)+CONT.SE(A1:C2;">350"))+SOMA(B4;C4)-SE(PI()<4,14;3;4)”
=((19+3))+132-3 = 22 + 129 = 151

efetuará

o

cálculo:

Conforme constatação apenas a alternativa B resulta no mesmo valor da célula B3 (150)
Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente mantendo a decisão do gabarito preliminar.
Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Quando determinada empresa é certificada ISO 14.001 e tem a sustentabilidade ambiental como princípio de gestão, é
plenamente factível concluir que utilizar corretamente esta ferramenta (ISO 14.001) é um importante passo para o
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ao permitir a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental, ao auxiliar no
cumprimento da legislação ambiental variadas, etc. Portanto, estes dois temas estão plenamente correlacionados.
Fonte: Domínio público.
Questão: 44
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A matéria vem regulada na Lei n.º 8.255, de 20 de novembro de 1991: “Art. 10-A. O Subcomando-Geral é o órgão de
direção-geral responsável perante o Comandante-Geral pela coordenação, fiscalização e controle das rotinas
administrativas da Corporação, acionando os órgãos de direção-geral, direção setorial, de apoio e de execução no
cumprimento de suas atividades. § 1o O Subcomandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal será
um coronel do Quadro de Oficiais BM Combatentes da ativa da própria Corporação, escolhido pelo Comandante-Geral e
nomeado pelo Governador do Distrito Federal. §2o Quando a escolha de que trata o § 1o não recair sobre o coronel mais
antigo, o escolhido terá precedência funcional sobre os demais § 3o O substituto eventual do Subcomandante-Geral
será o coronel mais antigo existente na Corporação. § 4o O Subcomandante-Geral é o substituto eventual do
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Comandante-Geral da Corporação Art. 10-B. A organização, funcionamento, transformação, extinção e definição de
competências de órgãos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, de acordo com a organização básica e os
limites de efetivos definidos em lei, ficarão a cargo: I - do Poder Executivo federal, mediante proposta do Governador do
Distrito Federal, em relação aos órgãos da organização básica, que compreendem o Comando-Geral e os órgãos de
direção-geral e de direção setorial; e II - do Governador do Distrito Federal, em relação aos órgãos de apoio e de
execução, não considerados no inciso I.” Como se constata, a afirmativa I está em perfeita harmonia com o §1º acima
citado; a afirmativa II está em perfeita harmonia com o §3º acima citado; e a afirmativa IV está de acordo com o caput
do artigo. As demais, colidem com as normas citadas.
Fonte: Lei n.º 8.255, de 20 de novembro de 1991
Questão: 54
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Estabelece a Lei n.º 12.086, de 6 de novembro de 2009: “Art. 75. Para o ingresso no QOBM/Comb, no posto de
Segundo-Tenente, o candidato deverá: I - ser selecionado dentro do número de vagas fixadas no Anexo III; II - concluir,
com aproveitamento, o Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar; III - ser declarado Aspirante-a-Oficial; e IV - ser
aprovado no estágio probatório.” Pelo que se constata, as alternativas encontravam-se previstas na citada norma, não
havendo que se falar em anulação.
Fonte: Lei n.º 12.086, de 6 de novembro de 2009
Questão: 60
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O Decreto n.º 7.163, de 29 de abril de 2010 estabelece em seu art. 47: “Serão dirigidos por coronéis do QOBM/Comb da
ativa, os seguintes órgãos: I - Controladoria; e II - Departamentos.” Já o art. 48 estabelece que “Art. 48. Serão dirigidos
por coronéis ou tenentes-coronéis do QOBM/Comb da ativa os seguintes órgãos: I - Gabinete do Comandante-Geral; II Ajudância-Geral; III - Auditoria; IV - Corregedoria; V - Ouvidoria; e VI - diretorias. Parágrafo único. A Diretoria de Saúde
poderá também ser dirigida por Coronel ou Tenente-Coronel do Quadro de Oficiais BM de Saúde -QOBM/S.” O que se
percebe que, das alternativas, a “D” é a única em que os órgãos citados poderão ser dirigidos por coronéis ou tenentecoronéis. Os demais só poderão ser dirigidos por coronéis.
Fonte: Decreto n.º 7.163, de 29 de abril de 2010
Questão: 61
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustenta o recurso que o enunciado não explicou qual o tipo de escavação mecânica, sendo todas as alternativas
corretas. Sustenta também que o Clamshell é utilizado para obras de contenção e não redes de esgoto. O recurso não se
sustenta, eis que todos os tipos citados servem para escavação de rede de esgoto, contudo, a drag-line, é utilizada para
raspagens em terrenos pouco consistentes e de difícil acesso. O recurso também não se sustenta, eis que em redes de
esgoto de profundidades consideráveis temos toda a instalação de contenções para a execução da mesma. O Clamshell
serve para carregar material solto nos caminhões, bem como tem grande serventia neste tipo de escavação.
Mantenha-se o gabarito.
Fonte: A resposta está em NUVOLARI, Ariovaldo. Esgoto Sanitário: coleta, transporte, tratamento e reuso agrícola. 2ª
Edição. São Paulo: Blucher, 2011, páginas 166 e 167.
Questão: 62
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustenta o recurso que “Os tipos de desinfecção segundo a NBR 12209/2011 são: a) por compostos a base de cloro; b)
por radiação ultra violeta; c) por ozonização; d) Outras formas de desinfecção; A desinfecção por dióxido de cloro é um
subprocesso do amplo tipo que são as desinfecções por compostos de cloro, portanto, nem todas as alternativas
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estavam de acordo com o que foi pedido no enunciado da questão e por isso a questão deve ANULADA. ” (sic). O
recurso não se sustenta, eis que, como citado no próprio recurso a desinfecção por dióxido de colo pertence ao rol das
desinfecções por compostos a base de coloro, ou seja, o dióxido de cloro é um deles. Já a desinfecção com perganato de
cloro não existe. Mantenha-se o gabarito.
Fonte: A resposta está em NUVOLARI, Ariovaldo. Esgoto Sanitário: coleta, transporte, tratamento e reuso agrícola. 2ª
Edição. São Paulo: Blucher, 2011, páginas 437, 449 e 467.
Questão: 63
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Alega o recurso que “o reservatório de acumulação pode ser considerado um elemento regularizador de vazões, onde
sua finalidade é ter um acumulo de água para abastecer alguma cidade, ou indústria ou hidrelétrica, controlando então
e provendo uma vazão significativa para o abastecimento. ” (sic). O recurso sustenta que “O Art. 53, do decreto nº
24.643 de 1934 descreve exceções: Os utentes das águas públicas de uso comum ou os proprietários marginais são
obrigados a se abster de fatos que prejudiquem ou embaracem o regime e o curso das águas, e a navegação ou
flutuação exceto se para tais fatos forem especialmente autorizados por alguma concessão. No entanto existem além de
possibilidades de não navegabilidade pela topografia da região a jusante, bem como a exceção de fatos especialmente
autorizados por alguma concessão. ” (sic). O recurso sustenta que “Não faz sentido ‘reservatório acumular água para
ceder os períodos chuvosos na estiagem’. O correto seria ‘cedê-la’, pois o pronome passaria a ser feminino e singular,
podendo assim retomar o substantivo “água”. Devido a esse solecismo, a opção d) também se torna incorreta. ” (sic). O
recurso não se sustenta, eis que , as finalidades do reservatório são o abastecimento urbano, industrial e hidrelétrico. O
recurso do não se sustenta, pois esta é uma premissa da questão descrita no enunciado, bem como as vazões
disponíveis são a montante e necessárias ou permissíveis a jusante. O recurso não se sustenta, eis que na questão não
está se falando em legislação, mas sim em disponibilidade hídrica, ou seja, os conceitos do curso d’água antes do
reservatório (montante) e depois do reservatório (jusante). O recurso não se sustenta, eis que a correção da palavra não
faz nenhum tipo de alteração no entendimento do assunto abordado que é a disponibilidade hídrica para o sistema de
abastecimento de água. O entendimento é que se acumula água no período chuvoso para não faltar água no período de
estiagem.
Mantenha-se o gabarito.
Fonte: A resposta está em GARCEZ, Lucas Nogueira. Elementos de Engenharia Hidráulica e Sanitária. 2ª Edição. São
Paulo: Blucher, 1976, páginas 51 e 52.
Questão: 64
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso sustenta que “...Equação geral das chuvas, o I da fórmula, é a intensidade de precipitação em mm h-1; T período de retorno, anos; t - duração da precipitação, min; K, a, b, e c - parâmetros ajustados com base nos dados
pluviométricos da localidade, assim não tendo uma resposta no gabarito para a questão. ”. O recurso não se sustenta,
eis que mm. (h)^-1 é igual a mm. (1/h), conforme fórmula, período de retorno ou recorrência em anos, conforme
fórmula, t é a duração da precipitação em minutos, conforme fórmula, K, a, b e c são parâmetros relativos às unidades
empregadas e próprias do regime pluviométrico local, conforme fórmula. Mantenha-se o gabarito.
Fonte: A resposta está em MACYNTIRE, Archibald Joseph. Instalações Hidráulicas: prediais e industriais. 4ª Edição. Rio de
Janeiro: LTC, 2010, página 221.
Questão: 65
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso sustenta que o enunciado não especificou a finalidade do uso do solo cimento. Na argumentação de
sustentação de recurso diz que o solo cimento tem peso específico maior que o do tijolo cerâmico, apenas. O recurso
sustenta que em vários tipos de obras civis o alto peso específico é uma vantagem do solo cimento em pavimentações e
barragens. O recurso não se sustenta, eis que independentemente da finalidade o alto peso específico é considerada
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desvantagem na construção civil, comparado aos outros itens da questão e não apenas de uma forma geral. O recurso
não se sustenta, eis que o solo cimento tem sim o peso específico maior que o do tijolo cerâmico, bem como para
inúmeras situações é uma desvantagem na construção civil, bem como em comparação as outras alternativas, é a única
resposta correta. O recurso não se sustenta, pois não podemos dizer de vantagens e desvantagens de forma ampla, mas
sim de acordo com as alternativas da questão, que neste caso, o peso específico é uma desvantagem e não uma
vantagem. Mantenha-se o gabarito.
Fonte: A resposta está em I.Bauer, L.A. Falcão. Materiais de Construção, volume 2. 5ª Edição. Rio de Janeiro: LTC: 2008,
página 727.
Questão: 66
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso sustenta que o conteúdo da questão não está previsto no edital. O recurso não se sustenta, eis que a questão
está contemplada em “Materiais de Construção”, qual no edital não especifica o material, portanto, conteúdo de ampla
abrangência. Mantenha-se o gabarito.
Fonte: A resposta está em I.Bauer, L.A. Falcão. Materiais de Construção, volume 2. 5ª Edição. Rio de Janeiro: LTC: 2008,
páginas 551 e 552. .
Questão: 69
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O sustenta que as alternativas C e D estão incorretas. Sustenta também que “o concreto celular usual não é
caracterizado pela grande resistência mecânica como diz no item D) da questão. Ademais, alguns autores (como
TEZUKO, 1989 e LEGATISKI, 1978) afirmam que a resistência à tração dos concretos celulares convencionais varia,
normalmente, entre 20 e 35% da resistência à compressão. ”. O recurso não se sustenta, eis que a resistência mecânica
é uma das características do concreto celular, bem como cita o próprio recurso. “Poderá ser utilizado, também, em
paredes estruturais, proteção para impermeabilização, câmaras frigoríficas, etc., sendo um excelente isolante térmico e
acústico. ”, ou seja, se é utilizado para paredes estruturais fica claro que tem resistência mecânica. O incorreto da
alternativa está no isolamento acústico. Mantenha-se o gabarito.
Fonte: A resposta está em AZEREDO, Hélio Alves de. O Edifício até a sua cobertura. 2ª Edição. São Paulo: Blucher, 1997,
páginas 137 e 138.
Questão: 70
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso sustenta que a palavra “preparo” (sic) remete a ideia de serviço, qual incide a aplicação do BDI. O recurso não
se sustenta, eis que o BDI não é computado sobre os materiais. O recurso sustenta que a alternativa D está incorreta,
pois entende-se que as leis sociais são do material, o que não existe. O recurso do não se sustenta, pois conforme
planilha do IOPES (disponível em http://www.iopes.es.gov.br) na composição de custos, fica claro que o BDI é aplicado
sobre o material, a mão-de-obra e as leis sociais, como pode ser observado, pois as leis sociais são aplicadas sobre a
mão-de-obra. O recurso sustenta que “...os benefícios e as despesas indiretas incidem na soma de materiais, mão de
obra e leis sociais do material aplicado, ficando subentendido que os mesmos são custos indiretos, o que está errado,
uma vez que, mão de obra e materiais são custos diretos, os quais entram no cálculo do BDI como custos diretos, na
fórmula do BDI constando pela sigla (CD). ” (sic). O recurso não se sustenta, eis que é claro que a soma dos três
elementos (material, mão-de-obra e leis sociais) há a incidência do BDI, conforme a alternativa D, sendo as leis sociais
inclusas não mão-de-obra. O recurso sustenta que quando a banca separa as frases do parágrafo (alternativas A e D), o
entendimento da alternativa D torna-se errado, assim como a alternativa B, sendo a questão passível de anulação. O
recurso não se sustenta, eis que na primeira frase é citada somente as leis sociais, que incidem somente na mão-de
obra. Já a segunda frase fala do BDI como um todo, qual engloba a mão-de-obra (já com as leis sociais), bem como o
material, conforme alternativa D, que está correta.
Mantenha-se o gabarito.
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Fonte:
 A resposta está em AZEREDO, Hélio Alves de. O Edifício e seu acabamento. 1ª Edição. São Paulo: Blucher, 1987,
página 168.
 http://www.iopes.es.gov.br em referenciais de preços

Questão: 72
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustenta o recurso que as alternativas A e C estão erradas, com isso solicita a anulação da questão. O recurso não se
sustenta, eis que por definição peso específico é o peso de sólidos por unidade de volume. Não há em que falar peso
específico aparente, eis que em relação aos outros itens da questão a única alternativa incorreta é a letra A, sendo a
alternativa C correta, pois retrata o conceito de peso específico, ou seja, se fosse peso específico aparente, o mesmo
conceito apareceria no enunciado, ou mesmo, no item. Mantenha-se o gabarito.
Fonte: A resposta está em CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos Solos e suas Aplicações, volume 1. 6ª Edição. Rio de
Janeiro: LTC, 2015, páginas 21 e 22.
Questão: 74
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O sustenta que a alternativa D foi invertido os dizeres na questão, bem como há duas alternativas incorretas, o que
anularia a questão. O recurso sustenta que foram utilizados caracteres diferentes para a mesma fórmula na mesma
questão. O recurso não se sustenta, eis não foi invertido os dizeres, pois, os mesmos estão iguais conforme descrito a
bibliografia utilizada, sendo a letra D correta. O recurso não sustenta eis que, pois todos os caracteres estão dispostos de
forma correta. Mantenha-se o gabarito.
Fonte: A resposta está em MARCHETTI, Osvaldemar. Muros de Arrimo. 1ª Edição. São Paulo: Editora Blucher, 2008,
páginas 17 e 18.
Questão: 76
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso sustenta que o BDI não é aplicado aos custos unitários, uma vez que este custo representa os materiais e a
mão-de-obra. O recurso do não se sustenta, eis que em uma planilha orçamentária podemos ter o BDI tem a item,
conforme planilhas orçamentárias do IOPES (disponível em http://www.iopes.es.gov.br – referencial de preços) O
recurso sustenta que “...o preço de UM serviço não seria correto multiplicar pelo preço total do orçamento, mas apenas
pelo seu preço unitário. ” (sic). O recurso não se sustenta, eis que a letra C é a incorreta, pois o correto é “ preço
unitário” e não “preço total”. O recurso sustenta que “...a composição em alguns casos são referências da quantidade
de insumo necessária para compor os serviços, com isso não cabe generalizar todas as composições como base para a
compra dos materiais necessários para a execução da obra. ” (sic). O recurso não se sustenta, eis que a compra de
materiais se dá pela composição e pelos insumos, pois sem isso é impossível se planejar qualquer obra, exceto quando o
serviço é apenas a mão-de-obra, daí temos o quantitativo da mesma. O recurso sustenta que “...a) “Para se organizar um
orçamento, são necessários preços unitários de cada serviço e a quantificação dos materiais que o compõe. ” Nessa
assertiva deveria aparecer “custo unitário” ao invés de preço unitário. b) A composição de preços unitários é a base para
as compras de materiais, pois dela formam-se as quantidades gastas por unidade de serviço A assertiva deveria ter a
seguinte redação para estar de acordo com a norma “a composição de custos unitários é a base para as compras de
materiais, pois dela formam-se as quantidades gastas por unidade de serviço” c) Para se ter um custo de um serviço, é
necessário quantificá-lo dentro da unidade que foi feita a composição de preço total e multiplicar um pelo outro.”. O
recurso não se sustenta, eis que em a) “custo unitário” tem o mesmo sentido de “preço unitário”, apenas denominação
diferenciada para cada bibliografia utilizada. Em b) cabe o mesmo entendimento de a), bem como em c) não é “preço
total”, mas sim, “preço unitário”. O recurso sustenta que a alternativa A está incorreta, pois não especifica o tipo de
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orçamento. O recurso não se sustenta, eis que a base de qualquer orçamento, conforme citado no recurso, teremos
sempre os preços unitários de cada serviço e a sua respectiva quantificação. Mantenha-se o gabarito.
Fonte: A resposta está em AZEREDO, Hélio Alves de. O Edifício e seu acabamento. 1ª Edição. São Paulo: Blucher, 1987,
página 166.
Questão: 77
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso sustenta que, através de bibliografias mencionadas pelo mesmo, os tubos podem ser de amostras
“indeformadas” de 3”. O recurso não se sustenta, eis que em pesquisa das bibliografias citadas, tanto na NBR 6484,
quanto na norma do DNIT (DNER-PRO 002/94) são mencionados apenas os diâmetros dos tubos, o que não conclui a
premissa de recurso. No item 3.1 na norma do DNIT (DNER-PRO 002/94) é mencionada a palavra “indeformada”,
contudo, não há relação com a tabela de diâmetros. Já a bibliografia utilizada, deixa bem claro que para a amostra
“deformada” e ditas “sondagens de reconhecimento”, o diâmetro dos tubos de revestimento ou de guia são,
geralmente, de 2”. Mantenha-se o gabarito.
Fonte: A resposta está em CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos Solos e suas Aplicações, volume 1. 6ª Edição. Rio de
Janeiro: LTC, 2015, página 194.
Questão: 78
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso sustenta que segundo a NBR 9649/1986 ““Para todos os trechos da rede devem ser estimadas as vazões inicial
e final (Qi e Qf)” – item 5.1.1. A vazão inicial e final de cada trecho é diferente das vazões que podem se escoar pelas
seções de cada trecho conforme a traz a assertiva letra c. Portanto pede-se alteração do gabarito de B para letra C.”
(sic). O recurso não se sustenta, eis que para o dimensionamento da rede de esgoto pelo sistema separador absoluto, o
comprimento da rede de cada trecho deve ser um dado já conhecido e não um dado a ser determinado. O recurso
sustenta que “...definiu-se como J, perda de carga unitária ou gradiente piezométrico, a relação entre a perda de carga
devido ao atrito e o comprimento da tubulação [...]. Não só o comprimento total bem como o comprimento de cada
trecho da rede é relevante para calcular a velocidade do fluído e atribuir a perda de carga distribuída. ” (sic). O recurso
não se sustenta, pois conforme cita o recurso: “...o comprimento de cada trecho da rede é relevante para calcular a
velocidade do fluído...”, ou seja, o comprimento do trecho é um dado que já deve ser conhecido. Sustenta o recurso que
“a NBR 9649/1986 traz no seu item 4.2.10 - letras d e f - que para o projeto de redes de esgoto é necessário quantificar o
número de materiais (tubos) necessários para a execução da obra e consequentemente para efetuar o orçamento da
obra. Essa quantificação se dá através da medida (Extensão) do comprimento de cada trecho. O recurso não se sustenta,
que para o tipo de projeto solicitado temos que já conhecer o comprimento de cada trecho da rede, que, conforme cita
o recurso: “...quantificação se dá através da medida (Extensão) do comprimento de cada trecho. ”, ou seja, é um dado
que já é conhecido. O recurso sustenta que “...declividade do terreno (It), que é calculada pela diferença entre a Cota do
terreno a montante (CTM) a Cota do terreno a Jusante (CTJ), na seguinte expressão: It = (CTM – CTJ)/L, onde L é o
COMPRIMENTO DO TRECHO. Portanto, para o dimensionamento da rede de esgoto é necessário determinar o
comprimento de cada trecho da rede, corroborando o que o item B afirma. Logo, o item B não pode ser considerado
incorreto.” (sic). O recurso não se sustenta, eis que “L” é um dado para o dimensionamento em projeto, ou seja, já deve
vir pronto para o cálculo de “It”. Mantenha-se o gabarito.
Fonte: A resposta está em GARCEZ, Lucas Nogueira. Elementos de Engenharia Hidráulica e Sanitária. 2ª Edição. São
Paulo: Blucher, 1976, página 129.
Questão: 79
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustenta o recurso que na alternativa C o valor dado ao coeficiente entre 0,10 e 030, que estaria incorreto, juntamente
com a letra B, conforme o gabarito. O recurso também traz diversos valores do coeficiente de Runoff, contudo, não
requer nada em sua argumentação. Sustenta também, que o conteúdo da questão não é citado em bibliografias de
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drenagem, mas sim de hidrologia, o que não consta no edital. O recurso não se sustenta, pois 030 não traz o sentido de
erro na questão, pois é claro e entendido que, para quem conhece os valores, 030 tem o mesmo sentido de 0,30, bem
como a questão traz diversos valores abaixo de 1,0 para saber qual é o correto, e, neste contexto o valor 030 não traz
prejuízo ao entendimento da questão, conforme sustentado no recurso. O recurso, em que traz diversos valores do
coeficiente de Runoff não traz nenhuma menção de solicitação de recurso. O recurso não se sustenta, eis que a questão
foi extraída de livro de drenagem. Mantenha-se o gabarito.
Fonte: A resposta está em MACYNTIRE, Archibald Joseph. Instalações Hidráulicas: prediais e industriais. 4ª Edição. Rio de
Janeiro: LTC, 2010, página 224.
Questão: 80
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão trata de ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obras. Contudo cada concessionária tem a sua
norma de instalação, bem como na alternativa “A” o conduite deve ser instalado de acordo com a potência. Com isso a
questão foi anulada.
Fonte: A resposta está em AZEREDO, Hélio Alves de. O Edifício até a sua cobertura. 2ª Edição. São Paulo: Blucher, 1997,
página 20.

Cargo: Aspirante/Complementares - Engenharia Elétrica

Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) tem por objetivo informar, de forma clara e objetiva, acerca de fatos históricos que contribuíram de
alguma forma na construção de uma produção literária. ” não pode ser considerada correta, pois, a resenha crítica é um
texto que avalia uma produção artística ou intelectual. Seu objetivo é orientar o leitor, alertando-o para as qualidades e
os defeitos de um bem cultural, que pode ser livro, filme, CD, exposição, peça de teatro, entre outros. A resenha se
fundamenta no conhecimento especializado do crítico e na sua argumentação para convencer o leitor a conhecer ou não
a obra. Portanto, não é correto afirmar que o principal objetivo de tal texto é informar. A alternativa “A) expõe, a partir
de uma apuração jornalística, informações precisas sobre uma produção cultural de relevância social. ” não pode ser
considerada correta tendo em vista a justificativa anterior.
Fonte: MARTIN, Mirian Celeste. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial,
2008.
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em “uma “memória coletiva”: o conjunto de lembranças que um grupo de pessoas compartilha sobre um evento
marcante e que, somado a fatos e imagens de domínio público, forma um tecido muito mais extenso e bem tramado (III)
do que a simples soma das recordações individuais. ”” pode ser identificada a veracidade da afirmativa III. A
continuidade do trecho selecionado anteriormente está relacionada ao conceito “memória coletiva” e é introduzida
através do sinal de pontuação de dois pontos. A afirmativa “II. Através de fatos históricos e testemunhos comprováveis
produz um nível de expectativa pertinente ao tipo textual proposto. ” não pode ser considerada correta, pois, não há
testemunhos comprováveis no texto. No testemunho autorizado ou comprovável, temos uma declaração de alguém.
Neste caso, porém, os depoimentos são dados por pessoas comuns, não necessariamente especialistas em determinada
área do conhecimento. Assim, quando uma dona de casa declara ter utilizado uma marca de sabão em pó específica ou
servido um produto alimentício qualquer à própria família, seu testemunho ganha em autenticidade, é autorizado pelo
uso, pela experiência com o produto em questão. Esse recurso argumentativo é verificável também quando um
anunciante recorre a pessoas famosas, artistas, esportistas entre outros. Nesta situação específica, é possível mesclar a
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estratégia à anterior, quando, por exemplo, um tenista anuncia uma determinada marca de raquete. É evidente que faz
isso pela experiência, mas também por ser um especialista. A lógica de se recorrer a uma pessoa famosa é levar o
consumidor comum a agir conforme as ações daquele por quem se nutre uma admiração, ou daquele a quem se deseja
seguir os passos. Há também um outro raciocínio: é como se dissesse o seguinte: ela, que é uma pessoa famosa e não
quer nem pode manchar a imagem pública, usa nosso produto, você, que é desconhecido, pode usar sem susto. As
alternativas “C) I e III. ” e “D) II e III. ” não apresentam respostas iguais como ser vista anteriormente.
Fonte:
 O próprio texto.
 CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. 6ª ed., São Paulo: Ática, 1991.
 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. Ed. Saraiva. 2ª edição.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 06
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) o não-verbal refere-se à representação semântica do enunciado expresso na tirinha de forma que o
mesmo amplia o sentido que, de forma isolada, poderia ser atribuído ao texto verbal. ” não pode ser considerada
correta, pois, não há possibilidade de que, de forma isolada, o não-verbal represente o mesmo sentido expresso no
texto verbal. O texto verbal apresenta uma conotação diferente da que foi ilustrada, sendo a imagem a representação
literal do texto verbal. A alternativa “B) através do mesmo, a função social constituída do texto, de revelar um
posicionamento crítico sob a perspectiva do humor, é demonstrada. ” foi indicada como correta. De acordo com o
dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra “através” pode ser empregada, em sua 5ª acepção, com o sentido de
“por meio de; mediante. A alternativa “C) tendo em vista o propósito de comunicação, o gênero textual apresentado
assume a forma de um outro gênero, sendo um o instrumento utilizado pelo outro. ” não pode ser considerada correta,
pois, quando tal fato ocorre acontece o que chamamos de “hibridização” ou “intertextualidade intergêneros”, por
exemplo, um texto pode apresentar características de uma placa de trânsito, mas não ser uma placa de trânsito.

Fonte:
 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22310
Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A afirmativa “I. Caso o substantivo “vida” estivesse determinado, a ocorrência de crase seria invalidada. ” não pode ser
considerada correta, pois, em “às vezes na vida temos que parar para um balanço” a palavra “vida” já está determinada:
na = em + a, ou seja, a preposição que determinada “vida” foi empregada. A afirmativa “ III. O uso do acento grave, sinal
indicativo de crase, resulta da contração da preposição “a” exigida pelo termo subordinante com o artigo feminino “a”. ”
não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “acerca da frase presente na tirinha. ” a
frase a ser observada deveria ser a presente na tirinha apresentada. Deste modo a frase em questão é: “às vezes na vida
temos que parar para um balanço”. Neste caso, o emprego do acento grave não ocorre diante da exigência de regência,
mas acentua-se, geralmente, o “a” ou “as” de locuções formadas de substantivos femininos como as locuções
adverbiais: à direita, à esquerda, às vezes, à toa, às claras, à noite...
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Fonte:
 O próprio texto.
 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) A preocupação de Daniel Matenho Cabixi diante da realidade que vive sua comunidade deve-se ao fato
de que seus esforços para compreender os pensamentos do seu interlocutor são ineficientes. ” não pode ser
considerada correta, pois, em momento algum Daniel Matenho expressa preocupação com a comunidade em que vive,
mas apenas expõe o modo de viver sobre o qual ele demonstra se orgulhar.
Fonte: O próprio texto.
Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
A) Scott was no longer a slave past the 1868. (Scott não era mais escravo depois de 1868)
B) Scott Joplin had been a former freed slave. (Scott Joplin tinha sido ex-escravo liberto)
C) Scott’s parents had been slaves on his birth. (Os pais de Scott tinham sido escravos no dia de seu nascimento)
D) Prior to 1868 Scott’s folks had been captive. (Anteriormente a 1868 os pais de Scott tinham sido cativos)
Observa-se que o uso da preposição ON no item C indica fato ocorrido em dia/data em particular; que a palavra FOLKS,
presente no item D, é sinônimo de PARENTS; que CAPTIVE, assim como em português, é sinônimo de escravo/escravos.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 11, a saber, letra D.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 12
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Observa-se que a partícula TO, presente em “It was there that he began writing the more than 500 compositions that he
was to produce” (Foi lá que ele começou a escrever as mais de quinhentas composições que viria a produzir), não se
trata de uma preposição, mas de um marcador de infinitivo para levar PRODUCE a ser compreendido como PRODUZIR;
que a omissão dos dois pronomes relativos THAT não implica em perda de coerência ou carga semântica da estrutura
frasal; que a omissão de pronome relativo é correta se o pronome não for imediatamente seguido de verbo, fato
constatado nas duas ocorrências de THAT na estrutura frasal em questão.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 12, a saber, letra D.

Fonte:


Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers



Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 74, 480,584.

Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
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Questão: 14
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Observa-se que a forma verbal HELD não é apenas a forma de passado do verbo HOLD; que HELD também é o particípio
passado do verbo HOLD; que a estrutura “It is held that the earth’s hub consist of iron and nickel oxides, whereas the
crust is mainly granite.” deve ser literalmente traduzida “É geralmente aceito que/É defendido que/Sustenta-se que o
centro de terra consiste de óxidos de ferro e níquel, enquanto a crosta é essencialmente granito.”; que EARTH’S HUB
equivale a IT, sendo obrigatório uso de CONSISTS (Simple Present) como única forma verbal correta na estrutura em
questão; que na estrutura apresentada para análise na Questão 14 não havia presença da forma verbal correta, ou seja,
aquela com S.
Portanto, não há respaldo para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito preliminar divulgado
para a Questão 14, a saber, letra C.

Fonte:


Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers



Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 448-449.

Questão: 15
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
A) There is regional inequality between wind power’s yield standards. (Há desigualdade regional entre os padrões de
produção de ventos)
B) The less fuel we use the more average energy costs might dwindle. (Quanto menos combustível usamos mais a média
dos custos de energia decrescem)
C) Overtime fee in renewable energy systems have proven less costly. (Custos de horas extra/trabalho extraordinário
nos sistemas de energia têm provado ser menos custosos)
D) One climatal lineament might rule over regional achievement ability. (Um delineamento/perfil/paradigma climático
pode determinar/mandar na habilidade regional de realização/consecução/resultado)
Observa-se que não era necessário sequer analisar o mapa e os indicadores de legenda para realizar a exclusão do item
C; que os itens A, B, C confirmam-se no texto que se encontra à esquerda da imagem; que os itens A, B, D estão corretos
e que a diretiva da questão solicita que se aponte um único item inconsistente; que as inferências realizadas no item C
não podem ser confirmadas no texto que se encontra à esquerda da imagem; que é necessário dominar-se o
conhecimento de que OVER TIME (grafado separado) é um advérbio que significa AO LONGO DO TEMPO/COM O
PASSAR DO TEMPO, sendo totalmente diferente o significado de OVERTIME (grafado junto) para a exclusão do item C.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 15, a saber, letra C.

Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 16
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução da estrutura frasal proposta na Questão 16 e dos itens contidos nas opções, se realizada sem falhas, é
suficiente para eliminar possíveis dúvidas. Assim temos:
“Some oil-based varnishes can turn to a yellowish color; water-based varieties do not.” (Alguns vernizes à base de óleo
podem mudar para uma cor amarelada; as variedades à base de água não o fazem.), ou seja, não assumem cor
amarelada.
A) Water-based varnish sorts ought to be invariably colorless. (Tipos de vernizes à base de água devem estar
invariavelmente incolores)
B) Not all water-based varnishes can shift to a yellowish color. (Nem todos os vernizes à base de água podem mudar
para cor amarelada)
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C) The yellower a varnish is the better its fallout is going to be. (Quanto mais amarelo um verniz é melhor seu efeito vai
ser)
D) Water-based varnishes don’t glare as much as yellow ones. (Vernizes à base de água não brilham tanto quanto os
vernizes amarelos)
Ressalta-se que não há indução a erro quando se domina o conhecimento de que o verbo DO pode referir-se a ação
mencionada previamente ou funcionar como verbo auxiliar, sabendo distinguir na gramática de uso qual foi o caso do
aplicado no contexto analisado.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 16, a saber, letra A.

Fonte:


Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers



Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 146-148.

Questão: 20
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na Questão 20, a análise do texto que antecede a questão e o domínio do
conhecimento relativo ao uso de tempos verbais, se aplicados sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis
dúvidas. Assim temos:
“Kate: You haven’t uttered a word ever since we’ve gotten here.” (Você não pronunciou uma palavra desde que nós
chegamos aqui)
“Babs: I feel dizzy and have a sore gut.” (Eu me sinto tonta e tenho dor de estômago)
“Kate: You’d better see a doctor.” (Seria melhor para você/Seria recomendável ver um médico)
Ressalta-se que a única resposta correta é HAD BETTER por tratar-se de expressão de alerta; que HAD BETTER significa
que se não for adotada a sugestão feita haverá sérias consequências, no caso danos mais graves à saúde; que a análise
do contexto de uso é vital para a seleção do item adequado ao contexto; que a tradução do item C “teria sido melhor
ver um médico” prova que ele não se aplica ao contexto em sua temporalidade; que as diretivas da Questão 20 são
plenamente satisfatórias e claras; que HAD BETTER refere-se a um futuro imediato.
Portanto, não há respaldo para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito preliminar divulgado
para a Questão 20, a saber, letra A.
Fonte:
 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 203
Questão: 23
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando da questão apresenta três afirmativas sobre a ferramenta Libre Office Impress. É importante ressaltar, que
para a resolução da questão não era necessário qualquer imagem, pois a análise era direta sobre recursos da ferramenta
em questão. Segundo o fabricante da ferramenta em questão, as afirmativas abaixo são consideradas FALSAS pelos
seguintes motivos:
 “Minimizar espaçamento diminui o espaçamento do parágrafo acima do parágrafo selecionado”, pois o nome
correto do comando que realiza essa função é DIMINUIR ESPAÇAMENTO.


“Otimizar Fonte reduz o tamanho da fonte do texto selecionado”, pois o nome correto do recurso é REDUZIR
FONTE.

Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente mantendo a decisão do gabarito preliminar.

Fonte: https://help.libreoffice.org/Impress/Text_Formatting_Bar/pt-BR#Diminuir_espa.C3.A7amento
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Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Quando determinada empresa é certificada ISO 14.001 e tem a sustentabilidade ambiental como princípio de gestão, é
plenamente factível concluir que utilizar corretamente esta ferramenta (ISO 14.001) é um importante passo para o
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ao permitir a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental, ao auxiliar no
cumprimento da legislação ambiental variadas, etc. Portanto, estes dois temas estão plenamente correlacionados.
Fonte: Domínio público.
Questão: 54
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Estabelece a Lei n.º 12.086, de 6 de novembro de 2009: “Art. 75. Para o ingresso no QOBM/Comb, no posto de
Segundo-Tenente, o candidato deverá: I - ser selecionado dentro do número de vagas fixadas no Anexo III; II - concluir,
com aproveitamento, o Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar; III - ser declarado Aspirante-a-Oficial; e IV - ser
aprovado no estágio probatório.” Pelo que se constata, as alternativas encontravam-se previstas na citada norma, não
havendo que se falar em anulação.
Fonte: Lei n.º 12.086, de 6 de novembro de 2009
Questão: 66
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a Alternativa A.
Alegam os recursos que há um erro no cálculo da tensão de coletor, pois desconsiderou o valor do resistor,
considerando apenas a corrente Ic. Veja o Cálculo correto.

6  500 Ib  0, 7  15 Ib  0
5,3  500 Ib  1500 Ib  0
Ib  2, 65mA
Ic   Ib  100 x 2, 65 x103  265mA
Vrc  33x 265mA  8, 745V
Vre  15 x 265mA  3,975V
VCE  12  Vrc  Vre  0, 72V
Observa-se que o valor de VCE é negativo, indicando a saturação do transistor, fazendo que o VCE seja igual a 0V. O
gabarito foi alterado para Letra A.
Fonte: Bibliografia: BOLEYSTAD. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. 8ª Edição. Editora Pearson.

75

Questão: 68
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A potência expressa no enunciado é desenvolvida somente pelo resistor desconhecido e não pelos resistores em série,
conforme os cálculos que apresentaste no recurso. Verifique o enunciado: Um resistor conectado em série com um
resistor de 24 ohms consome uma potência de 300 W.
Fonte: Bibliografia: Johnson, D. E. Fundamentos de análise de circuitos elétricos. Prentice Hall, 4ª Edição.
Questão: 70
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A família TTL padrão possui um consumo na entrada da porta lógica de 1,6 mA. Já a Família CMOS é da ordem de µA. O
consumo de uma porta da família TTL não permite que o capacitor do oscilador carregue, de forma que, o circuito não
oscila em uma família TTL. Este fato não ocorre na outra família, pois, a corrente de bias para acionamento de uma porta
lógica CMOS é muito baixa.
Fonte: Bibliografia: IDOETA e CAPUANO. Elementos de eletrônica Digital. Editora Érica.
Questão: 75
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa A.
Tanto o motor universal como o do motor CC série o enrolamento de campo é ligado em série com a armadura. A única
diferença é que na alternância da corrente, inverte-se o sentido de campo tanto da armadura quanto do enrolamento
de campo no motor universal, fazendo com que o mesmo tenha funcionamento similar.
Fonte: IRVING, K. Máquinas elétricas e transformadores, 8º Edição. Editora Globo.
Questão: 78
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Mesmo que as características do ampop sejam reais e não ideais, os resultados não seriam alterados, pois as correntes
de bias envolvidas são desprezíveis. Outro aspecto argumentado é que há corrente no resistor de 4 ohms, o que não é
possível pois o ampop apresenta impedância de entrada altíssima (real) ou infinita (ideal).
Fonte: Bibliografia: Johnson, D. E. Fundamentos de análise de circuitos elétricos. Prentice Hall, 4ª Edição.

Cargo: Aspirante/Complementares - Engenharia Mecânica

Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) tem por objetivo informar, de forma clara e objetiva, acerca de fatos históricos que contribuíram de
alguma forma na construção de uma produção literária. ” não pode ser considerada correta, pois, a resenha crítica é um
texto que avalia uma produção artística ou intelectual. Seu objetivo é orientar o leitor, alertando-o para as qualidades e
os defeitos de um bem cultural, que pode ser livro, filme, CD, exposição, peça de teatro, entre outros. A resenha se
fundamenta no conhecimento especializado do crítico e na sua argumentação para convencer o leitor a conhecer ou não
a obra. Portanto, não é correto afirmar que o principal objetivo de tal texto é informar. A alternativa “A) expõe, a partir
de uma apuração jornalística, informações precisas sobre uma produção cultural de relevância social. ” não pode ser
considerada correta tendo em vista a justificativa anterior.
Fonte: MARTIN, Mirian Celeste. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial,
2008.

76

Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em “uma “memória coletiva”: o conjunto de lembranças que um grupo de pessoas compartilha sobre um evento
marcante e que, somado a fatos e imagens de domínio público, forma um tecido muito mais extenso e bem tramado (III)
do que a simples soma das recordações individuais. ”” pode ser identificada a veracidade da afirmativa III. A
continuidade do trecho selecionado anteriormente está relacionada ao conceito “memória coletiva” e é introduzida
através do sinal de pontuação de dois pontos. A afirmativa “II. Através de fatos históricos e testemunhos comprováveis
produz um nível de expectativa pertinente ao tipo textual proposto. ” não pode ser considerada correta, pois, não há
testemunhos comprováveis no texto. No testemunho autorizado ou comprovável, temos uma declaração de alguém.
Neste caso, porém, os depoimentos são dados por pessoas comuns, não necessariamente especialistas em determinada
área do conhecimento. Assim, quando uma dona de casa declara ter utilizado uma marca de sabão em pó específica ou
servido um produto alimentício qualquer à própria família, seu testemunho ganha em autenticidade, é autorizado pelo
uso, pela experiência com o produto em questão. Esse recurso argumentativo é verificável também quando um
anunciante recorre a pessoas famosas, artistas, esportistas entre outros. Nesta situação específica, é possível mesclar a
estratégia à anterior, quando, por exemplo, um tenista anuncia uma determinada marca de raquete. É evidente que faz
isso pela experiência, mas também por ser um especialista. A lógica de se recorrer a uma pessoa famosa é levar o
consumidor comum a agir conforme as ações daquele por quem se nutre uma admiração, ou daquele a quem se deseja
seguir os passos. Há também um outro raciocínio: é como se dissesse o seguinte: ela, que é uma pessoa famosa e não
quer nem pode manchar a imagem pública, usa nosso produto, você, que é desconhecido, pode usar sem susto. As
alternativas “C) I e III. ” e “D) II e III. ” não apresentam respostas iguais como ser vista anteriormente.
Fonte:
 O próprio texto.
 CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. 6ª ed., São Paulo: Ática, 1991.
 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. Ed. Saraiva. 2ª edição.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 05
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) A citação do nome do filósofo francês, Maurice Halbwachs, demonstra que através da utilização de
expressões equivalentes, a coesão lexical é estabelecida. ” não pode ser considerada correta, pois, no trecho “Em 1925,
quando a era das comunicações começava a se acelerar, o filósofo francês Maurice Halbwachs aventou a ideia de uma
“memória coletiva”: ” (1º§) a expressão “filósofo francês Maurice Halbwachs” é única não havendo referência anterior.
Vejamos o exemplo a seguir: “O Doutor Carlos concedeu entrevista no intervalo do congresso. O cientista entrevistado
reconhece que, a partir do emprego dos conhecimentos científicos, é possível racionalizar os sistemas de produção.
Agora esse estudioso quer contribuir para a democratização do saber. ” Os termos O Doutor Carlos, O cientista
entrevistado e esse estudioso se referem à mesma pessoa. A alternativa “D) A escolha na utilização do termo “país” no
lugar de “técnico” demonstra “o país reuniu a mais brilhante escalação da história do futebol, ” (1º§) demonstra que a
omissão do termo adequado proporciona maior coesão textual. ” não pode ser considerada correta, pois, a escolha
lexical relacionada à estilística – figura de linguagem – não tem por função proporcionar maior coesão textual, mas sim
evidenciar o estilo da linguagem na construção do texto. A alternativa “A) A coesão referencial pode ser vista em “[...] o
conjunto de lembranças que um grupo de pessoas compartilha [...]” (1º§). ” foi indicada como correta, pois, sabendo-se
que a coesão referencial se constrói pela menção de elementos que já apareceram, ou vão aparecer, no próprio texto; o
pronome relativo “que” retoma o antecedente “o conjunto de lembranças”. A alternativa “C) Na coesão por substituição
ocorre a escolha de um termo que representa um outro já referido no texto, como acontece com “Mauro” em
substituição a “Michel Joelsas”. ” não pode ser considerada correta, pois, em “No começo de 1970, Mauro (Michel
Joelsas), de 12 anos, ” não há referência ao termo “Mauro” anteriormente no texto, o nome “Michel Joelsas” aparece
entre parênteses demonstrando o nome do ator na vida real que representa o personagem “Mauro”.
Fonte:
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ANTUNES, I. Análise de Textos – Fundamentos e Práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.
Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.
Platão e Fiorin. Para entender o texto – Leitura e redação. Ed. Ática.

Questão: 06
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) o não-verbal refere-se à representação semântica do enunciado expresso na tirinha de forma que o
mesmo amplia o sentido que, de forma isolada, poderia ser atribuído ao texto verbal. ” não pode ser considerada
correta, pois, não há possibilidade de que, de forma isolada, o não-verbal represente o mesmo sentido expresso no
texto verbal. O texto verbal apresenta uma conotação diferente da que foi ilustrada, sendo a imagem a representação
literal do texto verbal. A alternativa “B) através do mesmo, a função social constituída do texto, de revelar um
posicionamento crítico sob a perspectiva do humor, é demonstrada. ” foi indicada como correta. De acordo com o
dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra “através” pode ser empregada, em sua 5ª acepção, com o sentido de
“por meio de; mediante. A alternativa “C) tendo em vista o propósito de comunicação, o gênero textual apresentado
assume a forma de um outro gênero, sendo um o instrumento utilizado pelo outro. ” não pode ser considerada correta,
pois, quando tal fato ocorre acontece o que chamamos de “hibridização” ou “intertextualidade intergêneros”, por
exemplo, um texto pode apresentar características de uma placa de trânsito, mas não ser uma placa de trânsito.

Fonte:
 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22310

Questão: 09
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) Contraposição, temporalidade. ” não pode ser considerada correta, pois, em “Dizer que estamos
prontos para receber o que de útil a sociedade deles nos oferece e rechaçar o que de ruim ela nos apresenta. ” (9º§) não
há qualquer elemento que indique temporalidade como: quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que,
assim que, desde que, enquanto, todas as vezes que, cada vez que, apenas, mal, que [= desde que], etc. A alternativa “B)
Finalidade, oposição. ” foi indicada como correta, pois, em “Dizer que estamos prontos para receber o que de útil a
sociedade deles nos oferece e rechaçar o que de ruim ela nos apresenta. ” (9º§) é possível observar o emprego do
elemento indicador de finalidade “para” além da oposição entre “receber” e “rechaçar”.
Fonte:
 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “A) Dizer que nós conseguimos chegar a um equilibrado mundo cujos valores transmitimos a nossos filhos,
o que é sinônimo de educação. ” foi indicada como correta. “Uma mesma frase pode apresentar matizes diferentes de
significado se contiver ora um, ora outro tipo de orações adjetivas. Exemplo: “ O jornal que ainda ninguém leu, está ali. ”
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“O jornal, que ainda ninguém leu, está ali. ” Na primeira frase, estamos tratando de um jornal que ainda ninguém leu
(sentido restrito do termo jornal); na segunda, tratamos apenas de um jornal, termo usado em seu sentido amplo. ”
Deste modo, não há incorreção na alternativa em análise. A alternativa “C) Dizer que conseguimos chegar à equilibrado
mundo cheio de valores que transmitimos aos nossos filhos, o que, em outras palavras mais compreensíveis, é sinônimo
de educação. ” não pode ser considerada correta, pois, a palavra “à equilibrado mundo” demonstra erro gramatical já
que o substantivo determinado não é feminino.
Fonte: Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
Questão: 15
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
A) There is regional inequality between wind power’s yield standards. (Há desigualdade regional entre os padrões de
produção de ventos)
B) The less fuel we use the more average energy costs might dwindle. (Quanto menos combustível usamos mais a média
dos custos de energia decrescem)
C) Overtime fee in renewable energy systems have proven less costly. (Custos de horas extra/trabalho extraordinário
nos sistemas de energia têm provado ser menos custosos)
D) One climatal lineament might rule over regional achievement ability. (Um delineamento/perfil/paradigma climático
pode determinar/mandar na habilidade regional de realização/consecução/resultado)
Observa-se que não era necessário sequer analisar o mapa e os indicadores de legenda para realizar a exclusão do item
C; que os itens A, B, C confirmam-se no texto que se encontra à esquerda da imagem; que os itens A, B, D estão corretos
e que a diretiva da questão solicita que se aponte um único item inconsistente; que as inferências realizadas no item C
não podem ser confirmadas no texto que se encontra à esquerda da imagem; que é necessário dominar-se o
conhecimento de que OVER TIME (grafado separado) é um advérbio que significa AO LONGO DO TEMPO/COM O
PASSAR DO TEMPO, sendo totalmente diferente o significado de OVERTIME (grafado junto) para a exclusão do item C.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 15, a saber, letra C.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 16
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução da estrutura frasal proposta na Questão 16 e dos itens contidos nas opções, se realizada sem falhas, é
suficiente para eliminar possíveis dúvidas. Assim temos:
“Some oil-based varnishes can turn to a yellowish color; water-based varieties do not.” (Alguns vernizes à base de óleo
podem mudar para uma cor amarelada; as variedades à base de água não o fazem.) , ou seja, não assumem cor
amarelada.
A) Water-based varnish sorts ought to be invariably colorless. (Tipos de vernizes à base de água devem estar
invariavelmente incolores)
B) Not all water-based varnishes can shift to a yellowish color. (Nem todos os vernizes à base de água podem mudar
para cor amarelada)
C) The yellower a varnish is the better its fallout is going to be. (Quanto mais amarelo um verniz é melhor seu efeito vai
ser)
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D) Water-based varnishes don’t glare as much as yellow ones. (Vernizes à base de água não brilham tanto quanto os
vernizes amarelos)
Ressalta-se que não há indução a erro quando se domina o conhecimento de que o verbo DO pode referir-se a ação
mencionada previamente ou funcionar como verbo auxiliar, sabendo distinguir na gramática de uso qual foi o caso do
aplicado no contexto analisado.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 16, a saber, letra A.

Fonte:


Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers



Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 146-148.

Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução do itens propostos na Questão 17 e sua verificação inferencial no texto que antecede a questão, se
realizadas sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis dúvidas. Assim temos:
A) To varnish sunglasses’ screws use nail polish. (Para envernizar parafusos de óculos de sol use esmalte de unhas)
B) Wooden boat hulls are hardly ever enamelled. (Cascos de barco de madeira dificilmente são envernizados)
C) Varnishes should be applied on rough surfaces. (Vernizes devem ser aplicados sobre superfícies ásperas/brutas)
D) It takes a handful of varnish tiers for good result. (São necessárias várias/um punhado de camadas/demãos de verniz
para um bom resultado)
O item A contradiz o texto em “Clear nail polish, a type of varnish, can be used for countless small fixes: dab small
amounts to keep splintered wood from snagging, prevent ink from running, and stop buttons on clothing or screws on
sunglasses from coming loose.” (Esmalte de unhas incolor, um tipo de verniz, pode ser usado em incontáveis pequenos
reparos: aplique pequenas quantidades para evitar madeira lascada de desintegrar-se, evite que tinta escorra,
fixe/prenda botões em roupas ou parafusos em óculos de sol para que não afrouxem/fiquem bambos).
O item B contradiz o texto em “the wooden hulls of boats are also often varnished.” (Os cascos de madeira dos barcos
são frequentemente envernizados).
O item C contradiz o texto em “Wood must be carefully cleaned and sanded before any varnish is applied.” (A madeira
deve ser cuidadosamente limpa e lixada antes que qualquer verniz seja aplicado).
O item D confirma-se no texto em “Several coats are often required.” (Diversas/várias camadas/demãos são
frequentemente aplicadas).
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 17, a saber, letra D.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 19
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na Questão 19, a análise do texto que antecede a questão e o domínio do
conhecimento relativo a tempos verbais, se aplicados sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis dúvidas. Assim
temos:
“My friend Arnold Spencer has recently been indicated to a higher position at work, in fact he is now na editor-in-chief
at a famous online magazine. However having had personal worth to access that, it seems to have gotten to him. We
should admit he hasn’t been himself lately. He turned out to be aloof, has been getting to work late and you notice he’s
spacing out frequently.” (Meu amigo Arnold Spencer foi recentemente indicado para um cargo mais alto no trabalho, na
verdade ele é agora editor chefe de uma famosa revista online. Apesar de ter valor pessoal para ter conseguido tal
cargo, parece que foi negativamente afetado. Devemos admitir que ele não tem sido o mesmo ultimamente. Ele ficou
distante/indiferente, tem chegado ao trabalho atrasado e percebe-se que ele está distraído frequentemente.)
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“It’s extremely important that ARNOLD BE warned about the consequences of such behavior.” (É extremamente
importante que Arnold seja alertado sobre as consequências de tal comportamento).
Destaca-se que o Presente do Subjuntivo do verbo TO BE é BE para qualquer sujeito; que o uso do Presente do
Subjuntivo é obrigatório porque há Sentence Antecedent/ THAT clause (Oração antecedente ) “ IT’S EXTREMELY
IMPORTANT THAT”; que o item C fere a semântica (É extremamente importante que Arnold SER alertado sobre as
consequências de tal comportamento) e a gramática, como já exposto.
Portanto, não há respaldo para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito preliminar divulgado
para a Questão 19, a saber, letra B.
Fonte:
 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press.Page 559.
Questão: 23
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando da questão apresenta três afirmativas sobre a ferramenta Libre Office Impress. É importante ressaltar, que
para a resolução da questão não era necessário qualquer imagem, pois a análise era direta sobre recursos da ferramenta
em questão. Segundo o fabricante da ferramenta em questão, as afirmativas abaixo são consideradas FALSAS pelos
seguintes motivos:
 “Minimizar espaçamento diminui o espaçamento do parágrafo acima do parágrafo selecionado”, pois o nome
correto do comando que realiza essa função é DIMINUIR ESPAÇAMENTO.


“Otimizar Fonte reduz o tamanho da fonte do texto selecionado”, pois o nome correto do recurso é REDUZIR
FONTE.

Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente mantendo a decisão do gabarito preliminar.
Fonte: https://help.libreoffice.org/Impress/Text_Formatting_Bar/pt-BR#Diminuir_espa.C3.A7amento
Questão: 24
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando da questão solicita qual é a tecla de atalho utilizada para abrir a caixa de diálogo formar células. Para a
resolução da questão não era necessária à visualização de nenhuma imagem, haja vista que a questão aborda um
conceito direto que é a utilização de teclas de atalho na ferramenta Libre Office Calc.
Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente mantendo a decisão do gabarito preliminar.
Fonte: https://help.libreoffice.org/Calc/Shortcut_Keys_for_Spreadsheets/pt-BR
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
Questão: 27
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando da questão apresenta três afirmativas sobre aplicativos para segurança. As afirmativas abaixo são
consideradas FALSAS pelos seguintes motivos:
 “Os antivírus têm a função de prevenir, detectar, eliminar vírus de computadores e capturar todo o tráfego que
passa em um segmento de rede”, pois a função de capturar o tráfego de rede é responsabilidade do firewall.
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“Antispyware é um software de segurança que executa constantemente em um computador, monitorando todas
as entradas do teclado e dos discos”, pois a função descrita é responsabilidade dos keyloggers.

Apenas o item “o Firewall é uma solução de segurança baseada em hardware ou software que trabalha com um
conjunto de regras ou instruções, analisando o tráfego de rede para determinar quais operações de transmissão ou
recepção podem ser executadas” pode ser considerado correto dentro do contexto aplicativos para segurança x
funcionalidade.
Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente mantendo a decisão do gabarito preliminar.

Fonte:




http://seguranca.uol.com.br/antivirus/dicas/curiosidades/diferencas-antivirus-antispyware-firewall.html#rmcl
http://www.infowester.com/firewall.php
http://www.tecmundo.com.br/spyware/1016-o-que-e-keylogger-.htm

Questão: 28
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão apresenta conceitos sobre teclas de atalhos utilizadas na ferramenta Mozila Thunderbird. A única alternativa
que apresenta uma correta relação entre “tecla de atalho x funcionalidade” segundo as instruções disponibilizadas em
meio eletrônico pelo fabricante da ferramenta em questão é: “O atalho Shift + F5 é utilizado para obter novas
mensagens para todas as contas”.
Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente mantendo a decisão do gabarito preliminar.
Fonte:
https://support.mozilla.org/t5/Dicas-e-truques/Atalhos-de-teclado-do-Thunderbird/ta-p/8221#w_sobre-osatalhos-de-teclado
Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 44
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A matéria vem regulada na Lei n.º 8.255, de 20 de novembro de 1991: “Art. 10-A. O Subcomando-Geral é o órgão de
direção-geral responsável perante o Comandante-Geral pela coordenação, fiscalização e controle das rotinas
administrativas da Corporação, acionando os órgãos de direção-geral, direção setorial, de apoio e de execução no
cumprimento de suas atividades. § 1o O Subcomandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal será
um coronel do Quadro de Oficiais BM Combatentes da ativa da própria Corporação, escolhido pelo Comandante-Geral e
nomeado pelo Governador do Distrito Federal. §2o Quando a escolha de que trata o § 1o não recair sobre o coronel mais
antigo, o escolhido terá precedência funcional sobre os demais § 3o O substituto eventual do Subcomandante-Geral
será o coronel mais antigo existente na Corporação. § 4o O Subcomandante-Geral é o substituto eventual do
Comandante-Geral da Corporação Art. 10-B. A organização, funcionamento, transformação, extinção e definição de
competências de órgãos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, de acordo com a organização básica e os
limites de efetivos definidos em lei, ficarão a cargo: I - do Poder Executivo federal, mediante proposta do Governador do
Distrito Federal, em relação aos órgãos da organização básica, que compreendem o Comando-Geral e os órgãos de
direção-geral e de direção setorial; e II - do Governador do Distrito Federal, em relação aos órgãos de apoio e de
execução, não considerados no inciso I.” Como se constata, a afirmativa I está em perfeita harmonia com o §1º acima
citado; a afirmativa II está em perfeita harmonia com o §3º acima citado; e a afirmativa IV está de acordo com o caput
do artigo. As demais, colidem com as normas citadas.
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Fonte: Lei n.º 8.255, de 20 de novembro de 1991.
Questão: 45
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O art. 2º da Lei n.º 8.255, de 20 de novembro de 1991 estabelece que cabe ao Corpo de Bombeiros o atendimento préhospitalar. Eventual atendimento para membros da corporação não se insere na atividade fim da corporação.
Fonte: Lei n.º 8.255, de 20 de novembro de 1991.
Questão: 62
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Analisadas as razões recursais, verificou-se que existem duas alternativas de resposta que atende o enunciado da
questão. Diante do exposto a questão foi anulada.
Fonte: Bibliografia: Compressores, Bombas De Vácuo E Ar Comprimido – RemYBenedicto Silva – 1980 – 2ª Edição –
Capítulo III – Pag. 73 a 99. – São Paulo Grêmio Politécnico – DLP – Universidade de São Paulo.
Questão: 63
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A eventual diferença de interpretação no enunciado quanto ao tipo de equipamento utilizado como medidor de pressão
não comprometeu o desenvolvimento da questão, visto que o barômetro de mercúrio pode ser considerado um tipo de
manômetro com tubo fechado.
A pressão no recipiente consiste na pressão absoluta, visto que a pressão barométrica representa a pressão atmosférica
e a manométrica representa a diferença de pressão. Portanto, o gabarito está correto.
∆P = ρ Hg = 13 590 kg/m3 × 0,36 m × 9,807 m/s2
∆P = 47 979 Pa
∆P = 48 kPa
A pressão absoluta no recipiente é dada por P recipiente = ∆P + Patm
P recipiente = ∆P + Patm = 47 979 Pa + 13 590 kg/m3 × 0,750 × 9,807 m/s2
P recipiente = 47 979 + 99 954 = 147 933 Pa
P recipiente = 148 kPa
Fonte: VAN WYLEN, Gordon John; SONNTAG, Richard E. Fundamentos da termodinâmica clássica. São Paulo: 2013.
Questão: 64
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B.
O recurso procede porque embora as resistências Ra e Re pudessem ser convectivas, as respostas não apresentariam o
termo PAREDE e sim camada. A alternativa “B” trata de paredes (TRATANDO-SE, PORTANTO DE CONDUÇÃO) compostas,
pois, os índices nas resistências as distinguem como de materiais diferentes, caso contrário teriam os mesmos índices,
fazendo isso parte da interpretação da questão. Portanto o Gabarito foi alterado para letra “B”.
Fonte: INCROPERA, Frank et al. Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011
Questão: 66
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
“A soldagem por fricção é um processo de união no estado sólido, no qual a coalescência entre as peças metálicas é
obtida por aquecimento através do atrito entre as peças e pela aplicação de pressão. No processo, uma das peças a
serem soldadas é girada com velocidade constante e a outra fica parada. Após o contato inicial entre as peças, o calor é
gerado por atrito devido a forças aplicadas no sentido axial, aquecendo as superfícies. A força axial e o calor gerado
provocam a deformação plástica das peças.” (VILLANI, página 317)
Fonte: MARQUES, Paulo Villani. et all. Soldagem – Fundamentos e Tecnologia. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2005.
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Questão: 68
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Os processos de soldagem por eletrodo revestido, MIG/MAG, TIG, a plasma, a arco submerso e com arame tubular são
processos de soldagem por fusão cuja fonte de calor é o arco elétrico.
Na soldagem por eletroescória, ocorre o aquecimento por resistência da escória líquida. Na soldagem a gás, a fonte de
calor é a chama oxiacetilênica. Feixe de elétrons é a fonte de calor da soldagem por feixe de elétrons. Vide tabela I
página 22 da referência.
Fonte: MARQUES, Paulo Villani. et all. Soldagem – Fundamentos e Tecnologia. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2005. Página
22.
Questão: 69
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A resposta é apenas uma interpretação do gráfico para chamas oxiacetilênicas, não tem que haver definições sobre o
poder da chama na bibliografia, e sim a interpretação do gráfico como ilustrado sendo que a questão aborda o poder de
fusão em temperatura dessa chama.
Portanto tal argumentação é infundada; o assunto faz parte do arcabouço literário.
Fonte: MARQUES, P. V.; MODENESI, P. J. & BRACARENSE, A.Q. Soldagem – fundamentos e tecnologia. 3. ed. Belo
Horizonte, Editora UFMG, 2009, 364 p.
Questão: 72
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A não especificação do aço como hipoeutetóide ou hipereutetóide não compromete a resolução da questão, visto que
não há duas respostas verdadeiras entre as opções. Ao considerar o aço como hipoeutetóide, não encontraria uma
resposta correta dentre as alternativas. Sendo assim, o gabarito da questão é dado conforme resolução abaixo.
81% perlita
0,81 = (6,7 – x)/(6,7 – 0,77)
x = teor de carbono
x = 1,89% de C
% α (ferrita) = 100*(6,7 – 1,89)/(6,7 – 0)
71,8% de α (ferrita)
% Fe3C (cementita) = 100*(1,89 – 0)/(6,7 – 0)
28,2% de Fe3C (cementita)
Fonte: CALLISTER, Jr; WILLIAM, D. Ciência e Engenharia de Materiais: uma introdução. Rio de Janeiro, 2008. Sétima
edição.
Questão: 73
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso não procede, pois tal assunto faz parte da Gestão e Estratégica Da Manutenção.
Fonte: KARDEC, Alan; NASCIF, Júlio. Manutenção: Função Estratégica. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1998, xv, 287 p. ISBN
85-7303-197-2.
Questão: 74
Recurso Procedente. Questão Anulada.
O perfilamento é o processo de torneamento no qual a ferramenta se descola segundo uma trajetória retilínea radical
ou axial, visando à obtenção de uma forma definida, determinada pelo perfil da ferramenta. O processo ilustrado
corresponde ao perfilamento RADIAL e não axial como consta no gabarito. Na ausência de uma alternativa correta, a
questão foi ANULADA.
Fonte: FERRARESI, Dino. Usinagem dos metais: fundamentos da usinagem dos metais. São Paulo: Blucher: USP, 1977.

84

Questão: 75
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O material da peça é o principal fator que vai influenciar na classificação quanto à forma dos cavacos. Quanto às
condições de corte: maior vc (velocidade de corte) e γ (ângulo de saída) e menor f (avanço); tendem a produzir cavacos
em fitas (ou contínuos, quanto ao tipo). O “f” é o parâmetro mais influente e o ap é o que menos influencia na forma de
cavacos.
Grande avanço (f) produz alta concentração de material na zona de cisalhamento, aumentando a “resistência” ao corte,
gerando flutuações na força de corte, produzindo consequentemente cavaco cisalhado.
O quebra cavaco (alteraçao na face da ferramenta) é usado principalmente para reduzir o tamanho de cavacos longos.
Ângulo de saída menor, a força de cisalhamento é aumentada, dificultando a formação de cavacos contínuos.
Fonte: FERRARESI, Dino. Fundamentos da usinagem dos metais. 11. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2003.
Questão: 76
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.

De acordo com a página 41 da referência, tem-se que "Para medir temperaturas muito elevadas, utiliza-se a
intensidade da radiação com comprimento de onda na faixa do visível".
Fonte: VAN WYLEN, Gordon John; SONNTAG, Richard E. Fundamentos da termodinâmica clássica. São Paulo:
2013.
Questão: 78
Recurso Procedente - Gabarito alterado para a alternativa “B”
Para o conjunto bucha-eixo do projeto, os valores do ajuste podem ser com folga e com interferência no caso extremo,
de maior diâmetro de eixo, quando o eixo for 28,000 e de menor diâmetro do furo da bucha, sendo 28,000 ele é com
interferência (apenas situação limite) e em caso contrário, menor diâmetro do eixo, 27,979 e maior diâmetro da bucha,
sendo 28,021,; qualquer outra relação de dimensões entre os componentes será ajuste com folga.
A própria norma cita a situação extrema, onde ajuste com interferência e ajuste com folga se equivaleriam, que é o caso
da "medida com medida", ou seja, furo e eixo com dimensões idênticas.
3.10.1 Ajuste com folga
Ajuste no qual sempre ocorre uma folga entre o furo e o eixo quando montados, isto é, a dimensão mínima do furo é
sempre maior ou, em caso extremo, igual à dimensão máxima do eixo (ver Figuras 7 e 8)... ESSA É A PERCEPÇÃO PARA O
CASO
3.10.3 Ajuste incerto
Ajuste no qual pode ocorrer uma folga ou uma interferência entre o furo e o eixo quando montados, dependendo das
dimensões efetivas do furo e do eixo, isto é, os campos de tolerância do furo e do eixo se sobrepõem parcialmente ou
totalmente (ver Figuras 11 e 12).
*Tomando por base as determinações da norma, ajuste incerto deixa de ser uma opção correta.
3.10.2 Ajuste com interferência
Ajuste no qual ocorre uma interferência entre o furo e o eixo quando montados, isto é, a dimensão máxima do furo é
sempre menor ou, em caso extremo, igual à dimensão mínima do eixo (ver Figuras 9 e 10).
No caso da questão proposta, não há a possibilidade da dimensão do eixo superar a do furo, então a opção interferência
deve ser descartada, pois não se aplica a premissa de dimensão máxima do furo ser sempre menor.
Por derradeiro, salienta-se que o conteúdo da questão está implícito em: Metodologia de projeto e dimensionamento
de componentes de máquinas.
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Questão: 80
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A redação da questão, como está, acabou por deixar margens de dúvidas ao considerar o caso de um gás de massa
específica muito baixa, vide Equação de Clapeyron; a própria contradição agora percebida " dentre as propriedades
importantes..." "assinale a que não pode ser considerada importante"; a interpretação ficou prejudicada e parece haver
um conflito nas definições propostas em Sonntag e outro autores citados como Halliday ou a própria . A mudança de
gabarito não contemplaria a correção, pois a massa específica (ρ), ainda que muito baixa, poderia se correlacionar com a
viscosidade pela sua própria definição. Diante do exposto, a questão foi anulada.

Cargo: Aspirante/Complementares - Farmácia-Bioquímica

Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) tem por objetivo informar, de forma clara e objetiva, acerca de fatos históricos que contribuíram de
alguma forma na construção de uma produção literária. ” não pode ser considerada correta, pois, a resenha crítica é um
texto que avalia uma produção artística ou intelectual. Seu objetivo é orientar o leitor, alertando-o para as qualidades e
os defeitos de um bem cultural, que pode ser livro, filme, CD, exposição, peça de teatro, entre outros. A resenha se
fundamenta no conhecimento especializado do crítico e na sua argumentação para convencer o leitor a conhecer ou não
a obra. Portanto, não é correto afirmar que o principal objetivo de tal texto é informar. A alternativa “A) expõe, a partir
de uma apuração jornalística, informações precisas sobre uma produção cultural de relevância social. ” não pode ser
considerada correta tendo em vista a justificativa anterior.
Fonte: MARTIN, Mirian Celeste. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial,
2008.
Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A afirmativa “I. Caso o substantivo “vida” estivesse determinado, a ocorrência de crase seria invalidada. ” não pode ser
considerada correta, pois, em “às vezes na vida temos que parar para um balanço” a palavra “vida” já está determinada:
na = em + a, ou seja, a preposição que determinada “vida” foi empregada. A afirmativa “ III. O uso do acento grave, sinal
indicativo de crase, resulta da contração da preposição “a” exigida pelo termo subordinante com o artigo feminino “a”. ”
não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “acerca da frase presente na tirinha. ” a
frase a ser observada deveria ser a presente na tirinha apresentada. Deste modo a frase em questão é: “às vezes na vida
temos que parar para um balanço”. Neste caso, o emprego do acento grave não ocorre diante da exigência de regência,
mas acentua-se, geralmente, o “a” ou “as” de locuções formadas de substantivos femininos como as locuções
adverbiais: à direita, à esquerda, às vezes, à toa, às claras, à noite...
Fonte:
 O próprio texto.
 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “A) Dizer que nós conseguimos chegar a um equilibrado mundo cujos valores transmitimos a nossos filhos,
o que é sinônimo de educação. ” foi indicada como correta. “Uma mesma frase pode apresentar matizes diferentes de
significado se contiver ora um, ora outro tipo de orações adjetivas. Exemplo: “ O jornal que ainda ninguém leu, está ali. ”
“O jornal, que ainda ninguém leu, está ali. ” Na primeira frase, estamos tratando de um jornal que ainda ninguém leu
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(sentido restrito do termo jornal); na segunda, tratamos apenas de um jornal, termo usado em seu sentido amplo. ”
Deste modo, não há incorreção na alternativa em análise. A alternativa “C) Dizer que conseguimos chegar à equilibrado
mundo cheio de valores que transmitimos aos nossos filhos, o que, em outras palavras mais compreensíveis, é sinônimo
de educação. ” não pode ser considerada correta, pois, a palavra “à equilibrado mundo” demonstra erro gramatical já
que o substantivo determinado não é feminino.
Fonte: Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 12
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Observa-se que a partícula TO, presente em “It was there that he began writing the more than 500 compositions that he
was to produce” (Foi lá que ele começou a escrever as mais de quinhentas composições que viria a produzir), não se
trata de uma preposição, mas de um marcador de infinitivo para levar PRODUCE a ser compreendido como PRODUZIR;
que a omissão dos dois pronomes relativos THAT não implica em perda de coerência ou carga semântica da estrutura
frasal; que a omissão de pronome relativo é correta se o pronome não for imediatamente seguido de verbo, fato
constatado nas duas ocorrências de THAT na estrutura frasal em questão.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 12, a saber, letra D.

Fonte:


Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers



Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 74, 480,584.

Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
Questão: 15
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
A) There is regional inequality between wind power’s yield standards. (Há desigualdade regional entre os padrões de
produção de ventos)
B) The less fuel we use the more average energy costs might dwindle. (Quanto menos combustível usamos mais a média
dos custos de energia decrescem)
C) Overtime fee in renewable energy systems have proven less costly. (Custos de horas extra/trabalho extraordinário
nos sistemas de energia têm provado ser menos custosos)
D) One climatal lineament might rule over regional achievement ability. (Um delineamento/perfil/paradigma climático
pode determinar/mandar na habilidade regional de realização/consecução/resultado)
Observa-se que não era necessário sequer analisar o mapa e os indicadores de legenda para realizar a exclusão do item
C; que os itens A, B, C confirmam-se no texto que se encontra à esquerda da imagem; que os itens A, B, D estão corretos
e que a diretiva da questão solicita que se aponte um único item inconsistente; que as inferências realizadas no item C
não podem ser confirmadas no texto que se encontra à esquerda da imagem; que é necessário dominar-se o
conhecimento de que OVER TIME (grafado separado) é um advérbio que significa AO LONGO DO TEMPO/COM O
PASSAR DO TEMPO, sendo totalmente diferente o significado de OVERTIME (grafado junto) para a exclusão do item C.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 15, a saber, letra C.

Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
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Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução do itens propostos na Questão 17 e sua verificação inferencial no texto que antecede a questão, se
realizadas sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis dúvidas. Assim temos:
A) To varnish sunglasses’ screws use nail polish. (Para envernizar parafusos de óculos de sol use esmalte de unhas)
B) Wooden boat hulls are hardly ever enamelled. (Cascos de barco de madeira dificilmente são envernizados)
C) Varnishes should be applied on rough surfaces. (Vernizes devem ser aplicados sobre superfícies ásperas/brutas)
D) It takes a handful of varnish tiers for good result. (São necessárias várias/um punhado de camadas/demãos de verniz
para um bom resultado)
O item A contradiz o texto em “Clear nail polish, a type of varnish, can be used for countless small fixes: dab small
amounts to keep splintered wood from snagging, prevent ink from running, and stop buttons on clothing or screws on
sunglasses from coming loose.” (Esmalte de unhas incolor, um tipo de verniz, pode ser usado em incontáveis pequenos
reparos: aplique pequenas quantidades para evitar madeira lascada de desintegrar-se, evite que tinta escorra,
fixe/prenda botões em roupas ou parafusos em óculos de sol para que não afrouxem/fiquem bambos).
O item B contradiz o texto em “the wooden hulls of boats are also often varnished.” (Os cascos de madeira dos barcos
são frequentemente envernizados).
O item C contradiz o texto em “Wood must be carefully cleaned and sanded before any varnish is applied.” (A madeira
deve ser cuidadosamente limpa e lixada antes que qualquer verniz seja aplicado).
O item D confirma-se no texto em “Several coats are often required.” (Diversas/várias camadas/demãos são
frequentemente aplicadas).
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 17, a saber, letra D.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 18
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na Questão 18 e sua verificação do contexto de uso que ocorreu no texto da
avaliação__ e que foi claramente indicado nas diretivas__, se realizadas sem falhas, são suficientes para eliminar
possíveis dúvidas. Assim temos:
“Although furniture and flooors are still the most frequently varnished items, the wooden hulls of boats are also often
varnished.” (Embora/Apesar de/Ainda que/Não obstante/Conquanto/Contudo mobília e pisos são ainda os itens mais
frequentemente envernizados, os cascos de madeira de barcos são também frequentemente envernizados)
A) Albeit.(Apesar de/Contudo)
B) Hence.(Portanto/Daí/Logo/Consequentemente)
C) Nevertheless. (Entretanto/Não obstante/Conquanto/Contudo)
D) Notwithstanding. (Não obstante/Contudo)
Ressalta-se que todas as palavras apresentadas nas opções da avaliação são Linking words (marcadores de discurso);
que dentro da categoria de Linking words incluem-se
Advérbios, expressões adverbiais, conjunções; que a diretiva da questão não pede que se escolha um item em
substituição ao destacado na Questão 18; que no contexto de sentido do texto o único item que encaminha conclusão
de sequência lógica, não correspondendo ao emprego de ALTHOUGH no texto, é o item B.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 18, a saber, letra B.
Fonte:
 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 138-145.
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Questão: 20
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na Questão 20, a análise do texto que antecede a questão e o domínio do
conhecimento relativo ao uso de tempos verbais, se aplicados sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis
dúvidas. Assim temos:
“Kate: You haven’t uttered a word ever since we’ve gotten here.” (Você não pronunciou uma palavra desde que nós
chegamos aqui)
“Babs: I feel dizzy and have a sore gut.” (Eu me sinto tonta e tenho dor de estômago)
“Kate: You’d better see a doctor.” (Seria melhor para você/Seria recomendável ver um médico)
Ressalta-se que a única resposta correta é HAD BETTER por tratar-se de expressão de alerta; que HAD BETTER significa
que se não for adotada a sugestão feita haverá sérias consequências, no caso danos mais graves à saúde; que a análise
do contexto de uso é vital para a seleção do item adequado ao contexto; que a tradução do item C “teria sido melhor
ver um médico” prova que ele não se aplica ao contexto em sua temporalidade; que as diretivas da Questão 20 são
plenamente satisfatórias e claras; que HAD BETTER refere-se a um futuro imediato.
Portanto, não há respaldo para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito preliminar divulgado
para a Questão 20, a saber, letra A.
Fonte:
 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 203
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Quando determinada empresa é certificada ISO 14.001 e tem a sustentabilidade ambiental como princípio de gestão, é
plenamente factível concluir que utilizar corretamente esta ferramenta (ISO 14.001) é um importante passo para o
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ao permitir a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental, ao auxiliar no
cumprimento da legislação ambiental variadas, etc. Portanto, estes dois temas estão plenamente correlacionados.
Fonte: Domínio público.
Questão: 50
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão tratava do tema daqueles que faziam parte, concomitantemente do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros
Militar e do Alto Comando. Exigia que fosse marcada a alternativa que citava uma autoridade que não fazia parte,
concomitantemente, de ambos os órgãos. Analisando o art. 8º da Lei n.º 8.255, de 20 de novembro de 1991, não se
encontram como integrantes do Comando-Geral os Ex-Comandantes-Gerais e Ex-Subcomandantes-Gerais da
Corporação, enquanto não passarem para a inatividade. Noutra linha, todas as outras autoridades integram tanto o
Comando-Geral quanto o Alto Comando, como se observa do cotejo dos artigos 8º e 8º-A da citada lei.
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Fonte: Lei n.º 8.255, de 20 de novembro de 1991
Questão: 54
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Estabelece a Lei n.º 12.086, de 6 de novembro de 2009: “Art. 75. Para o ingresso no QOBM/Comb, no posto de
Segundo-Tenente, o candidato deverá: I - ser selecionado dentro do número de vagas fixadas no Anexo III; II - concluir,
com aproveitamento, o Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar; III - ser declarado Aspirante-a-Oficial; e IV - ser
aprovado no estágio probatório.” Pelo que se constata, as alternativas encontravam-se previstas na citada norma, não
havendo que se falar em anulação.
Fonte: Lei n.º 12.086, de 6 de novembro de 2009
Questão: 60
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O Decreto n.º 7.163, de 29 de abril de 2010 estabelece em seu art. 47: “Serão dirigidos por coronéis do QOBM/Comb da
ativa, os seguintes órgãos: I - Controladoria; e II - Departamentos.” Já o art. 48 estabelece que “Art. 48. Serão dirigidos
por coronéis ou tenentes-coronéis do QOBM/Comb da ativa os seguintes órgãos: I - Gabinete do Comandante-Geral; II Ajudância-Geral; III - Auditoria; IV - Corregedoria; V - Ouvidoria; e VI - diretorias. Parágrafo único. A Diretoria de Saúde
poderá também ser dirigida por Coronel ou Tenente-Coronel do Quadro de Oficiais BM de Saúde -QOBM/S.” O que se
percebe que, das alternativas, a “D” é a única em que os órgãos citados poderão ser dirigidos por coronéis ou tenentecoronéis. Os demais só poderão ser dirigidos por coronéis.
Fonte: Decreto n.º 7.163, de 29 de abril de 2010
Questão: 65
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa de resposta requerida nas razões recursais é a mesma publicada no Gabarito Preliminar, ou seja,
alternativa “B”.
Questão: 67
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão não abordava os fatores que levam a uma Eritrocitose, mas sim o conhecimento sobre Eritrocitoses,
Eritremias e Anemias. Desta forma, de acordo com a Literatura, a única afirmativa que está correta é a III, letra “B”,
conforme divulgado no gabarito preliminar.
Eritrocitoses: correspondem a uma hiperplasia reversível dos tecidos eritropoéticos, como respostas a estímulos que
provocam a intensificação da formação dos eritrócitos e não de moléstias sistêmica especiais da eritropoese (formação
de hemácia).
Eritremias: moléstias sistêmica especiais da eritropoese (formação de hemácia).
Anemias: condições em que se encontram diminuição ou anormalidades na formação dos eritrócitos, da hemoglobina
ou de ambos.
Sendo assim, ratifica-se o gabarito publicado.
Fonte: Interpretação de Exames Laboratoriais para o Fisioterapeuta. Por Alexandre do Nascimento Justiniano. Pág 23.
Questão: 68
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com a literatura, o valor de referência da Hemoglobinometria para Crianças é de 11 a 13g/dL. Para homens
de 13 a 16g/dL e para Mulheres 11,5 a 14g/dL. Como o edital não adota bibliografia específica fica livre a escolha de
material (livros, manuais etc..) para o conteúdo solicitado no edital. Portanto conforme a literatura consultada, a
questão está correta, pois, ainda que haja uma variação de literatura para outra, as demais afirmativas encontram-se
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dentro da referência consideradas normais, sendo a letra B a opção incorreta, devido aos valores apresentados nesta
afirmativa serem incompatíveis com os valores estipulados para crianças.
Fonte: Interpretação de Exames Laboratoriais para o Fisioterapeuta. Por Alexandre do Nascimento Justiniano. Pág 25 e
26.
Questão: 71
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Hematologia: Interpretação de Hemograma e alterações das hemácias.
Quando se refere à interpretação de hemograma o profissional deve saber interpretar os resultados analíticos
fornecidos pelo equipamento bem como dar um resultado ao observar uma lâmina de esfregaço, comparando os
resultados obtidos do equipamento com o que se vê no esfregaço. O profissional deve conhecer as alterações das
hemácias, saber que tipo de doenças essas alterações causam, pois se não souberem identificar, como irão laudar um
resultado laboratorial. O médico fundamenta-se no laudo emitido pelo profissional Bioquímico, se este, não souber
identificar o exame pode laudar um resultado errado, levando o médico a fazer um tratamento inadequado ou até
ineficiente para o paciente, e este, pode ir a óbito por um erro no resultado de interpretação do exame. Quando se
estuda as alterações das hemácias e interpretação de hemograma, estuda-se as doenças que estas causam. Os sinais e
as características que foram apresentadas no enunciado são compatíveis com a beta talassemia major, pois ao serem
observados os resultados obtidos com os sinais clínicos descritos no enunciado reforçam para a opção mais adequada
que é a Anemia de Cooley.
β – Talassemia Major (Anemia de Cooley) - No hemograma, observa-se anemia microcítica (VCM 48 e 78fL) e hipocromia
(23 e 32g/dL), além de poiquilocitose e morfologia bizarra dos eritrócitos (presença de hemácia em alvo, corpúsculo de
Heinz). Observa-se ainda palidez, retardo no crescimento, irritabilidade, hepatoesplenomegalia e icterícia, indicando a
presença de anemia hemolítica severa. É uma anemia microcítica hipocrômica.
Fonte:





Pediatria: Consulta rápida. Por Paula Xavier Picon. Pág 560
https://books.google.com.br/books?id=hfm5exEuc6QC&pg=PA560&dq=hemograma+com+anemia+microc%C3
%ADtica+hipocromica&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwjo_qaQibfOAhXJkJAKHR_JBVcQ6AEIOjAC#v=onepage&q=h
emograma%20com%20anemia%20microc%C3%ADtica%20hipocromica&f=false
Atlas de Hematologia de Anderson. Por Shauna C. Anderson. Pág 230.

Questão: 73
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com a literatura pesquisada a questão está correta “As fezes devem ser colhidas diretamente no frasco, ou em
urinol, ou, ainda, em jornal ou em papel limpo e transferidas diretamente para o recipiente”. A coleta das fezes deve ser
feita com cuidado para não haver contaminação com a urina ou com a água do vaso sanitário, deve evacuar diretamente
em penico limpo e seco ou sobre uma folha de papel, ou jornal limpo. Quando as fezes forem diarreicas ou moles, as
mesmas devem ser evacuadas em penico ou em um recipiente bem limpo e seco, com o auxílio de espátula de madeira
ou uma colher de plástico, colher uma porção de fezes, do tamanho de uma noz, e colocar imediatamente no frasco, ou
seja, se colhe uma porção em que não esteja em contato com o papel e no caso livre de contaminação.
Fonte:
 Parasitologia Clínica. Por Geraldo Atílio de Carli. Pág 04 e 05. A referida resposta está descrita na décima quarta
linha do primeiro parágrafo da página 04.
 file:///C:/Users/Windows/Downloads/Livro%20Parasitologia%20Cl%C3%ADnica%20Geraldo%20Attilio%20de%2
0Carli.pdf
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PREVALÊNCIA DE ENTEROPARASITOSES E AÇÕES EDUCATIVAS EM ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
DA IMPERATRIZ – SC, BRASIL – Trabalho de curso de graduação do Departamento de Análises Clínicas da
Universidade Federal de Santa Catarina por Jéssica Daine Rosa – Pág 19.
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/160174/TCC%20JESSICA%20DAIANE%20ROSA.p
df?sequence=1&isAllowed=y

Questão: 75
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com a literatura a referida afirmativa está correta “ A esterilização com gás de formaldeído é também
limitada, por se tratar de um composto carcinogênico”.
Fonte: Microbiologia Médica. Por Patrick Murray. Pág 11.
Questão: 77
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O profissional deve conhecer as alterações das hemácias, saber que tipo de doenças essas alterações causam, pois se
não souberem identificar, como irão laudar um resultado laboratorial. O médico fundamenta-se no laudo emitido pelo
profissional Bioquímico, se este, não souber identificar o exame pode laudar um resultado errado, levando o médico a
fazer um tratamento inadequado ou até ineficiente para o paciente, e este, pode ir a óbito por um erro no resultado de
interpretação do exame. Quando se estuda as alterações das hemácias e interpretação de hemograma, estuda-se as
doenças que estas causam. O profissional Bioquímico deve conhecer as doenças até mesmo para diálogo com o médico
solicitante do exame para ajudar no diagnóstico, prática muito comum em hospitais.
Fonte:
 Alterações Morfológicas das Hemáceas. Brunno Câmara.
 http://www.biomedicinapadrao.com.br/2012/01/alteracao-morfologica-das-hemacias.html
Questão: 79
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com a literatura, Fenol (C6 H6 O), fundido a 44°C é utilizada na COLORAÇÃO PELA HEMATOXILINA FÉRRICA,
SEGUNDO HEIDENHAIN, MODIFICADA POR MELVIN E BROOKE (FNP). As demais afirmativas estão corretas.
Fonte: Parasitologia Clínica. Por Geraldo Atílio de Carli. Pág 86 e 88.

Cargo: Aspirante/Complementares - Fisioterapia
Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) tem por objetivo informar, de forma clara e objetiva, acerca de fatos históricos que contribuíram de
alguma forma na construção de uma produção literária. ” não pode ser considerada correta, pois, a resenha crítica é um
texto que avalia uma produção artística ou intelectual. Seu objetivo é orientar o leitor, alertando-o para as qualidades e
os defeitos de um bem cultural, que pode ser livro, filme, CD, exposição, peça de teatro, entre outros. A resenha se
fundamenta no conhecimento especializado do crítico e na sua argumentação para convencer o leitor a conhecer ou não
a obra. Portanto, não é correto afirmar que o principal objetivo de tal texto é informar. A alternativa “A) expõe, a partir
de uma apuração jornalística, informações precisas sobre uma produção cultural de relevância social. ” não pode ser
considerada correta tendo em vista a justificativa anterior.
Fonte: MARTIN, Mirian Celeste. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial,
2008.
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Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em “uma “memória coletiva”: o conjunto de lembranças que um grupo de pessoas compartilha sobre um evento
marcante e que, somado a fatos e imagens de domínio público, forma um tecido muito mais extenso e bem tramado (III)
do que a simples soma das recordações individuais. ”” pode ser identificada a veracidade da afirmativa III. A
continuidade do trecho selecionado anteriormente está relacionada ao conceito “memória coletiva” e é introduzida
através do sinal de pontuação de dois pontos. A afirmativa “II. Através de fatos históricos e testemunhos comprováveis
produz um nível de expectativa pertinente ao tipo textual proposto. ” não pode ser considerada correta, pois, não há
testemunhos comprováveis no texto. No testemunho autorizado ou comprovável, temos uma declaração de alguém.
Neste caso, porém, os depoimentos são dados por pessoas comuns, não necessariamente especialistas em determinada
área do conhecimento. Assim, quando uma dona de casa declara ter utilizado uma marca de sabão em pó específica ou
servido um produto alimentício qualquer à própria família, seu testemunho ganha em autenticidade, é autorizado pelo
uso, pela experiência com o produto em questão. Esse recurso argumentativo é verificável também quando um
anunciante recorre a pessoas famosas, artistas, esportistas entre outros. Nesta situação específica, é possível mesclar a
estratégia à anterior, quando, por exemplo, um tenista anuncia uma determinada marca de raquete. É evidente que faz
isso pela experiência, mas também por ser um especialista. A lógica de se recorrer a uma pessoa famosa é levar o
consumidor comum a agir conforme as ações daquele por quem se nutre uma admiração, ou daquele a quem se deseja
seguir os passos. Há também um outro raciocínio: é como se dissesse o seguinte: ela, que é uma pessoa famosa e não
quer nem pode manchar a imagem pública, usa nosso produto, você, que é desconhecido, pode usar sem susto. As
alternativas “C) I e III. ” e “D) II e III. ” não apresentam respostas iguais como ser vista anteriormente.
Fonte:
 O próprio texto.
 CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. 6ª ed., São Paulo: Ática, 1991.
 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. Ed. Saraiva. 2ª edição.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.

Questão: 04
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) Fatos cronologicamente sequenciados, associados numa relação de causa e efeito. ” não pode ser
considerada correta, pois, em “É um fenômeno presente na maneira como os judeus lembram o Holocausto ou os
americanos revivem a Guerra do Vietnã. ” não há uma cronologia estabelecida assim como não há também uma relação
de causa e efeito entre os fatos apresentados.
Fonte: O próprio texto.
Questão: 06
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) o não-verbal refere-se à representação semântica do enunciado expresso na tirinha de forma que o
mesmo amplia o sentido que, de forma isolada, poderia ser atribuído ao texto verbal. ” não pode ser considerada
correta, pois, não há possibilidade de que, de forma isolada, o não-verbal represente o mesmo sentido expresso no
texto verbal. O texto verbal apresenta uma conotação diferente da que foi ilustrada, sendo a imagem a representação
literal do texto verbal. A alternativa “B) através do mesmo, a função social constituída do texto, de revelar um
posicionamento crítico sob a perspectiva do humor, é demonstrada. ” foi indicada como correta. De acordo com o
dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra “através” pode ser empregada, em sua 5ª acepção, com o sentido de
“por meio de; mediante. A alternativa “C) tendo em vista o propósito de comunicação, o gênero textual apresentado
assume a forma de um outro gênero, sendo um o instrumento utilizado pelo outro. ” não pode ser considerada correta,
pois, quando tal fato ocorre acontece o que chamamos de “hibridização” ou “intertextualidade intergêneros”, por
exemplo, um texto pode apresentar características de uma placa de trânsito, mas não ser uma placa de trânsito.
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Fonte:
 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22310
Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
A) Scott was no longer a slave past the 1868. (Scott não era mais escravo depois de 1868)
B) Scott Joplin had been a former freed slave. (Scott Joplin tinha sido ex-escravo liberto)
C) Scott’s parents had been slaves on his birth. (Os pais de Scott tinham sido escravos no dia de seu nascimento)
D) Prior to 1868 Scott’s folks had been captive. (Anteriormente a 1868 os pais de Scott tinham sido cativos)
Observa-se que o uso da preposição ON no item C indica fato ocorrido em dia/data em particular; que a palavra FOLKS,
presente no item D, é sinônimo de PARENTS; que CAPTIVE, assim como em português, é sinônimo de escravo/escravos.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 11, a saber, letra D.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 12
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Observa-se que a partícula TO, presente em “It was there that he began writing the more than 500 compositions that he
was to produce” (Foi lá que ele começou a escrever as mais de quinhentas composições que viria a produzir), não se
trata de uma preposição, mas de um marcador de infinitivo para levar PRODUCE a ser compreendido como PRODUZIR;
que a omissão dos dois pronomes relativos THAT não implica em perda de coerência ou carga semântica da estrutura
frasal; que a omissão de pronome relativo é correta se o pronome não for imediatamente seguido de verbo, fato
constatado nas duas ocorrências de THAT na estrutura frasal em questão.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 12, a saber, letra D.

Fonte:


Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers



Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 74, 480,584.

Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
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Questão: 15
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
A) There is regional inequality between wind power’s yield standards. (Há desigualdade regional entre os padrões de
produção de ventos)
B) The less fuel we use the more average energy costs might dwindle. (Quanto menos combustível usamos mais a média
dos custos de energia decrescem)
C) Overtime fee in renewable energy systems have proven less costly. (Custos de horas extra/trabalho extraordinário
nos sistemas de energia têm provado ser menos custosos)
D) One climatal lineament might rule over regional achievement ability. (Um delineamento/perfil/paradigma climático
pode determinar/mandar na habilidade regional de realização/consecução/resultado)
Observa-se que não era necessário sequer analisar o mapa e os indicadores de legenda para realizar a exclusão do item
C; que os itens A, B, C confirmam-se no texto que se encontra à esquerda da imagem; que os itens A, B, D estão corretos
e que a diretiva da questão solicita que se aponte um único item inconsistente; que as inferências realizadas no item C
não podem ser confirmadas no texto que se encontra à esquerda da imagem; que é necessário dominar-se o
conhecimento de que OVER TIME (grafado separado) é um advérbio que significa AO LONGO DO TEMPO/COM O
PASSAR DO TEMPO, sendo totalmente diferente o significado de OVERTIME (grafado junto) para a exclusão do item C.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 15, a saber, letra C.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 16
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução da estrutura frasal proposta na Questão 16 e dos itens contidos nas opções, se realizada sem falhas, é
suficiente para eliminar possíveis dúvidas. Assim temos:
“Some oil-based varnishes can turn to a yellowish color; water-based varieties do not.” (Alguns vernizes à base de óleo
podem mudar para uma cor amarelada; as variedades à base de água não o fazem.), ou seja, não assumem cor
amarelada.
A) Water-based varnish sorts ought to be invariably colorless. (Tipos de vernizes à base de água devem estar
invariavelmente incolores)
B) Not all water-based varnishes can shift to a yellowish color. (Nem todos os vernizes à base de água podem mudar
para cor amarelada)
C) The yellower a varnish is the better its fallout is going to be. (Quanto mais amarelo um verniz é melhor seu efeito vai
ser)
D) Water-based varnishes don’t glare as much as yellow ones. (Vernizes à base de água não brilham tanto quanto os
vernizes amarelos)
Ressalta-se que não há indução a erro quando se domina o conhecimento de que o verbo DO pode referir-se a ação
mencionada previamente ou funcionar como verbo auxiliar, sabendo distinguir na gramática de uso qual foi o caso do
aplicado no contexto analisado.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 16, a saber, letra A.

Fonte:


Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers



Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 146-148.
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Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução do itens propostos na Questão 17 e sua verificação inferencial no texto que antecede a questão, se
realizadas sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis dúvidas. Assim temos:
A) To varnish sunglasses’ screws use nail polish. (Para envernizar parafusos de óculos de sol use esmalte de unhas)
B) Wooden boat hulls are hardly ever enamelled. (Cascos de barco de madeira dificilmente são envernizados)
C) Varnishes should be applied on rough surfaces. (Vernizes devem ser aplicados sobre superfícies ásperas/brutas)
D) It takes a handful of varnish tiers for good result. (São necessárias várias/um punhado de camadas/demãos de verniz
para um bom resultado)
O item A contradiz o texto em “Clear nail polish, a type of varnish, can be used for countless small fixes: dab small
amounts to keep splintered wood from snagging, prevent ink from running, and stop buttons on clothing or screws on
sunglasses from coming loose.” (Esmalte de unhas incolor, um tipo de verniz, pode ser usado em incontáveis pequenos
reparos: aplique pequenas quantidades para evitar madeira lascada de desintegrar-se, evite que tinta escorra,
fixe/prenda botões em roupas ou parafusos em óculos de sol para que não afrouxem/fiquem bambos).
O item B contradiz o texto em “the wooden hulls of boats are also often varnished.” (Os cascos de madeira dos barcos
são frequentemente envernizados).
O item C contradiz o texto em “Wood must be carefully cleaned and sanded before any varnish is applied.” (A madeira
deve ser cuidadosamente limpa e lixada antes que qualquer verniz seja aplicado).
O item D confirma-se no texto em “Several coats are often required.” (Diversas/várias camadas/demãos são
frequentemente aplicadas).
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 17, a saber, letra D.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 20
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na Questão 20, a análise do texto que antecede a questão e o domínio do
conhecimento relativo ao uso de tempos verbais, se aplicados sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis
dúvidas. Assim temos:
“Kate: You haven’t uttered a word ever since we’ve gotten here.” (Você não pronunciou uma palavra desde que nós
chegamos aqui)
“Babs: I feel dizzy and have a sore gut.” (Eu me sinto tonta e tenho dor de estômago)
“Kate: You’d better see a doctor.” (Seria melhor para você/Seria recomendável ver um médico)
Ressalta-se que a única resposta correta é HAD BETTER por tratar-se de expressão de alerta; que HAD BETTER significa
que se não for adotada a sugestão feita haverá sérias consequências, no caso danos mais graves à saúde; que a análise
do contexto de uso é vital para a seleção do item adequado ao contexto; que a tradução do item C “teria sido melhor
ver um médico” prova que ele não se aplica ao contexto em sua temporalidade; que as diretivas da Questão 20 são
plenamente satisfatórias e claras; que HAD BETTER refere-se a um futuro imediato.
Portanto, não há respaldo para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito preliminar divulgado
para a Questão 20, a saber, letra A.
Fonte:
 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 203
Questão: 25
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão aborda os conhecimentos sobre o recurso InPrivate no navegador Internet Explorer 11. Nesse contexto o
comando da questão solicita o atalho utilizado para acessar o recurso em questão, que segundo instruções
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disponibilizadas de forma eletrônica pelo fabricante da ferramenta em questão é o pressionamento das teclas: Ctrl +
Shift + P.
Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente mantendo a decisão do gabarito preliminar.

Fonte: https://support.microsoft.com/pt-br/help/15357/windows-internet-explorer-11-keyboard-shortcuts
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
Questão: 31
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
“A queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade, é uma das
formas proibidas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos. CONTUDO, QUANDO DECRETADA
EMERGÊNCIA SANITÁRIA, A QUEIMA DE RESÍDUOS A CÉU ABERTO PODE SER REALIZADA, desde que autorizada e
acompanhada pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e, quando couber, do Suasa.”.
Fonte: Art. 47 da Lei 12.305/2010.
Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Quando determinada empresa é certificada ISO 14.001 e tem a sustentabilidade ambiental como princípio de gestão, é
plenamente factível concluir que utilizar corretamente esta ferramenta (ISO 14.001) é um importante passo para o
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ao permitir a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental, ao auxiliar no
cumprimento da legislação ambiental variadas, etc. Portanto, estes dois temas estão plenamente correlacionados.
Fonte: Domínio público.
Questão: 44
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A matéria vem regulada na Lei n.º 8.255, de 20 de novembro de 1991: “Art. 10-A. O Subcomando-Geral é o órgão de
direção-geral responsável perante o Comandante-Geral pela coordenação, fiscalização e controle das rotinas
administrativas da Corporação, acionando os órgãos de direção-geral, direção setorial, de apoio e de execução no
cumprimento de suas atividades. § 1o O Subcomandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal será
um coronel do Quadro de Oficiais BM Combatentes da ativa da própria Corporação, escolhido pelo Comandante-Geral e
nomeado pelo Governador do Distrito Federal. §2o Quando a escolha de que trata o § 1o não recair sobre o coronel mais
antigo, o escolhido terá precedência funcional sobre os demais § 3o O substituto eventual do Subcomandante-Geral
será o coronel mais antigo existente na Corporação. § 4o O Subcomandante-Geral é o substituto eventual do
Comandante-Geral da Corporação Art. 10-B. A organização, funcionamento, transformação, extinção e definição de
competências de órgãos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, de acordo com a organização básica e os
limites de efetivos definidos em lei, ficarão a cargo: I - do Poder Executivo federal, mediante proposta do Governador do
Distrito Federal, em relação aos órgãos da organização básica, que compreendem o Comando-Geral e os órgãos de
direção-geral e de direção setorial; e II - do Governador do Distrito Federal, em relação aos órgãos de apoio e de
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execução, não considerados no inciso I.” Como se constata, a afirmativa I está em perfeita harmonia com o §1º acima
citado; a afirmativa II está em perfeita harmonia com o §3º acima citado; e a afirmativa IV está de acordo com o caput
do artigo. As demais, colidem com as normas citadas.
Fonte: Lei n.º 8.255, de 20 de novembro de 1991.
Questão: 50
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão tratava do tema daqueles que faziam parte, concomitantemente do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros
Militar e do Alto Comando. Exigia que fosse marcada a alternativa que citava uma autoridade que não fazia parte,
concomitantemente, de ambos os órgãos. Analisando o art. 8º da Lei n.º 8.255, de 20 de novembro de 1991, não se
encontram como integrantes do Comando-Geral os Ex-Comandantes-Gerais e Ex-Subcomandantes-Gerais da
Corporação, enquanto não passarem para a inatividade. Noutra linha, todas as outras autoridades integram tanto o
Comando-Geral quanto o Alto Comando, como se observa do cotejo dos artigos 8º e 8º-A da citada lei.
Fonte: Lei n.º 8.255, de 20 de novembro de 1991.
Questão: 54
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Estabelece a Lei n.º 12.086, de 6 de novembro de 2009: “Art. 75. Para o ingresso no QOBM/Comb, no posto de
Segundo-Tenente, o candidato deverá: I - ser selecionado dentro do número de vagas fixadas no Anexo III; II - concluir,
com aproveitamento, o Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar; III - ser declarado Aspirante-a-Oficial; e IV - ser
aprovado no estágio probatório.” Pelo que se constata, as alternativas encontravam-se previstas na citada norma, não
havendo que se falar em anulação.
Fonte: Lei n.º 12.086, de 6 de novembro de 2009
Questão: 60
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O Decreto n.º 7.163, de 29 de abril de 2010 estabelece em seu art. 47: “Serão dirigidos por coronéis do QOBM/Comb da
ativa, os seguintes órgãos: I - Controladoria; e II - Departamentos.” Já o art. 48 estabelece que “Art. 48. Serão dirigidos
por coronéis ou tenentes-coronéis do QOBM/Comb da ativa os seguintes órgãos: I - Gabinete do Comandante-Geral; II Ajudância-Geral; III - Auditoria; IV - Corregedoria; V - Ouvidoria; e VI - diretorias. Parágrafo único. A Diretoria de Saúde
poderá também ser dirigida por Coronel ou Tenente-Coronel do Quadro de Oficiais BM de Saúde -QOBM/S.” O que se
percebe que, das alternativas, a “D” é a única em que os órgãos citados poderão ser dirigidos por coronéis ou tenentecoronéis. Os demais só poderão ser dirigidos por coronéis.
Fonte: Decreto n.º 7.163, de 29 de abril de 2010.
Questão: 61
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O conhecimento dos exames laboratoriais mostra-se eficaz para o fisioterapeuta no momento da prescrição de sua
conduta terapêutica nas diversas áreas de atuação. Dessa forma a interpretação correta dos exames específicos auxilia o
profissional fisioterapeuta na excelência de sua prática clínica. De acordo com a Resolução CNE/CES de 19/02/2002Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Fisioterapia.
VI - realizar consultas, avaliações e reavaliações do paciente colhendo dados, solicitando, executando e interpretando
exames propedêuticos e complementares que permitam elaborar um diagnóstico cinético-funcional, para eleger e
quantificar as intervenções e condutas fisioterapêuticas apropriadas, objetivando tratar as disfunções no campo da
Fisioterapia, em toda sua extensão e complexidade, estabelecendo prognóstico, reavaliando condutas e decidindo pela
alta fisioterapêutica. Baseada nessa Resolução é permitido ao profissional de fisioterapia solicitar, executar e
interpretar exames que auxiliem ao diagnóstico e assim a prescrição do tratamento adequado fisioterapêutico. Além
disso, temos a fisioterapia, como uma profissão, de acesso direto, dos usuários, por meio de serviços de atenção à
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saúde, não necessitando do encaminhamento por outro profissional da saúde. Demonstrando a importância do
conhecimento dos exames laboratoriais para poder avaliar e prescrever a conduta fisioterapêutica adequada em cada
especialidade. Não justifica o argumento de ausência de conteúdo programático.
Fonte:_
http://www.crefito3.org.br/dsn/duvidfisio.html
https://fisioterapiaclinica.wordpress.com/2011/05/01/enecessario-encaminhamento-medico/
Questão: 62
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Na técnica “manter-relaxar com reversão lenta”, o paciente aplica uma força isométrica contra o profissional por 6s,
contraindo assim o músculo a ser alongado (inibição autógena). Depois da contração isométrica do músculo, o
profissional solicita ao paciente para tentar executar uma contração concêntrica do músculo oposto, causando um
alongamento maior (inibição recíproca), aproveitando qualquer amplitude de movimento que tenha sido ganha,
mantendo o membro na nova posição de alongamento, o profissional solicita ao paciente relaxar e manter a posição por
10 a 20 s. Sem retornar a posição inicial, pode-se repetir a técnica três a cinco vezes e depois retornar ao
posicionamento inicial.
Portanto as técnicas de alongamento por FPN são eficazes em aumentar a flexibilidade muscular, a escolha da técnica
depende da situação apresentada pelo paciente.
A questão refere-se a parte corporal pertencente a articulação que tem como objetivo o ganhar de ADM.
Fonte: https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/fisioterapia/reversao-de-antagonistas/20269
Questão: 63
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A Síndrome do Impacto no Ombro (SIO) ou síndrome de compressão é uma patologia inflamatória e degenerativa que se
caracteriza por impactação mecânica ou compressão de determinadas estruturas que se localizam no espaço
umerocoracoacromial , especialmente o tendão do supraespinhal, o tendão da cabeça longa do bíceps, a bursa
subacromial e a articulação acromioclavicular . Essa síndrome progride com o efeito acumulativo do impacto, podendo
causar microlesões nas estruturas supracitadas com possibilidade de fibrose da bursa subacromial, tendinite ou até
mesmo ruptura do manguito rotador. A SIO é de natureza microtraumática e degenerativa, se caracterizando por
tendinite do manguito rotador, com possíveis rupturas tendinosas parciais ou totais. Em relação à fisioterapia como
tratamento conservador temos como conduta: alívio da dor e redução do processo inflamatório agudo, os exercícios
para ganho de ADM e melhora da flexibilidade dos músculos rotadores laterais e mediais do ombro e romboides devem
ser inseridos no programa de reabilitação.
A mobilização articular constitui a técnica mais indicada para o tratamento de restrições capsulares e quebra de
aderências. Os exercícios pendulares devem ser realizados com a objetivo de alongamento da cápsula articular e tração
na articulação glenoumeral. De forma a evitar o movimento pelo corpo, compensação e lesões em outras regiões por
uma postura incorreta a posição indicada para o paciente é a supina.
Fonte: METZKER, C. A. B. Tratamento conservador na síndrome do impacto no ombro. Fisioter. Mov., Curitiba, v. 23, n.
1,
p.
141-151,
jan./mar.
2010.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/pdf/fm/v23n1/14.pdf
http://repositorio.unifesp.br/bitstream/handle/11600/9611/Publico12656.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Questão: 64
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Primeiramente, todas as afirmativas da questão fazem referência a osteocondrite dissecante do cotovelo, que é uma
condição adquirida de etiologia desconhecida, caracterizada pela necrose focal do osso subcondral de articulações. Pode
afetar qualquer uma das articulações, apesar de ser mais frequente no joelho, no tornozelo e no cotovelo. A sua clínica
consiste em dor difusa e intermitente na articulação, que pode estar associada a edema e que piora com a atividade. Em
alguns casos pode mesmo haver sintomas mecânicos, contudo os achados clínicos podem ser bastante subtis. Podem
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ocorrer lesões na tróclea, cabeça do rádio, olecrânio, o sítio mais afetado é o capítulo do úmero, ocasionando uma
hipersenbilidade anterolateral. O sintoma inicial mais comum é dor associada à atividade, que costuma ser insidiosa,
progressiva e alivia com repouso. A perda de amplitude de movimento costuma também ser frequente. Outros sintomas
tais como rigidez e edema da articulação, sintomas mecânicos, crepitação, estalido e bloqueio da articulação podem
estar presentes. Os sinais mais frequentes são dor à palpação e crepitação em pronação e supinação.
Fonte: PREIRA, G.S. Osteocondrite Dissecante. ARTIGO DE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. MESTRADO INTEGRADO EM
MEDICINA 2013/2014. Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar - Universidade do Porto -Centro Hospitalar do Porto
Questão: 67
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão pede qual a alternativa incorreta. Ao analisar as afirmativas, verificou-se que a LETRA A, está incorreta, pois
neste movimento teríamos uma luxação posterior. Para isso precisa analisar a anatomia e a biomecânica articular e do
movimento.
Questão: 68
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Ao analisar a biomecânica do movimento pode-se afirmar que o deslizamento lateral aumenta a flexão do joelho. Para
deslizamentos posteriores da tíbia com o ganho de flexão do joelho, o paciente estará em supino, sendo assim estabilize
o fêmur e deslize a tíbia posteriormente. Sendo que a tíbia não fica estabilizada no movimento de deslizamentos
anteriores do fêmur.
Questão: 69
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O Músculo Oponente do Polegar tem sua origem profunda, no retináculo dos flexores e osso trapézio, sendo recoberto
pelo m. abdutor do polegar e inserção na borda lateral do 1º metacárpico.
Questão: 70
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A anteversão pélvica pode ocorrer a produção de outro desvio postural denominado de hiperlordose lombar. A coluna
vertebral está “apoiada” através da última vértebra lombar (L5) sobre o osso sacro. O osso sacro por sua vez está
“apoiado” sobre a pelve. Dessa forma, se ocorrer uma alteração no alinhamento da pelve, ou seja, se ocorrer o
desenvolvimento do desvio postural de anteversão pélvica aonde a mesma é deslocada para frente e para trás, o osso
sacro também será deslocado. Com isso, a base de sustentação do osso sacro para L5 assumirá um posicionamento mais
verticalizado e, o sacro como um todo estará mais horizontalizado, alterando assim o ponto ideal para acomodação de
L5. Diante disso, L5 da mesma forma como sacro terá seu ponto de sustentação para L4 mais verticalizado e seu corpo
vertebral encontrara-se mais horizontalizado. Essa restruturação potencialmente ocorrerá nas outras vértebras
lombares. Desenvolvendo assim o desvio postural de hiperlordose lombar.
Fonte:
http://www.treinoemfoco.com.br/desvios-posturais/anteversao-pelvica-e-hiperlordose-lombar-qual-relacaoentre-esses-desvios/
Questão: 72
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Ao fazer referência a altura lombar, subtende que o encosto deverá conferir proteção da região lombar de acordo com
o item 17.3.3 da NR 17 (ERGONOMIA).
Fonte: NR 17 MINISTÉRIO DO TRABALHO Disponível em: http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR17.pdf
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Questão: 73
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Durante o ciclo normal da marcha, o quadril move-se em uma amplitude de movimento de 40º (10º de extensão na fase
terminal do apoio para 30º de flexão no meio do balanço e contato inicial). Ocorre também alguma inclinação pélvica
lateral e rotação (aproximadamente 8º) que requerem abdução/adução e rotação interna/externa do quadril. O
músculo TFL tem uma ação de rotação medial do quadril, o que gera uma rotação medial do fêmur sobre a tíbia. A perda
de algum desses movimentos afetará a homogeneidade do padrão da Marcha. Os nervos lombares são cinco pares de
nervos espinhais derivados da medula espinhal localizados entre a nona vértebra torácica e a porção inferior da décima
primeira. Cada um se divide em um nervo espinhal típico. As divisões primárias posteriores dividem-se em (1) ramos
mediais, que inervam os músculos multífidos da espinha (os três inferiores enviam também pequenos ramos sensitivos
para a pele e região sacral), e (2) ramos laterais; dentre eles os três superiores fornecem ramos para os músculos
sacroespinhais adjacentes e se tornam os nervos glúteos superiores cutâneos. Os dois ramos laterais inferiores são
pequenos e terminam nos músculos sacro-espinhais. As divisões primárias anteriores dos nervos lombares juntamente
com aquelas dos nervos sacral e coccígeo formam o plexo lombo-sacral, no qual se encontram os nervos principais da
cintura pélvica e membro superior. Um número variável de ramos comunicantes reúne os nervos lombares e tronco
simpático. Pequenos ramos recorrentes inervam a dura espinhal. O plexo lombar, localizado no interior do músculo
psoas, é a porção superior do plexo lombo-sacral. É geralmente formado pelas divisões anteriores dos três primeiros
nervos lombares e parte do quarto, e em 50% dos casos ele recebe uma contribuição do último nervo torácico. Os
nervos L1,L2 e L4 dividem-se em superior e inferior. O ramo superior de L1 forma os nervos ílio-hipogástrico e ílioinguinal. O ramo inferior de L1 une-se ao ramo superior de L2 para formar o nervo gênito-femoral. O ramo inferior de L4
une-se a L5 para formar o tronco lombo-sacral. O ramo inferior de L2, todos de L3 e o ramo superior de L4 dividem-se,
cada um deles, em divisão anterior, menor, e divisão posterior. As três divisões anteriores unem-se para formar o nervo
obturatório. As três divisões posteriores unem-se para formar o nervo femoural, e as duas superiores fornecem ramos
que formam o nervo cutâneo lateral da coxa. Os ramos motores colaterais inervam o músculo quadrado lombar e
intertransversais a partir de L1 e L4, e o músculo psoas a partir de L2 e L3.
Fonte: http://www.compuland.com.br/anatomia/plexo.htm
Questão: 74
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Visto que a Fisioterapia do trabalho é uma das especialidades. Sabendo que as atividades do cerebelo relacionadas com
o equilíbrio e postura corporal e cerebelo pode ter funções em diversas outras atividades, como memória de curta
duração, emoções, atenção e controle de atos impulsivos. O profissional especializado deverá usar técnicas de
aperfeiçoamento da memória de curta duração na capacitação do trabalhador, uma vez que tais técnicas fazem parte da
Fisioterapia Neurofuncional também.
Questão: 75
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O deslizamento caudal da glenoumeral é realizado para aumentar a abdução, para reposicionamento da cabeça do
úmero se estiver superior. Em relação ao gabarito da prova, está correto. Tal técnica é utilizada, por exemplo, para o
impacto subacromial.
Questão: 76
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O gabarito se faz correto, pois os graus de adução são conferidos pelo ângulo de inclinação do fêmur.
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Questão: 77
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa da prova está correta, uma vez que o item I atende os princípios do treinamento resistido com exercícios
isométricos e o item II trata do princípio da especificidade, afirmando que o ganho de força muscular será específico
para a amplitude de movimento trabalhada.
Questão: 78
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A angiotensina II realiza vasoconstrição, auxiliando o mecanismo ligado ao controle de curto prazo, que é a regulação
hemodinâmica.
Fonte: http://www.uff.br/fisio6/PDF/sistema_renal/volemia_hipertensao.pdf
Questão: 79
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A dor articular em pacientes com LUPUS ocorrem devido a apresentam baixa viscosidade do líquido sinovial, onde
ocorre a despolimerização do ácido Hialurônico. A luz solar e a ultravioleta são consideradas como fatores precipitantes
no LES. E a radiação UV pode causar dano ao DNA celular. A desorganização imunológica, o sistema defensivo deixa de
distinguir entre os antígenos e as células e tecidos do próprio corpo, direcionando anticorpos contra si mesmo, os quais
reagem formando complexos imunológicos que crescem nos tecidos e podem causar inflamação, lesões e dores. Por
apresentar várias formas de manifestação no organismo, a lesão renal não está presente em todos os casos.

Cargo: Aspirante/Complementares - Museologia
Questão: 06
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) o não-verbal refere-se à representação semântica do enunciado expresso na tirinha de forma que o
mesmo amplia o sentido que, de forma isolada, poderia ser atribuído ao texto verbal. ” não pode ser considerada
correta, pois, não há possibilidade de que, de forma isolada, o não-verbal represente o mesmo sentido expresso no
texto verbal. O texto verbal apresenta uma conotação diferente da que foi ilustrada, sendo a imagem a representação
literal do texto verbal. A alternativa “B) através do mesmo, a função social constituída do texto, de revelar um
posicionamento crítico sob a perspectiva do humor, é demonstrada. ” foi indicada como correta. De acordo com o
dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra “através” pode ser empregada, em sua 5ª acepção, com o sentido de
“por meio de; mediante. A alternativa “C) tendo em vista o propósito de comunicação, o gênero textual apresentado
assume a forma de um outro gênero, sendo um o instrumento utilizado pelo outro. ” não pode ser considerada correta,
pois, quando tal fato ocorre acontece o que chamamos de “hibridização” ou “intertextualidade intergêneros”, por
exemplo, um texto pode apresentar características de uma placa de trânsito, mas não ser uma placa de trânsito.

Fonte:
 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.
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Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22310

Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Quando determinada empresa é certificada ISO 14.001 e tem a sustentabilidade ambiental como princípio de gestão, é
plenamente factível concluir que utilizar corretamente esta ferramenta (ISO 14.001) é um importante passo para o
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ao permitir a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental, ao auxiliar no
cumprimento da legislação ambiental variadas, etc. Portanto, estes dois temas estão plenamente correlacionados.
Fonte: Domínio público.
Questão: 63
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A resposta CORRETA é a letra C. O surgimento das primeiras instituições museológicas no Brasil datam do século XIX.
Entre as iniciativas culturais de D. João VI está à criação do Museu real, hoje Museu Nacional, cujo acervo principal era
de fato uma pequena coleção doada pelo monarca. Alguns museus foram criados, como os museus do Exército, da
Marinha, entre outros, mas não com a função de divulgar apenas a cultura europeia, considerada superior naquela
época. Também é falso afirmar que os museus pioneiros do Brasil, através de suas exposições naturalistas, conseguiram
desmistificar a ideia da superioridade racial europeia. Os museus naturalistas tinham como paradigma a teoria da
evolução da biologia, a partir da qual desenvolviam estudos de interpretação evolucionista social, base para a nascente
antropologia. Ao buscarem discutir o homem brasileiro, através de critérios naturalistas, essas instituições contribuíram,
decisivamente, para a divulgação de teorias raciais no século XIX, mas não desmistificaram o eurocentrismo. Outra
alternativa que não condiz com a verdade: “ durante todo o século XX, a prioridade dos museus brasileiros eram as
instituições enciclopédicas que construíram finalmente uma identidade nacional.” Os museus enciclopédicos , voltados
para diversos aspectos do saber e do país, predominaram até as décadas de vinte e trinta do século XX, quando
entraram em declínio no Brasil e no resto do mundo.
Fonte


http://www.museuhistoriconacional.com.br/mh-g.htm



http://www2.uol.com.br/historiaviva/noticias/o_primeiro_museu_de_historia_do_brasil.html

103



http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus/article/viewFile/149/151



http://www.cultura.mg.gov.br/arquivos/Museus/File/caderno-diretrizes/cadernodiretrizes_segundaparte.pdf



http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922000000200005



CARVALHO, José Murilo (1987). Os bestializados: O Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo:
Companhia das Letras
NETTO, Ladislau (1870). Investigações históricas e scientíficas sobre o Museu Imperial e Nacional do Rio de
Janeiro. Rio de Janeiro: Instituto Philomático.
SCHWARCZ, Lilia Moritz (1989). "O nascimento dos museus brasileiros". In: Miceli, Sérgio. História das Ciências
Sociais no Brasil. São Paulo: Vértice/IDESP.




Questão: 66
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A resposta CORRETA é a letra A. De modo geral, uma coleção pode ser definida como um conjunto de objetos materiais
ou imateriais (obras, artefatos, mentefatos, espécimes, documentos arquivísticos, testemunhos, etc.) que um indivíduo,
ou um estabelecimento, se responsabilizou por reunir, classificar, selecionar e conservar em um contexto seguro e que,
com frequência, é comunicada a um público mais ou menos vasto, seja esta uma coleção pública ou privada. Para se
constituir uma verdadeira coleção, é necessário que esses agrupamentos de objetos formem um conjunto
(relativamente) coerente e significativo. É importante não confundir coleção e fundo, que designa, na terminologia
arquivística, um conjunto de documentos de todas as naturezas “reunidos automaticamente, criados e/ou acumulados,
e utilizados por uma pessoa física ou por uma família em exercício de suas atividades ou de suas funções.” (Bureau
Canadien des Archivistes,1990). No caso de um fundo, contrariamente a uma coleção, não há seleção e raramente há a
intenção de se constituir um conjunto coerente. Seja ela material ou imaterial, a coleção figura no coração das
atividades de um museu. “A missão deum museu é a de adquirir, preservar e valorizar suas coleções com o objetivo de
contribuir para o salvaguardado patrimônio natural, cultural e científico” (Código de Ética do ICOM, 2006).
Fonte:


http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus/article/viewFile/149/151



http://www.mast.br/projeto_a_construcao_e_formacao_de_colecoes_museologicas.html



http://www.culturaniteroi.com.br/blog/?id=2088&equ=macniteroi



http://www.cultura.pr.gov.br/arquivos/File/downloads/p_museologia.pdf



http://www.culturaniteroi.com.br/agenda/arq/agenda.pdfhttp://www.cmlisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/colecao-museologica-de-radio-e-de-televisao

Questão: 77
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A resposta CORRETA é a letra C. Os museus preservam, interpretam e promovem o patrimônio natural e cultural da
humanidade Princípio: Os museus são responsáveis pelo patrimônio natural e cultural, material e imaterial. As
autoridades de tutela e todos os responsáveis pela orientação estratégica e a supervisão dos museus têm como primeira
obrigação proteger e promover este patrimônio, assim como prover os recursos humanos, materiais e financeiros
necessários para este fim. A autoridade de tutela tem a responsabilidade de assegurar que o museu tenha um estatuto,
um regimento ou outro documento oficial, conforme a legislação nacional em vigor, estipulando claramente o estatuto
jurídico do museu, sua missão, sua permanência e seu caráter não lucrativo. É necessária a admissão de pessoal
qualificado, com competência para atender a todas as responsabilidades a cargo do museu. Formação de pessoal Deve-
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se promover oportunidades adequadas de formação continuada e de desenvolvimento profissional para todo o pessoal
do museu afim de manter sua eficiência. A autoridade de tutela de um museu jamais deve exigir que os profissionais
ajam em conflito com as disposições deste Código de Ética, com a legislação nacional em vigor ou com outro código de
ética especializado. Se a autoridade de tutela recorre ao trabalho de voluntários, deve estabelecer uma política oficial,
por escrito, que promova o bom relacionamento entre voluntários e profissionais de museu. 1.18 Voluntários e ética . Se
a autoridade de tutela recorre ao trabalho de voluntários deve assegurar que estes conduzam suas atividades de acordo
com o Código de Ética do ICOM para Museus e demais códigos e leis aplicáveis. Os museus mantêm acervos em
benefício da sociedade e de seu desenvolvimento Princípio: Os museus têm o dever de adquirir, preservar e valorizar
seus acervos, a fim de contribuir para a salvaguarda do patrimônio natural, cultural e científico. Seus acervos constituem
patrimônio público significativo, ocupam posição legal especial e são protegidos pelo direito internacional. A noção de
gestão é inerente a este dever público e implica zelar pela legitimidade da propriedade desses acervos, por sua
permanência, documentação, acessibilidade e pela responsabilidade em casos de sua alienação, quando permitida.
Fonte:










http://archives.icom.museum/codes/Lusofono2009.pdf
http://www.museums.gov.mo/por/imd2012/icom.html
archives.icom.museum/codes/Lusofono2009.pdf
icom.org.br/wp.../codigo%20de%20etica/codigo_de_etica_lusofono_iii_2009.pdf
www.mp.usp.br/sites/default/files/arquivosanexos/codigo_de_etica_do_icom.pdf
www.ufpa.br/museufpa/images/código%20ética%20ICOM.pdf
revistamuseu.com/legislacao/museologia/eticaicom.htm
museusvivos.blogspot.com/2013/04/resumo-codigo-de-etica-do-icom-para_3692.html
www.sistemademuseus.rs.gov.br/wp-content/midia//Legislacao-sobre-Museus.pdf

Questão: 80
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A resposta CORRETA é a letra D. Como espaços de reafirmação identitária e por assegurarem o direito à memória dos
povos, os museus, como guardiões destes bens, tornam-se locais de destaque às ações degradantes de diversos agentes
de riscos. Forças físicas, Furto/Roubo e Vandalismo, Fogo, Água, Pragas, Poluentes, Iluminação incorreta, Temperatura
incorreta, Umidade incorreta e Dissociação são os 10 agentes de risco, enumerados pelos institutos de preservação e
restauração, que ameaçam constantemente os bens culturais, salvaguardados tanto em museus como em coleções
particulares. Por longos anos, a preocupação dos institutos de conservação e restauração, assim como dos museus e
centros culturais de todo o mundo se concentrava em minimizar ações de degradação de agentes como fungos,
intempéries, climatização, entre outros que incidiam diretamente sobre o bem musealizado. Ou seja, havia um cuidado
maior em relação aos agentes de riscos internos, presentes nos espaços de salvaguarda e de exposição.
Fonte
 http://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/21/politica/1450725886_775097.html


http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2012/08/Seguranca-em-Museus.pdf



www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2012/08/Seguranca-em-Museus.pdf



www.usp.br/cpc/v1/imagem/download_arquivo/roteiro4.pdf



www.cultura.mg.gov.br/files/museus/1miolo_conservacao_gestao_seguranca.pdf



museuvillalobos.org.br/poldeseg.pdf



www.affinite.com.br/SegurancaMuseus.pdf
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www.casaruibarbosa.gov.br/dados/.../FCRB_MemoriaInformacao_RosariaOno.pdf



www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11904.htm



www.mast.br/11_curso_de_seguranca_de_acervos_culturais.html



www.ibermuseus.org/wp-content/uploads/2016/06/programa_PGRPMB_web.pdf

Cargo: Aspirante/Complementares - Nutrição

Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) tem por objetivo informar, de forma clara e objetiva, acerca de fatos históricos que contribuíram de
alguma forma na construção de uma produção literária. ” não pode ser considerada correta, pois, a resenha crítica é um
texto que avalia uma produção artística ou intelectual. Seu objetivo é orientar o leitor, alertando-o para as qualidades e
os defeitos de um bem cultural, que pode ser livro, filme, CD, exposição, peça de teatro, entre outros. A resenha se
fundamenta no conhecimento especializado do crítico e na sua argumentação para convencer o leitor a conhecer ou não
a obra. Portanto, não é correto afirmar que o principal objetivo de tal texto é informar. A alternativa “A) expõe, a partir
de uma apuração jornalística, informações precisas sobre uma produção cultural de relevância social. ” não pode ser
considerada correta tendo em vista a justificativa anterior.
Fonte: MARTIN, Mirian Celeste. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial,
2008.
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em “uma “memória coletiva”: o conjunto de lembranças que um grupo de pessoas compartilha sobre um evento
marcante e que, somado a fatos e imagens de domínio público, forma um tecido muito mais extenso e bem tramado (III)
do que a simples soma das recordações individuais. ”” pode ser identificada a veracidade da afirmativa III. A
continuidade do trecho selecionado anteriormente está relacionada ao conceito “memória coletiva” e é introduzida
através do sinal de pontuação de dois pontos. A afirmativa “II. Através de fatos históricos e testemunhos comprováveis
produz um nível de expectativa pertinente ao tipo textual proposto. ” não pode ser considerada correta, pois, não há
testemunhos comprováveis no texto. No testemunho autorizado ou comprovável, temos uma declaração de alguém.
Neste caso, porém, os depoimentos são dados por pessoas comuns, não necessariamente especialistas em determinada
área do conhecimento. Assim, quando uma dona de casa declara ter utilizado uma marca de sabão em pó específica ou
servido um produto alimentício qualquer à própria família, seu testemunho ganha em autenticidade, é autorizado pelo
uso, pela experiência com o produto em questão. Esse recurso argumentativo é verificável também quando um
anunciante recorre a pessoas famosas, artistas, esportistas entre outros. Nesta situação específica, é possível mesclar a
estratégia à anterior, quando, por exemplo, um tenista anuncia uma determinada marca de raquete. É evidente que faz
isso pela experiência, mas também por ser um especialista. A lógica de se recorrer a uma pessoa famosa é levar o
consumidor comum a agir conforme as ações daquele por quem se nutre uma admiração, ou daquele a quem se deseja
seguir os passos. Há também um outro raciocínio: é como se dissesse o seguinte: ela, que é uma pessoa famosa e não
quer nem pode manchar a imagem pública, usa nosso produto, você, que é desconhecido, pode usar sem susto. As
alternativas “C) I e III. ” e “D) II e III. ” não apresentam respostas iguais como ser vista anteriormente.
Fonte:
 O próprio texto.
 CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. 6ª ed., São Paulo: Ática, 1991.
 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. Ed. Saraiva. 2ª edição.
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Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.

Questão: 05
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) A citação do nome do filósofo francês, Maurice Halbwachs, demonstra que através da utilização de
expressões equivalentes, a coesão lexical é estabelecida. ” não pode ser considerada correta, pois, no trecho “Em 1925,
quando a era das comunicações começava a se acelerar, o filósofo francês Maurice Halbwachs aventou a ideia de uma
“memória coletiva”: ” (1º§) a expressão “filósofo francês Maurice Halbwachs” é única não havendo referência anterior.
Vejamos o exemplo a seguir: “O Doutor Carlos concedeu entrevista no intervalo do congresso. O cientista entrevistado
reconhece que, a partir do emprego dos conhecimentos científicos, é possível racionalizar os sistemas de produção.
Agora esse estudioso quer contribuir para a democratização do saber. ” Os termos O Doutor Carlos, O cientista
entrevistado e esse estudioso se referem à mesma pessoa. A alternativa “D) A escolha na utilização do termo “país” no
lugar de “técnico” demonstra “o país reuniu a mais brilhante escalação da história do futebol, ” (1º§) demonstra que a
omissão do termo adequado proporciona maior coesão textual. ” não pode ser considerada correta, pois, a escolha
lexical relacionada à estilística – figura de linguagem – não tem por função proporcionar maior coesão textual, mas sim
evidenciar o estilo da linguagem na construção do texto. A alternativa “A) A coesão referencial pode ser vista em “[...] o
conjunto de lembranças que um grupo de pessoas compartilha [...]” (1º§). ” foi indicada como correta, pois, sabendo-se
que a coesão referencial se constrói pela menção de elementos que já apareceram, ou vão aparecer, no próprio texto; o
pronome relativo “que” retoma o antecedente “o conjunto de lembranças”. A alternativa “C) Na coesão por substituição
ocorre a escolha de um termo que representa um outro já referido no texto, como acontece com “Mauro” em
substituição a “Michel Joelsas”. ” não pode ser considerada correta, pois, em “No começo de 1970, Mauro (Michel
Joelsas), de 12 anos, ” não há referência ao termo “Mauro” anteriormente no texto, o nome “Michel Joelsas” aparece
entre parênteses demonstrando o nome do ator na vida real que representa o personagem “Mauro”.
Fonte:
 ANTUNES, I. Análise de Textos – Fundamentos e Práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.
 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.
 Platão e Fiorin. Para entender o texto – Leitura e redação. Ed. Ática.
Questão: 06
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) o não-verbal refere-se à representação semântica do enunciado expresso na tirinha de forma que o
mesmo amplia o sentido que, de forma isolada, poderia ser atribuído ao texto verbal. ” não pode ser considerada
correta, pois, não há possibilidade de que, de forma isolada, o não-verbal represente o mesmo sentido expresso no
texto verbal. O texto verbal apresenta uma conotação diferente da que foi ilustrada, sendo a imagem a representação
literal do texto verbal. A alternativa “B) através do mesmo, a função social constituída do texto, de revelar um
posicionamento crítico sob a perspectiva do humor, é demonstrada. ” foi indicada como correta. De acordo com o
dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra “através” pode ser empregada, em sua 5ª acepção, com o sentido de
“por meio de; mediante. A alternativa “C) tendo em vista o propósito de comunicação, o gênero textual apresentado
assume a forma de um outro gênero, sendo um o instrumento utilizado pelo outro. ” não pode ser considerada correta,
pois, quando tal fato ocorre acontece o que chamamos de “hibridização” ou “intertextualidade intergêneros”, por
exemplo, um texto pode apresentar características de uma placa de trânsito, mas não ser uma placa de trânsito.
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Fonte:
 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22310
Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A afirmativa “I. Caso o substantivo “vida” estivesse determinado, a ocorrência de crase seria invalidada. ” não pode ser
considerada correta, pois, em “às vezes na vida temos que parar para um balanço” a palavra “vida” já está determinada:
na = em + a, ou seja, a preposição que determinada “vida” foi empregada. A afirmativa “ III. O uso do acento grave, sinal
indicativo de crase, resulta da contração da preposição “a” exigida pelo termo subordinante com o artigo feminino “a”. ”
não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “acerca da frase presente na tirinha. ” a
frase a ser observada deveria ser a presente na tirinha apresentada. Deste modo a frase em questão é: “às vezes na vida
temos que parar para um balanço”. Neste caso, o emprego do acento grave não ocorre diante da exigência de regência,
mas acentua-se, geralmente, o “a” ou “as” de locuções formadas de substantivos femininos como as locuções
adverbiais: à direita, à esquerda, às vezes, à toa, às claras, à noite...
Fonte:
 O próprio texto.
 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
A) Scott was no longer a slave past the 1868. (Scott não era mais escravo depois de 1868)
B) Scott Joplin had been a former freed slave. (Scott Joplin tinha sido ex-escravo liberto)
C) Scott’s parents had been slaves on his birth. (Os pais de Scott tinham sido escravos no dia de seu nascimento)
D) Prior to 1868 Scott’s folks had been captive. (Anteriormente a 1868 os pais de Scott tinham sido cativos)
Observa-se que o uso da preposição ON no item C indica fato ocorrido em dia/data em particular; que a palavra FOLKS,
presente no item D, é sinônimo de PARENTS; que CAPTIVE, assim como em português, é sinônimo de escravo/escravos.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 11, a saber, letra D.

Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 12
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Observa-se que a partícula TO, presente em “It was there that he began writing the more than 500 compositions that he
was to produce” (Foi lá que ele começou a escrever as mais de quinhentas composições que viria a produzir), não se
trata de uma preposição, mas de um marcador de infinitivo para levar PRODUCE a ser compreendido como PRODUZIR;
que a omissão dos dois pronomes relativos THAT não implica em perda de coerência ou carga semântica da estrutura
frasal; que a omissão de pronome relativo é correta se o pronome não for imediatamente seguido de verbo, fato
constatado nas duas ocorrências de THAT na estrutura frasal em questão.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 12, a saber, letra D.

Fonte:


Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
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Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 74, 480,584.

Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
Questão: 15
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
A) There is regional inequality between wind power’s yield standards. (Há desigualdade regional entre os padrões de
produção de ventos)
B) The less fuel we use the more average energy costs might dwindle. (Quanto menos combustível usamos mais a média
dos custos de energia decrescem)
C) Overtime fee in renewable energy systems have proven less costly. (Custos de horas extra/trabalho extraordinário
nos sistemas de energia têm provado ser menos custosos)
D) One climatal lineament might rule over regional achievement ability. (Um delineamento/perfil/paradigma climático
pode determinar/mandar na habilidade regional de realização/consecução/resultado)
Observa-se que não era necessário sequer analisar o mapa e os indicadores de legenda para realizar a exclusão do item
C; que os itens A, B, C confirmam-se no texto que se encontra à esquerda da imagem; que os itens A, B, D estão corretos
e que a diretiva da questão solicita que se aponte um único item inconsistente; que as inferências realizadas no item C
não podem ser confirmadas no texto que se encontra à esquerda da imagem; que é necessário dominar-se o
conhecimento de que OVER TIME (grafado separado) é um advérbio que significa AO LONGO DO TEMPO/COM O
PASSAR DO TEMPO, sendo totalmente diferente o significado de OVERTIME (grafado junto) para a exclusão do item C.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 15, a saber, letra C.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 16
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução da estrutura frasal proposta na Questão 16 e dos itens contidos nas opções, se realizada sem falhas, é
suficiente para eliminar possíveis dúvidas. Assim temos:
“Some oil-based varnishes can turn to a yellowish color; water-based varieties do not.” (Alguns vernizes à base de óleo
podem mudar para uma cor amarelada; as variedades à base de água não o fazem.) , ou seja, não assumem cor
amarelada.
A) Water-based varnish sorts ought to be invariably colorless. (Tipos de vernizes à base de água devem estar
invariavelmente incolores)
B) Not all water-based varnishes can shift to a yellowish color. (Nem todos os vernizes à base de água podem mudar
para cor amarelada)
C) The yellower a varnish is the better its fallout is going to be. (Quanto mais amarelo um verniz é melhor seu efeito vai
ser)
D) Water-based varnishes don’t glare as much as yellow ones. (Vernizes à base de água não brilham tanto quanto os
vernizes amarelos)
Ressalta-se que não há indução a erro quando se domina o conhecimento de que o verbo DO pode referir-se a ação
mencionada previamente ou funcionar como verbo auxiliar, sabendo distinguir na gramática de uso qual foi o caso do
aplicado no contexto analisado.

109

Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 16, a saber, letra A.

Fonte:


Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers



Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 146-148.

Questão: 20
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na Questão 20, à análise do texto que antecede a questão e o domínio do
conhecimento relativo ao uso de tempos verbais, se aplicados sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis
dúvidas. Assim temos:
“Kate: You haven’t uttered a word ever since we’ve gotten here.” (Você não pronunciou uma palavra desde que nós
chegamos aqui)
“Babs: I feel dizzy and have a sore gut.” (Eu me sinto tonta e tenho dor de estômago)
“Kate: You’d better see a doctor.” (Seria melhor para você/Seria recomendável ver um médico)
Ressalta-se que a única resposta correta é HAD BETTER por tratar-se de expressão de alerta; que HAD BETTER significa
que se não for adotada a sugestão feita haverá sérias consequências, no caso danos mais graves à saúde; que a análise
do contexto de uso é vital para a seleção do item adequado ao contexto; que a tradução do item C “teria sido melhor
ver um médico” prova que ele não se aplica ao contexto em sua temporalidade; que as diretivas da Questão 20 são
plenamente satisfatórias e claras; que HAD BETTER refere-se a um futuro imediato.
Portanto, não há respaldo para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito preliminar divulgado
para a Questão 20, a saber, letra A.
Fonte:
 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 203
Questão: 22
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Segundo a Cartilha de segurança para internet disponibilizada em meio eletrônico pela Cert.br, a propagação e a
infecção de worms pode ser realizadas de diversas formas como:
 Varredura na rede e identificação dos computadores ativos;


Utilização de listas predefinidas ou obtidas na internet contendo a identificação dos alvos;



Utilização de informações contidas no computador infectado, como arquivos de configuração e listas de
endereço de e-mail.

A única alternativa de resposta que não apresenta uma dessas formas é a que afirma: “Captura e armazenamento de
informações digitadas pelo usuário no teclado do computador em arquivos de configuração que são utilizados para a
identificação dos alvos”, pois a captura de informações digitadas no teclado é uma função realizada pelos Keyloggers.
Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente mantendo a decisão do gabarito preliminar.
Fonte: http://cartilha.cert.br/malware/
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
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Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Quando determinada empresa é certificada ISO 14.001 e tem a sustentabilidade ambiental como princípio de gestão, é
plenamente factível concluir que utilizar corretamente esta ferramenta (ISO 14.001) é um importante passo para o
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ao permitir a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental, ao auxiliar no
cumprimento da legislação ambiental variadas, etc. Portanto, estes dois temas estão plenamente correlacionados.
Fonte: Domínio público.
Questão: 44
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A matéria vem regulada na Lei n.º 8.255, de 20 de novembro de 1991: “Art. 10-A. O Subcomando-Geral é o órgão de
direção-geral responsável perante o Comandante-Geral pela coordenação, fiscalização e controle das rotinas
administrativas da Corporação, acionando os órgãos de direção-geral, direção setorial, de apoio e de execução no
cumprimento de suas atividades. § 1o O Subcomandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal será
um coronel do Quadro de Oficiais BM Combatentes da ativa da própria Corporação, escolhido pelo Comandante-Geral e
nomeado pelo Governador do Distrito Federal. §2o Quando a escolha de que trata o § 1o não recair sobre o coronel mais
antigo, o escolhido terá precedência funcional sobre os demais § 3o O substituto eventual do Subcomandante-Geral
será o coronel mais antigo existente na Corporação. § 4o O Subcomandante-Geral é o substituto eventual do
Comandante-Geral da Corporação Art. 10-B. A organização, funcionamento, transformação, extinção e definição de
competências de órgãos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, de acordo com a organização básica e os
limites de efetivos definidos em lei, ficarão a cargo: I - do Poder Executivo federal, mediante proposta do Governador do
Distrito Federal, em relação aos órgãos da organização básica, que compreendem o Comando-Geral e os órgãos de
direção-geral e de direção setorial; e II - do Governador do Distrito Federal, em relação aos órgãos de apoio e de
execução, não considerados no inciso I.” Como se constata, a afirmativa I está em perfeita harmonia com o §1º acima
citado; a afirmativa II está em perfeita harmonia com o §3º acima citado; e a afirmativa IV está de acordo com o caput
do artigo. As demais, colidem com as normas citadas.
Fonte: Lei n.º 8.255, de 20 de novembro de 1991.
Questão: 54
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Estabelece a Lei n.º 12.086, de 6 de novembro de 2009: “Art. 75. Para o ingresso no QOBM/Comb, no posto de
Segundo-Tenente, o candidato deverá: I - ser selecionado dentro do número de vagas fixadas no Anexo III; II - concluir,
com aproveitamento, o Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar; III - ser declarado Aspirante-a-Oficial; e IV - ser
aprovado no estágio probatório.” Pelo que se constata, as alternativas encontravam-se previstas na citada norma, não
havendo que se falar em anulação.
Fonte: Lei n.º 12.086, de 6 de novembro de 2009
Questão: 61
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A listagem dos ingredientes deve ser detalhada e a ordem desses ingredientes deve aparecer de acordo com a ordem
que devem ser colocadas na preparação e não de acordo com a quantidade que cada um será utilizado. Essa listagem é
padrão e deve ser utilizada dessa forma.
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Fonte: PHILLIPI, S.T. Nutrição e Dietética. 2 ed. Editora Manole, 2008. 403p.
Questão: 64
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Parques, praças e shopping são ambientes de lazer, contudo, não existe vigilância sanitária do lazer e sim de vigilância
sanitária de ambientes que inclui a fiscalização de ambientes de lazer.
Fonte: GERMANO, P.M.L. Higiene e Vigilância Sanitária de alimentos. 4 ed. Editora Manole, 2011. 1034p.
Questão: 65
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Apesar da quitosana auxiliar na redução e absorção de gordura e colesterol, ela não é um flavonóide e sim um tipo de
fibra alimentar. Sendo assim, essa alternativa está incorreta.
Fonte: GERMANO, P.M.L. Higiene e Vigilância Sanitária de alimentos. 4 ed. Editora Manole, 2011. 1034p.
Questão: 66
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Para que um manipulador contamine um alimento, de forma a causar uma enfermidade de origem alimentar, o
alimento não deve ser submetido a tratamento antes do consumo para então o número de microrganismos presentes
nesse alimento se multipliquem até a dose infectante ou produzam toxinas.
Fonte: GERMANO, P.M.L. Higiene e Vigilância Sanitária de alimentos. 4 ed. Editora Manole, 2011. 1034p.
Questão: 67
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Questão apresenta mais de uma opção de resposta correta. São considerados fatores extrínsecos, temperatura e
umidade relativa, são fatores inerentes ao ambiente.
Fonte:
 http://www.ufjf.br/microbiologia/files/2012/12/Fatores-extr%C3%ADnsecos-e-intr%C3%ADnsecos-dosalimentos.pdf
 GERMANO, P.M.L. Higiene e Vigilância Sanitária de alimentos. 4 ed. Editora Manole, 2011. 1034p.
Questão: 68
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em geral, alimentos como leite, peixes, carne fresca, vegetais em salmoura e frutas em calda leve apresentam tem aw
entre 0,98 – 0,99; alimentos processados como leite condensado, queijo cheddar maturado, linguiça fermentada, carne
seca, presunto cru e bacon apresentam tem aw entre 0,85 – 0,92 e os alimentos secos como farinha, cereais, nozes,
frutas secas, vegetais secos, leite e ovos em pó tem aw entre 0,60 – 0,84. A alternativa correta confeitos, vegetais
fermentados, chocolate, mel, macarrão seco, biscoitos e batatas chips são alimentos distintos que apresentam aw < 0,60,
sendo que esse valor é devido ao processamento que esses alimentos são submetidos. Dentre esses alimentos, existe
variação de região e forma de conservação, contudo, em geral, essa diferença não é significativa, podendo apresentar
algumas exceções que não podem ser afirmadas pelos produtos que são consumidos pelos diferentes fornecedores do
Brasil.
Fonte: GERMANO, P.M.L. Higiene e Vigilância Sanitária de alimentos. 4 ed. Editora Manole, 2011. 1034p.
Questão: 71
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O nutricionista, ao atender um paciente, seja ele hospitalizado, doente ou saudável deve fazer uma avaliação do seu
estado nutricional para então orientar a respeito de uma alimentação adequada para a sua situação de saúde. Essa
avaliação é simples e de baixo custo, sendo que todos os equipamentos utilizados para realizar essa avaliação são de
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fácil aquisição. A alternativa B afirma que para a avaliação é cara devido aos custos dos equipamentos utilizados, sendo
essa a alternativa incorreta que deveria ser marcada.
Fonte: TIRAPEGUI, J.; RIBEIRO, S.M.L. Avaliação Nutricional Teoria e Prática. Editora Guanabara, 2011. 326p.
Questão: 72
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Aspergillus é um tipo de fungo encontrado em diferentes alimentos, dentre eles carnes, aves, castanhas, ovos, etc.
Bacillus, Clostridium e Serratia são bactérias que também são encontradas em diferentes tipos de alimentos, como
carnes aves. Contudo, a questão solicitou a classificação dos micro-organismos em geral, e apesar de serem mais
comuns em determinados tipos de alimentos, sua presença não é excluída de outros menos comuns.
Fonte: JAY, J.M. Microbiologia de alimentos. 6 ed. Editora Artmed, 2005. 711p.
Questão: 73
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As sulfonilureias são contraindicadas em caso de cetoacidose diabética, devendo ser evitadas nesses casos.
Fonte: ROSS. A.C. et al. Nutrição Moderna de Shils. 11 ed. Editora Manole, 2016. 1642p.
Questão: 75
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A tetraciclina quando ingerida com alimentos forma complexos insolúveis comprometendo a absorção.
Fonte: ANVISA, 2017.
Questão: 76
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Os dentes se calcificam no segundo trimestre na 20a semana; o desenvolvimento do sistema nervoso ocorre no primeiro
trimestre, entre 4-12 semanas; o feto pode sobreviver fora do útero após a 24 a semanas de gestação e o
armazenamento de ferro e de outros nutrientes ocorre no terceiro trimestre, entre 36-40 semanas de gestação. È sabido
que ao longo da gestação é importante a presença de todos esses nutrientes, contudo, seu armazenamento ocorre
somente a partir do terceiro trimestre.
Fonte: TIRAPEGUI, J.; RIBEIRO, S.M.L. Avaliação Nutricional Teoria e Prática. Editora Guanabara, 2011. 326p.
Questão: 77
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A Doença de Refsum é causada pelo acúmulo de ácido fitânico no organismo, devendo assim, ser tratado com sua
restrição alimentar. Os diferentes transportadores de glicose alteram a entrada dessa glicose no organismo, contudo
quando apresentam deficiência e não ausência, essa deficiência pode ser tratada com ácido tióico e reforço de
carboidrato.
Fonte: ROSS. A.C. et al. Nutrição Moderna de Shils. 11 ed. Editora Manole, 2016. 1642p.
Questão: 78
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A acelga é mais comumente conhecida como folha, porém, sua classificação segundo literatura mais recente é caule
devido a sua formação.
Fonte: PHILLIPI, S.T. Nutrição e Dietética. 2 ed. Editora Manole, 2008. 403p.
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Questão: 79
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O arroz é um cereal rico em diferentes aminoácidos. Referências anteriores mostram que ele é rico em aspartato e
glutamato. Contudo, pesquisas recentes mostram que esses aminoácidos estão presentes em grandes quantidades,
assim como outros, porém hoje é sabido que a predominância de aminoácidos do arroz é a alanina e a leucina.
Fonte: ROSS. A.C. et al. Nutrição Moderna de Shils. 11 ed. Editora Manole, 2016. 1642p.
Questão: 80
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A trealose é um dissacarídeo formado por uma ligação 1, 1-glicosídeo entre duas unidades de α-glicose. A enzima que
hidrolisa essa molécula é a trealase.
Fonte: ROSS. A.C. et al. Nutrição Moderna de Shils. 11 ed. Editora Manole, 2016. 1642p.

Cargo: Aspirante/Complementares - Psicologia Clínica

Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) tem por objetivo informar, de forma clara e objetiva, acerca de fatos históricos que contribuíram de
alguma forma na construção de uma produção literária. ” não pode ser considerada correta, pois, a resenha crítica é um
texto que avalia uma produção artística ou intelectual. Seu objetivo é orientar o leitor, alertando-o para as qualidades e
os defeitos de um bem cultural, que pode ser livro, filme, CD, exposição, peça de teatro, entre outros. A resenha se
fundamenta no conhecimento especializado do crítico e na sua argumentação para convencer o leitor a conhecer ou não
a obra. Portanto, não é correto afirmar que o principal objetivo de tal texto é informar. A alternativa “A) expõe, a partir
de uma apuração jornalística, informações precisas sobre uma produção cultural de relevância social. ” não pode ser
considerada correta tendo em vista a justificativa anterior.
Fonte: MARTIN, Mirian Celeste. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial,
2008.
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em “uma “memória coletiva”: o conjunto de lembranças que um grupo de pessoas compartilha sobre um evento
marcante e que, somado a fatos e imagens de domínio público, forma um tecido muito mais extenso e bem tramado (III)
do que a simples soma das recordações individuais. ”” pode ser identificada a veracidade da afirmativa III. A
continuidade do trecho selecionado anteriormente está relacionada ao conceito “memória coletiva” e é introduzida
através do sinal de pontuação de dois pontos. A afirmativa “II. Através de fatos históricos e testemunhos comprováveis
produz um nível de expectativa pertinente ao tipo textual proposto. ” não pode ser considerada correta, pois, não há
testemunhos comprováveis no texto. No testemunho autorizado ou comprovável, temos uma declaração de alguém.
Neste caso, porém, os depoimentos são dados por pessoas comuns, não necessariamente especialistas em determinada
área do conhecimento. Assim, quando uma dona de casa declara ter utilizado uma marca de sabão em pó específica ou
servido um produto alimentício qualquer à própria família, seu testemunho ganha em autenticidade, é autorizado pelo
uso, pela experiência com o produto em questão. Esse recurso argumentativo é verificável também quando um
anunciante recorre a pessoas famosas, artistas, esportistas entre outros. Nesta situação específica, é possível mesclar a
estratégia à anterior, quando, por exemplo, um tenista anuncia uma determinada marca de raquete. É evidente que faz
isso pela experiência, mas também por ser um especialista. A lógica de se recorrer a uma pessoa famosa é levar o
consumidor comum a agir conforme as ações daquele por quem se nutre uma admiração, ou daquele a quem se deseja
seguir os passos. Há também um outro raciocínio: é como se dissesse o seguinte: ela, que é uma pessoa famosa e não
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quer nem pode manchar a imagem pública, usa nosso produto, você, que é desconhecido, pode usar sem susto. As
alternativas “C) I e III. ” e “D) II e III. ” não apresentam respostas iguais como ser vista anteriormente.
Fonte:
 O próprio texto.
 CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. 6ª ed., São Paulo: Ática, 1991.
 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. Ed. Saraiva. 2ª edição.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.

Questão: 05
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) A citação do nome do filósofo francês, Maurice Halbwachs, demonstra que através da utilização de
expressões equivalentes, a coesão lexical é estabelecida. ” não pode ser considerada correta, pois, no trecho “Em 1925,
quando a era das comunicações começava a se acelerar, o filósofo francês Maurice Halbwachs aventou a ideia de uma
“memória coletiva”: ” (1º§) a expressão “filósofo francês Maurice Halbwachs” é única não havendo referência anterior.
Vejamos o exemplo a seguir: “O Doutor Carlos concedeu entrevista no intervalo do congresso. O cientista entrevistado
reconhece que, a partir do emprego dos conhecimentos científicos, é possível racionalizar os sistemas de produção.
Agora esse estudioso quer contribuir para a democratização do saber. ” Os termos O Doutor Carlos, O cientista
entrevistado e esse estudioso se referem à mesma pessoa. A alternativa “D) A escolha na utilização do termo “país” no
lugar de “técnico” demonstra “o país reuniu a mais brilhante escalação da história do futebol, ” (1º§) demonstra que a
omissão do termo adequado proporciona maior coesão textual. ” não pode ser considerada correta, pois, a escolha
lexical relacionada à estilística – figura de linguagem – não tem por função proporcionar maior coesão textual, mas sim
evidenciar o estilo da linguagem na construção do texto. A alternativa “A) A coesão referencial pode ser vista em “[...] o
conjunto de lembranças que um grupo de pessoas compartilha [...]” (1º§). ” foi indicada como correta, pois, sabendo-se
que a coesão referencial se constrói pela menção de elementos que já apareceram, ou vão aparecer, no próprio texto; o
pronome relativo “que” retoma o antecedente “o conjunto de lembranças”. A alternativa “C) Na coesão por substituição
ocorre a escolha de um termo que representa um outro já referido no texto, como acontece com “Mauro” em
substituição a “Michel Joelsas”. ” não pode ser considerada correta, pois, em “No começo de 1970, Mauro (Michel
Joelsas), de 12 anos, ” não há referência ao termo “Mauro” anteriormente no texto, o nome “Michel Joelsas” aparece
entre parênteses demonstrando o nome do ator na vida real que representa o personagem “Mauro”.
Fonte:
 ANTUNES, I. Análise de Textos – Fundamentos e Práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.
 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.
 Platão e Fiorin. Para entender o texto – Leitura e redação. Ed. Ática.

Questão: 06
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) o não-verbal refere-se à representação semântica do enunciado expresso na tirinha de forma que o
mesmo amplia o sentido que, de forma isolada, poderia ser atribuído ao texto verbal. ” não pode ser considerada
correta, pois, não há possibilidade de que, de forma isolada, o não-verbal represente o mesmo sentido expresso no
texto verbal. O texto verbal apresenta uma conotação diferente da que foi ilustrada, sendo a imagem a representação
literal do texto verbal. A alternativa “B) através do mesmo, a função social constituída do texto, de revelar um
posicionamento crítico sob a perspectiva do humor, é demonstrada. ” foi indicada como correta. De acordo com o
dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra “através” pode ser empregada, em sua 5ª acepção, com o sentido de
“por meio de; mediante. A alternativa “C) tendo em vista o propósito de comunicação, o gênero textual apresentado
assume a forma de um outro gênero, sendo um o instrumento utilizado pelo outro. ” não pode ser considerada correta,
pois, quando tal fato ocorre acontece o que chamamos de “hibridização” ou “intertextualidade intergêneros”, por
exemplo, um texto pode apresentar características de uma placa de trânsito, mas não ser uma placa de trânsito.
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Fonte:
 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22310
Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A afirmativa “I. Caso o substantivo “vida” estivesse determinado, a ocorrência de crase seria invalidada. ” não pode ser
considerada correta, pois, em “às vezes na vida temos que parar para um balanço” a palavra “vida” já está determinada:
na = em + a, ou seja, a preposição que determinada “vida” foi empregada. A afirmativa “ III. O uso do acento grave, sinal
indicativo de crase, resulta da contração da preposição “a” exigida pelo termo subordinante com o artigo feminino “a”. ”
não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “acerca da frase presente na tirinha. ” a
frase a ser observada deveria ser a presente na tirinha apresentada. Deste modo a frase em questão é: “às vezes na vida
temos que parar para um balanço”. Neste caso, o emprego do acento grave não ocorre diante da exigência de regência,
mas acentua-se, geralmente, o “a” ou “as” de locuções formadas de substantivos femininos como as locuções
adverbiais: à direita, à esquerda, às vezes, à toa, às claras, à noite...
Fonte:
 O próprio texto.
 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 09
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) Contraposição, temporalidade. ” não pode ser considerada correta, pois, em “Dizer que estamos
prontos para receber o que de útil a sociedade deles nos oferece e rechaçar o que de ruim ela nos apresenta. ” (9º§) não
há qualquer elemento que indique temporalidade como: quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que,
assim que, desde que, enquanto, todas as vezes que, cada vez que, apenas, mal, que [= desde que], etc. A alternativa “B)
Finalidade, oposição. ” foi indicada como correta, pois, em “Dizer que estamos prontos para receber o que de útil a
sociedade deles nos oferece e rechaçar o que de ruim ela nos apresenta. ” (9º§) é possível observar o emprego do
elemento indicador de finalidade “para” além da oposição entre “receber” e “rechaçar”.
Fonte:
 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “A) Dizer que nós conseguimos chegar a um equilibrado mundo cujos valores transmitimos a nossos filhos,
o que é sinônimo de educação. ” foi indicada como correta. “Uma mesma frase pode apresentar matizes diferentes de
significado se contiver ora um, ora outro tipo de orações adjetivas. Exemplo: “ O jornal que ainda ninguém leu, está ali. ”
“O jornal, que ainda ninguém leu, está ali. ” Na primeira frase, estamos tratando de um jornal que ainda ninguém leu
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(sentido restrito do termo jornal); na segunda, tratamos apenas de um jornal, termo usado em seu sentido amplo. ”
Deste modo, não há incorreção na alternativa em análise. A alternativa “C) Dizer que conseguimos chegar à equilibrado
mundo cheio de valores que transmitimos aos nossos filhos, o que, em outras palavras mais compreensíveis, é sinônimo
de educação. ” não pode ser considerada correta, pois, a palavra “à equilibrado mundo” demonstra erro gramatical já
que o substantivo determinado não é feminino.
Fonte: Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “A) Dizer que nós conseguimos chegar a um equilibrado mundo cujos valores transmitimos a nossos filhos,
o que é sinônimo de educação. ” foi indicada como correta. “Uma mesma frase pode apresentar matizes diferentes de
significado se contiver ora um, ora outro tipo de orações adjetivas. Exemplo: “ O jornal que ainda ninguém leu, está ali. ”
“O jornal, que ainda ninguém leu, está ali. ” Na primeira frase, estamos tratando de um jornal que ainda ninguém leu
(sentido restrito do termo jornal); na segunda, tratamos apenas de um jornal, termo usado em seu sentido amplo. ”
Deste modo, não há incorreção na alternativa em análise. A alternativa “C) Dizer que conseguimos chegar à equilibrado
mundo cheio de valores que transmitimos aos nossos filhos, o que, em outras palavras mais compreensíveis, é sinônimo
de educação. ” não pode ser considerada correta, pois, a palavra “à equilibrado mundo” demonstra erro gramatical já
que o substantivo determinado não é feminino.
Fonte: Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 12
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Observa-se que a partícula TO, presente em “It was there that he began writing the more than 500 compositions that he
was to produce” (Foi lá que ele começou a escrever as mais de quinhentas composições que viria a produzir), não se
trata de uma preposição, mas de um marcador de infinitivo para levar PRODUCE a ser compreendido como PRODUZIR;
que a omissão dos dois pronomes relativos THAT não implica em perda de coerência ou carga semântica da estrutura
frasal; que a omissão de pronome relativo é correta se o pronome não for imediatamente seguido de verbo, fato
constatado nas duas ocorrências de THAT na estrutura frasal em questão.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 12, a saber, letra D.

Fonte:


Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers



Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 74, 480,584.

Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
Questão: 14
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Observa-se que a forma verbal HELD não é apenas a forma de passado do verbo HOLD; que HELD também é o particípio
passado do verbo HOLD; que a estrutura “It is held that the earth’s hub consist of iron and nickel oxides, whereas the
crust is mainly granite.” deve ser literalmente traduzida “É geralmente aceito que/É defendido que/Sustenta-se que o
centro de terra consiste de óxidos de ferro e níquel, enquanto a crosta é essencialmente granito.”; que EARTH’S HUB
equivale a IT, sendo obrigatório uso de CONSISTS (Simple Present) como única forma verbal correta na estrutura em
questão; que na estrutura apresentada para análise na Questão 14 não havia presença da forma verbal correta, ou seja,
aquela com S.
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Portanto, não há respaldo para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito preliminar divulgado
para a Questão 14, a saber, letra C.

Fonte:


Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers



Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 448-449.

Questão: 15
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
A) There is regional inequality between wind power’s yield standards. (Há desigualdade regional entre os padrões de
produção de ventos)
B) The less fuel we use the more average energy costs might dwindle. (Quanto menos combustível usamos mais a média
dos custos de energia decrescem)
C) Overtime fee in renewable energy systems have proven less costly. (Custos de horas extra/trabalho extraordinário
nos sistemas de energia têm provado ser menos custosos)
D) One climatal lineament might rule over regional achievement ability. (Um delineamento/perfil/paradigma climático
pode determinar/mandar na habilidade regional de realização/consecução/resultado)
Observa-se que não era necessário sequer analisar o mapa e os indicadores de legenda para realizar a exclusão do item
C; que os itens A, B, C confirmam-se no texto que se encontra à esquerda da imagem; que os itens A, B, D estão corretos
e que a diretiva da questão solicita que se aponte um único item inconsistente; que as inferências realizadas no item C
não podem ser confirmadas no texto que se encontra à esquerda da imagem; que é necessário dominar-se o
conhecimento de que OVER TIME (grafado separado) é um advérbio que significa AO LONGO DO TEMPO/COM O
PASSAR DO TEMPO, sendo totalmente diferente o significado de OVERTIME (grafado junto) para a exclusão do item C.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 15, a saber, letra C.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 16
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução da estrutura frasal proposta na Questão 16 e dos itens contidos nas opções, se realizada sem falhas, é
suficiente para eliminar possíveis dúvidas. Assim temos:
“Some oil-based varnishes can turn to a yellowish color; water-based varieties do not.” (Alguns vernizes à base de óleo
podem mudar para uma cor amarelada; as variedades à base de água não o fazem.) , ou seja, não assumem cor
amarelada.
A) Water-based varnish sorts ought to be invariably colorless. (Tipos de vernizes à base de água devem estar
invariavelmente incolores)
B) Not all water-based varnishes can shift to a yellowish color. (Nem todos os vernizes à base de água podem mudar
para cor amarelada)
C) The yellower a varnish is the better its fallout is going to be. (Quanto mais amarelo um verniz é melhor seu efeito vai
ser)
D) Water-based varnishes don’t glare as much as yellow ones. (Vernizes à base de água não brilham tanto quanto os
vernizes amarelos)
Ressalta-se que não há indução a erro quando se domina o conhecimento de que o verbo DO pode referir-se a ação
mencionada previamente ou funcionar como verbo auxiliar, sabendo distinguir na gramática de uso qual foi o caso do
aplicado no contexto analisado.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 16, a saber, letra A.
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Fonte:


Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers



Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 146-148.

Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução do itens propostos na Questão 17 e sua verificação inferencial no texto que antecede a questão, se
realizadas sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis dúvidas. Assim temos:
A) To varnish sunglasses’ screws use nail polish. (Para envernizar parafusos de óculos de sol use esmalte de unhas)
B) Wooden boat hulls are hardly ever enamelled. (Cascos de barco de madeira dificilmente são envernizados)
C) Varnishes should be applied on rough surfaces. (Vernizes devem ser aplicados sobre superfícies ásperas/brutas)
D) It takes a handful of varnish tiers for good result. (São necessárias várias/um punhado de camadas/demãos de verniz
para um bom resultado)
O item A contradiz o texto em “Clear nail polish, a type of varnish, can be used for countless small fixes: dab small
amounts to keep splintered wood from snagging, prevent ink from running, and stop buttons on clothing or screws on
sunglasses from coming loose.” (Esmalte de unhas incolor, um tipo de verniz, pode ser usado em incontáveis pequenos
reparos: aplique pequenas quantidades para evitar madeira lascada de desintegrar-se, evite que tinta escorra,
fixe/prenda botões em roupas ou parafusos em óculos de sol para que não afrouxem/fiquem bambos).
O item B contradiz o texto em “the wooden hulls of boats are also often varnished.” (Os cascos de madeira dos barcos
são frequentemente envernizados).
O item C contradiz o texto em “Wood must be carefully cleaned and sanded before any varnish is applied.” (A madeira
deve ser cuidadosamente limpa e lixada antes que qualquer verniz seja aplicado).
O item D confirma-se no texto em “Several coats are often required.” (Diversas/várias camadas/demãos são
frequentemente aplicadas).
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 17, a saber, letra D.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 20
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na Questão 20, a análise do texto que antecede a questão e o domínio do
conhecimento relativo ao uso de tempos verbais, se aplicados sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis
dúvidas. Assim temos:
“Kate: You haven’t uttered a word ever since we’ve gotten here.” (Você não pronunciou uma palavra desde que nós
chegamos aqui)
“Babs: I feel dizzy and have a sore gut.” (Eu me sinto tonta e tenho dor de estômago)
“Kate: You’d better see a doctor.” (Seria melhor para você/Seria recomendável ver um médico)
Ressalta-se que a única resposta correta é HAD BETTER por tratar-se de expressão de alerta; que HAD BETTER significa
que se não for adotada a sugestão feita haverá sérias consequências, no caso danos mais graves à saúde; que a análise
do contexto de uso é vital para a seleção do item adequado ao contexto; que a tradução do item C “teria sido melhor
ver um médico” prova que ele não se aplica ao contexto em sua temporalidade; que as diretivas da Questão 20 são
plenamente satisfatórias e claras; que HAD BETTER refere-se a um futuro imediato.
Portanto, não há respaldo para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito preliminar divulgado
para a Questão 20, a saber, letra A.
Fonte:
 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 203

119

Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Quando determinada empresa é certificada ISO 14.001 e tem a sustentabilidade ambiental como princípio de gestão, é
plenamente factível concluir que utilizar corretamente esta ferramenta (ISO 14.001) é um importante passo para o
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ao permitir a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental, ao auxiliar no
cumprimento da legislação ambiental variadas, etc. Portanto, estes dois temas estão plenamente correlacionados.
Fonte: Domínio público.
Questão: 41
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com o art. 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal “Compete privativamente ao Governador do Distrito
Federal: V – exercer o comando superior da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e
promover seus oficiais;
Fonte: Lei Orgânica do Distrito Federal, de 8 de junho de 1993
Questão: 42
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Estabelece a Lei Orgânica do Distrito Federal: “Art. 101-A. São crimes de responsabilidade os atos dos Secretários de
Estado do Distrito Federal, dos dirigentes e servidores da administração pública direta e indireta, do Procurador-Geral,
dos comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil que atentarem
contra a Constituição Federal, esta Lei Orgânica e, especialmente, contra: (Artigo e respectivos incisos e parágrafos com
a redação da Emenda à Lei Orgânica nº 44, de 2005.) I – a existência da União e do Distrito Federal; II – o livre exercício
dos Poderes Executivo e Legislativo e das outras autoridades constituídas; III – o exercício dos direitos políticos,
individuais e sociais; IV – a segurança interna do País e do Distrito Federal; V – a probidade na administração; (...). Pelo
que se vê, as afirmativas coincidem com a redação dos incisos citados.
Fonte: Lei Orgânica do Distrito Federal.
Questão: 50
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão tratava do tema daqueles que faziam parte, concomitantemente do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros
Militar e do Alto Comando. Exigia que fosse marcada a alternativa que citava uma autoridade que não fazia parte,
concomitantemente, de ambos os órgãos. Analisando o art. 8º da Lei n.º 8.255, de 20 de novembro de 1991, não se
encontram como integrantes do Comando-Geral os Ex-Comandantes-Gerais e Ex-Subcomandantes-Gerais da
Corporação, enquanto não passarem para a inatividade. Noutra linha, todas as outras autoridades integram tanto o
Comando-Geral quanto o Alto Comando, como se observa do cotejo dos artigos 8º e 8º-A da citada lei.

120

Fonte: Lei n.º 8.255, de 20 de novembro de 1991.
Questão: 54
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Estabelece a Lei n.º 12.086, de 6 de novembro de 2009: “Art. 75. Para o ingresso no QOBM/Comb, no posto de
Segundo-Tenente, o candidato deverá: I - ser selecionado dentro do número de vagas fixadas no Anexo III; II - concluir,
com aproveitamento, o Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar; III - ser declarado Aspirante-a-Oficial; e IV - ser
aprovado no estágio probatório.” Pelo que se constata, as alternativas encontravam-se previstas na citada norma, não
havendo que se falar em anulação.
Fonte: Lei n.º 12.086, de 6 de novembro de 2009
Questão: 61
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O edital do concurso traz como indicador norteador de questões o tema “Psicologia Social no Brasil”. A compreensão
desse tema exige conhecimento e compreensão históricos do desenvolvimento dessa disciplina no país. Ainda que haja
predominância de uma perspectiva histórica crítica no contexto brasileiro, a qual foi influenciada pela escola de
Frankfurt e a ideologia Marxista, é importante ressaltar que tal perspectiva foi precedida (e também outros seguimentos
como o das representações sociais, por exemplo), no mesmo contexto, por uma postura empirista, cuja referência era a
psicologia social experimental estudada e praticada nos Estados Unidos e, em parte, na Europa, o que motiva, inclusive,
toda a América Latina (não somente o Brasil) a romper com tal paradigma a fim de que a Psicologia Social Local fosse
mais condizente com a realidade sociocultural (Rodrigues, 2007). Isso significa dizer que, o entendimento do desenrolar
dessa disciplina no Brasil, requer a demarcação conceitual, de objeto e metodológica da Psicologia Social, as quais
partem, inicialmente, da interdisciplinaridade da Psicologia Social com a Sociologia e com a Antropologia Cultural.
Considerando a interface com a Sociologia, vale lembrar que “Psicologia Social e Sociologia têm objeto material idêntico
ou quase idêntico, porém diferem em relação ao método que utilizam (a Psicologia Social utiliza prioritariamente o
método experimental e a Sociologia utiliza prioriza outros métodos de pesquisa) e também no que concerne à unidade
de análise (a Psicologia Social considera o indivíduo em interação com outras pessoas, enquanto a Sociologia dá mais
ênfase à sociedade e às instituições sociais)”. O autor em destaque ainda ressalta que “embora predominantemente
utilizado em psicologia social, não é esse o único método empregado na disciplina” (p. 16); e que entre os psicólogos
sociais há diferenças nos níveis de explicação do comportamento social. “Se, por um lado, psicólogos sociais norteamericanos adotam predominantemente os níveis pessoais e interpessoais que caracterizam a Psicologia Social
Psicológica -, por outro, psicólogos sociais europeus, embora façam uso desses dois níveis, tendem a dispensar mais
atenção aos níveis intergrupais e coletivos que corresponderiam à Psicologia Social Sociológica. Em outras palavras, os
primeiros preocupam-se em explicar como o indivíduo processa e organiza as informações e experiências que tem em
contato com o mundo social (nível pessoal) ou como a dinâmica dessas interações afeta seus modos de agir, pensar e
sentir (nível interpessoal). Já os últimos preocupam-se mais em estudar o comportamento do indivíduo e as relações
entre os grupos, tomando por base a filiação ou posição grupal (nível posicional) ou, ainda, as ideologias, as
representações e os valores predominantes na sociedade (nível societal ou ideológico)” (Rodrigues, Assmar & Jablonski,
2012, pag. 14-23). Por meio da citação e considerando o enunciado da questão, que alude claramente à perspectiva
psicológica da psicologia social, é possível notar, portanto, que, anteriormente aos diferentes métodos empregados em
toda a Psicologia Social a partir da ruptura com o paradigma inicial, havia a adoção prioritária e principalmente do
método experimental de investigação e pesquisa. Mediante o exposto, as solicitações de recursos para a questão são
improcedentes.
Fonte:
 Rodrigues, A.; Assmar, E.M.L & Jablonski, B. Psicologia Social. 29ªed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2012.
 Rodrigues, A. Psicologia Social para principiantes – estudo da interação humana. 11ªed. Petrópolis-RJ: Vozes,
2007.
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Questão: 62
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A Psicologia da Saúde é uma especialidade da Psicologia que guarda relação direita e estreita com outras de
especialização desta ciência, tais como a Psicopatologia, Psicossomática, Psicologia Clínica, Psicologia Positiva e
Psicologia Social. As referidas contribuições viabilizam a compreensão da relação saúde e doença como um processo e
não como uma relação de causa e consequência. No que se refere à contribuição da Psicologia Social, em especial na
temática da interação social (tópico do edital do concurso), destacam-se conceitos tais como crenças, lócus controle e
otimismo. Este último, sobretudo contribui o planejamento, por exemplo, de estratégias de adesão a tratamentos, visto
que “permite ao sujeito encarar uma situação com realismo, empregando defesas frente aos perigos do otimismo
exagerado”; bem como “compreender que nossas emoções e comportamentos são influenciados pelas atribuições que
fazemos a nossos sucessos e fracassos experimentados”, desenvolvendo, pois, condutas pró-sociais frente ao processo
saúde-doença e à vida como um todo. Mediante o exposto, a solicitação é improcedente.
Fonte: Rodrigues, A. Psicologia social para principiantes – estudo da interação humana. Petrópolis-RJ: Vozes, 2007.
Questão: 63
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A Psicologia Social, em especial na temática da interação social (tópico do edital do concurso), destacam-se conceitos
tais como, por exemplo, crenças, lócus controle e otimismo. Este último traz como um dos indicadores importantes no
estudo o otimismo, a capacidade que os indivíduos possuem de generalização. Além disso, o otimismo, quando
estudado no âmbito das interações sociais, permite ao sujeito encarar uma situação com realismo, empregando defesas
frente aos perigos do otimismo exagerado; bem como “compreender que nossas emoções e comportamentos são
influenciados pelas atribuições que fazemos a nossos sucessos e fracassos experimentados, desenvolvendo, pois,
condutas pró sociais. Porém, “quando há generalização da causa de um insucesso a todas as situações com que nos
deparamos, ocorre o que se denomina por globalidade”. Mediante o exposto, a solicitação é improcedente.
Fonte: Rodrigues, A. Psicologia social para principiantes – estudo da interação humana. Petrópolis-RJ: Vozes, 2007.
Questão: 64
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As pesquisas de avaliação de programas são comuns nas áreas de saúde, educação e de assistência social. Isso significa
dizer que as referências para emprego e avaliação de métodos, tanto qualitativos, quanto quantitativos, tendem
também a serem comuns e de uso interdisciplinar nestas áreas e na interface delas com outros seguimentos do
conhecimento tal como a psicologia da educação e desenvolvimento humano. Neste último seguimento, os métodos de
pesquisa são utilizados visando aprimorar o conhecimento e o emprego de práticas educacionais gerais; assim como
aplicados com vistas a investigar o quanto uma estratégia ou programa educacional particular esteja e/ou tenda a
funcionar de modo eficaz. Esse tipo de aplicação, portanto, é direcionada e frequentemente envolve avaliação de
programa, pesquisa-ação e o professor-como-pesquisador. No que se refere à pesquisa de avaliação de programa, ela “é
empregada para a tomada de decisão, a delimitação do foco de intervenção e trabalho e para o direcionamento acerca
de um determinado programa”.
Fonte:
 Cohen, E. & Franco, R. (1999). Avaliação de projetos sociais. Petrópolis, RJ: Vozes.
 Novaes, H.M.D. (2000). Avaliação de Programas, serviços e tecnologias em saúde. Revista de Saúde Pública [Online], 34. Disponível: www.scielo.br
 Pestana, M. I. G. de S. (1999). Avaliação educacional: O sistema nacional de avaliação da educação básica. Em E.
M. Rico (Org.), Avaliação de políticas sociais: Uma questão em debate (pp. 53-63). São Paulo: Cortez.
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Questão: 65
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O enunciado da questão traz respectivamente a conceituação breve de uma entrevista psicológica e a importância que
essa ferramenta traz para diferentes áreas da psicologia. Em seguida, aborda a finalidade de uma entrevista e o que ela
é capaz de auxiliar quando se trata das entrevistas iniciais. Por meio dessa contextualização, portanto, é pedido que se
analise as proposições a respeito das entrevistas iniciais, independente das modalidades adotadas para emprego de tal
ferramenta, isto é, se são estruturadas (diretivas), semiestruturadas (semi diretivas) ou livres de estruturação
(direcionamento). Além disso, não há problema com a estruturação do item IV posto que a expressão com isso está
entre vírgulas e após o aditivo e, fornecendo, portanto, o indicador de que, por meio dos conteúdos oriundos dos
questionamentos a respeito do motivo de busca ou encaminhamento para atendimento, será possível dirigir e
contextualizar outras questões ao sujeito.
Fonte:
 Arzeno, M.E.G. Psicodiangóstico Clínico. Porto Alegre: Artmed, 1995, p. 36-46.


Serafini, A. J. Entrevista psicológica no psicodiagnóstico. Hutz, C. S.; Bandeira, D.R.; Trentini, C.M. & Krug, J.S.
(2016). Psicodiagnóstico. Porto Alegre: Artmed. (pág. 45 e 49).

Questão: 67
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Os itens C e D guardam características do modelo de psicoterapia proposto por Albert Ellis, quanto à Base Lógica da
Teoria proposta por esse autor, ou seja, “os pensamentos e as emoções humanas estão significativamente interligados.
De acordo com o modelo ABC de Ellis, os sintomas neuróticos ou consequências (C) são determinados pelo sistema de
crenças do indivíduo (B) frente às experiências ou eventos (A). A meta da terapia é identificar e questionar as crenças
irracionais que são a fonte do distúrbio emocional. A TREC sustenta que os indivíduos possuem tendências inatas e
adquiridas para pensar e agir irracionalmente. De modo a manter um estado de saúde emocional, os indivíduos podem
monitorar constantemente e questionar o seu sistema de crenças básico.” (p. 4). A questão, portanto, foi anulada.
Fonte: Disponível em:
<https://www.academia.edu/6735547/BASESTE%C3%93RICASEFILOS%C3%93FICASDAS_TERAPIASCOGNITIVO_COMPOR
TAMENTAIS_CAP.I?auto=download>
Questão: 68
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O texto que ilustra a questão traz uma afirmação importante para a interpretação e entendimento da questão, a qual diz
que “(...) a psicologia da personalidade examina como diferimos uns dos outros e o que motiva cada um de nós. Dessa
forma, é tão ambiciosa que nenhuma abordagem única proporciona uma explicação completamente satisfatória de toda
a personalidade.”. Considerando isso, é solicitada uma nova interpretação a respeito do conceito preconizado por Freud
com seus desencadeamentos também para o entendimento do estudo da personalidade, como pode ser identificado no
comando do enunciado “assinale a afirmativa correta SOBRE esse conceito”, fechando um raciocínio acerca dos
estudos sobre personalidade (Feist & Feist, 2008) anunciados pelo fragmento de texto que ilustra a questão. Portanto,
nos estudos sobre personalide, “a repressão é um construto que consiste no principal mecanismo de defesa de um
indivíduo, protege-o contra ansiedade, sobretudo quando compreendido em associação a outros mecanismos para
reforçar a barreira do recalque.” (Gleitman, Reisberg & Gross, 2009, p. 600-601).
Fonte:
 Feist, J. & Feist, G.J. (2008). Teorias da personalidade. 6ª ed. São Paulo: McGraw Hill.
 Gleitman, H., Reisberg,D., & Gross,J. (2009). Psicologia. 7ªed. Porto Alegre: Artmed, pp. 600-601.
 Hall, C. S., Lindzey, G. & Campbell, J.B. (2000). Teorias da Personalidade. 4ed. Porto Alegre: Artmed.
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Questão: 70
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A Teoria de Personalidade proposta por George Kelly traz conceitos importantes para a compreensão do ser humano e
do fenômeno psicológico tais que impedem a colocação deste autor em conjunto específico de teorias da personalidade.
Porém, esses conceitos ao serem preconizados por Kelly acerca de sujeitos com ou sem transtornos psicológicos,
localizam-no em um consenso teórico entre os estudiosos da personalidade: o rompimento com as perspectivas
deterministas de abordagem desse construto; fazendo-o ser apontado como um autor representante ora da teoria
cognitiva e comportamental; ora da teoria existencial ou fenomenológica de abordagem da personalidade. No que se
refere ao conceito de construto pessoal desenvolvido por Kelly (1963), vale ressaltar que ele não pode ser entendido de
modo desprendido do conceito denominado por “homem cientista”. Em outras palavras, “todas as pessoas antecipam
acontecimentos devido ao fato de todos serem capazes de interpretar ou atribuir significados a esses acontecimentos,
aos eventos e experiências vivenciados” (construto pessoal), visto que “os processos de uma pessoa são
psicologicamente canalizados pelas maneiras por meio das quais ela antecipa eventos”, se é uma maneira rígida,
cristalizada, repetitiva, negativista ou distorcida, a antecipação de acontecimentos e eventos será coerente e
proporcional a essa maneira e não inexistente como sugere o recurso ao citar um exemplo de paciente deprimido. Para
Kelly, os seres humanos constroem sua realidade na qual respondem, e sua resposta está direcionada pelas suas
experiências, utilizando conceitos prévios similares para antecipar as consequências do comportamento; e se as
experiências são negativistas conforme na depressão, o sujeito responderá proporcionalmente a essa experiência. Além
disso, cada pessoa constrói sua situação de uma maneira própria, alternativa; e esse sistema de construção de uma
pessoa varia à medida que ela sucessivamente constrói réplica dos eventos das mais distintas tonalidades, qualidades e
quantidades.
Fonte:
 Feist, J. & Feist, G.J. (2008). Teorias da personalidade. 6ª ed. São Paulo: McGraw Hill, p.538-539.
 KELLY, G. A. A theory of personality: the psychology of personal constructs. New York: Norton, 1963.
 Neves, R.F., Carneiro-Leão, A.M.A., & Ferreira, H.S. a interação do ciclo da experiência de kelly com o círculo
hermenêutico-dialético para a construção de conceitos de biologia. Disponível em: <
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v18n2/a07v18n2.pdf
Questão: 73
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com Scorsolini-Comin (2014, p. 3), o aconselhamento psicológico é uma importante ferramenta no âmbito
das intervenções psicológicas, sejam elas clínicas, educacionais, no âmbito do trabalho, da saúde e do judiciário. Esse
tema, de acordo com o autor, é considerado também uma disciplina básica da formação do psicólogo, sendo utilizado,
portanto, como forma de aproximar o aluno do universo clínico e dos atendimentos nos estágios específicos
supervisionados; embora tenda a ser pouco consensual entre os profissionais devido a variabilidade das formas de
defini-la. O autor destaca, todavia, que mesmo com controvérsias e “independente da variabilidade de definições, o
aconselhamento psicológico, genericamente, precisa ser entendido como uma experiência que visa a ajudar as pessoas
a planejar, tomar decisões, lidar com a rotina de pressões e crescer, com a finalidade de adquirir uma autoconfiança
positiva”. Essa consideração é destacada apenas no item B. O item A, supõe que uma pessoa faça por si mesma todo o
processo; o item C traz que o aconselhamento psicológico é um método, o que contraria a possibilidade de uma
compreensão genérica desse processo; o item D, por fim, traz a presença imperativa de um aconselhador diferentes
atuações, sugerindo independência da demanda de aconselhamento por parte de um sujeito, o que também contraria a
definição genérica de aconselhamento psicológico.
Fonte: Scorsolini-Comin, F.S. (2014, p. 3). Aconselhamento psicológico e psicoterapia: aproximações e distanciamentos.
Contextos Clínicos, 7(1):2-14, janeiro-junho 2014. - doi: 10.4013/ctc.2014.71.01
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Questão: 74
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As sentenças que se remetem a psicologia da educação trazem informações verdadeiras e falsas. As duas primeiras
explicitam a interface da psicologia com a pesquisa e com a aplicação de conhecimentos e ferramentas contextualizadas
ao seguimento da educação. As duas últimas sentenças fazem menção a arcabouços teóricos para compreensão do
contexto da psicologia da educação, porém trazem características que não são condizentes com esses arcabouços, ou
seja, que as teorias inatistas-maturacionistas compreendem como incoerentes os processos de desenvolvimento e
aprendizagem; e que as teorias psicogenéticas concebem que o desenvolvimento é um processo mediado, ou seja, as
mudanças que ocorrem ao longo da vida estão marcadas pela interação que as pessoas estabelecem com seu meio
social e cultural; sem considerar, portanto, o caráter genético e evolucionista desse processo. A sequência de
julgamento dos itens em verdadeiro e falso é, pois, V – V – F – F.
Fonte:
 Santrock, J. W. Psicologia educacional. 3. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2009. 692p.


Goulart, Maria Inês Mafra. Psicologia da aprendizagem I. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.

Questão: 76
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão contextualiza, inicialmente, os cuidados e postura do psicólogo no exercício profissional. Em seguida é
perguntado qual deve ser o procedimento e cuidado ético especificamente no contexto da produção de conhecimento e
desenvolvimento de tecnologias, ou seja, da pesquisa científica em psicologia. Em outros termos, no que se refere a
essas duas dimensões da psicologia, tanto quanto no exercício profissional como um todo, é exigido cuidados para
realização de estudos, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias, tais que o psicólogo, conforme destacado no
enunciado (cuidados éticos tão importantes quanto no campo do exercício profissional) deve assegurar o caráter
voluntário da participação dos envolvidos, mediante consentimento livre e esclarecido, salvo nas situações previstas em
legislação específica e respeitando os princípios. Isso significa, portanto, sem excluir ou generalizar quaisquer outras
informações preconizadas pelo CEP (Código de Ética Profissional) da psicologia, assim como, por exemplo, por um
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com seres humanos.
Fonte:
 CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO PSICÓLOGO. Resolução do Conselho Federal de Psicologia 010/05. Brasília,
2001.


Resolução nº 466 de 2012. Ministério da Saúde-Conselho Nacional de Saúde. Disponível em: <
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html>

Questão: 77
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso cita o conteúdo dessa questão enquanto teoria de personalidade. Porém, a questão refere-se ao tema
previsto no edital pelo tópico “Diferenças Individuais e de Classes.”. O texto de contextualização do enunciado traz essa
denominação e situa as diferenças individuais e de classes também no estudo da personalidade ressaltando a
importância da interdisciplinaridade entre os temas previstos no edital.
Fonte:
 Colom, R. (2006). História da Psicologia das Diferenças individuais. In: Flores-Mendoza, C. E. et al. (Org.) (2006).
Introdução à psicologia das diferenças individuais. (pp. 14-36). Porto Alegre: Artmed.


Flores-Mendoza, C. E. et al. (Org.) (2006). Introdução à psicologia das diferenças individuais. (pp. 73-100). Porto
Alegre: Artmed.
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Questão: 80
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A grafia da primeira sentença para julgamento em verdadeiro ou falso está comprometida. Aonde se lê “os fatores
ambientais são a influência das pessoas e das condições sob as quais se vive”, deveria ser “os fatores ambientais são
influência para as pessoas e para as condições sob as quais se vive”.
Fonte:
 RIGONATTI, Sérgio Paulo. Temas em psiquiatria forense e psicologia jurídica. São Paulo: Vetor, 2003.


GAZZANIGA, M.S.; HEATHERTON, T.F. Introdução à ciência psicológica. In: Gazzaniga, M.S.; Heatherton, T.F.
Ciência Psicológica – mente, cérebro e comportamento. Porto Alegre: Artmed: 2005..

Cargo: Aspirante/Complementares - Psicologia Organizacional e do Trabalho

Questão: 01
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “C) dois eventos ocorridos no Brasil envolvendo situações coletivas e pontuais que, constituindo a memória
coletiva, demonstram seu aspecto de grande relevância social e histórica. ” está correta de acordo com o trecho: “Na
vida brasileira, o ano de 1970 é um desses polarizadores da memória coletiva: o ano em que o país reuniu a mais
brilhante escalação da história do futebol, em que esse time derrotou de maneira quase heroica cada um dos seus
adversários [...], em que a população experimentou, na Copa do Mundo, seu primeiro grande evento de mídia – e
também um ano em que a ditadura militar arrancava as pessoas de suas casas e sumia com elas,[...]” A alternativa “A) a
possibilidade de unificação de uma memória coletiva envolvendo fatos históricos e sua invalidação através da dispersão
gerada pelas recordações individuais.” não pode ser considerada correta, pois, não há referência a qualquer tipo de
“invalidação” ou geração de algum tipo de dispersão através de recordações individuais.
Fonte:
 O próprio texto.
 COSTA VAL, Maria da Graça. Redação e Textualidade. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) tem por objetivo informar, de forma clara e objetiva, acerca de fatos históricos que contribuíram de
alguma forma na construção de uma produção literária. ” não pode ser considerada correta, pois, a resenha crítica é um
texto que avalia uma produção artística ou intelectual. Seu objetivo é orientar o leitor, alertando-o para as qualidades e
os defeitos de um bem cultural, que pode ser livro, filme, CD, exposição, peça de teatro, entre outros. A resenha se
fundamenta no conhecimento especializado do crítico e na sua argumentação para convencer o leitor a conhecer ou não
a obra. Portanto, não é correto afirmar que o principal objetivo de tal texto é informar. A alternativa “A) expõe, a partir
de uma apuração jornalística, informações precisas sobre uma produção cultural de relevância social. ” não pode ser
considerada correta tendo em vista a justificativa anterior.
Fonte: MARTIN, Mirian Celeste. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial,
2008.
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Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em “uma “memória coletiva”: o conjunto de lembranças que um grupo de pessoas compartilha sobre um evento
marcante e que, somado a fatos e imagens de domínio público, forma um tecido muito mais extenso e bem tramado (III)
do que a simples soma das recordações individuais. ”” pode ser identificada a veracidade da afirmativa III. A
continuidade do trecho selecionado anteriormente está relacionada ao conceito “memória coletiva” e é introduzida
através do sinal de pontuação de dois pontos. A afirmativa “II. Através de fatos históricos e testemunhos comprováveis
produz um nível de expectativa pertinente ao tipo textual proposto. ” não pode ser considerada correta, pois, não há
testemunhos comprováveis no texto. No testemunho autorizado ou comprovável, temos uma declaração de alguém.
Neste caso, porém, os depoimentos são dados por pessoas comuns, não necessariamente especialistas em determinada
área do conhecimento. Assim, quando uma dona de casa declara ter utilizado uma marca de sabão em pó específica ou
servido um produto alimentício qualquer à própria família, seu testemunho ganha em autenticidade, é autorizado pelo
uso, pela experiência com o produto em questão. Esse recurso argumentativo é verificável também quando um
anunciante recorre a pessoas famosas, artistas, esportistas entre outros. Nesta situação específica, é possível mesclar a
estratégia à anterior, quando, por exemplo, um tenista anuncia uma determinada marca de raquete. É evidente que faz
isso pela experiência, mas também por ser um especialista. A lógica de se recorrer a uma pessoa famosa é levar o
consumidor comum a agir conforme as ações daquele por quem se nutre uma admiração, ou daquele a quem se deseja
seguir os passos. Há também um outro raciocínio: é como se dissesse o seguinte: ela, que é uma pessoa famosa e não
quer nem pode manchar a imagem pública, usa nosso produto, você, que é desconhecido, pode usar sem susto. As
alternativas “C) I e III. ” e “D) II e III. ” não apresentam respostas iguais como ser vista anteriormente.
Fonte:
 O próprio texto.
 CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. 6ª ed., São Paulo: Ática, 1991.
 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. Ed. Saraiva. 2ª edição.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.

Questão: 05
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) A citação do nome do filósofo francês, Maurice Halbwachs, demonstra que através da utilização de
expressões equivalentes, a coesão lexical é estabelecida. ” não pode ser considerada correta, pois, no trecho “Em 1925,
quando a era das comunicações começava a se acelerar, o filósofo francês Maurice Halbwachs aventou a ideia de uma
“memória coletiva”: ” (1º§) a expressão “filósofo francês Maurice Halbwachs” é única não havendo referência anterior.
Vejamos o exemplo a seguir: “O Doutor Carlos concedeu entrevista no intervalo do congresso. O cientista entrevistado
reconhece que, a partir do emprego dos conhecimentos científicos, é possível racionalizar os sistemas de produção.
Agora esse estudioso quer contribuir para a democratização do saber. ” Os termos O Doutor Carlos, O cientista
entrevistado e esse estudioso se referem à mesma pessoa. A alternativa “D) A escolha na utilização do termo “país” no
lugar de “técnico” demonstra “o país reuniu a mais brilhante escalação da história do futebol, ” (1º§) demonstra que a
omissão do termo adequado proporciona maior coesão textual. ” não pode ser considerada correta, pois, a escolha
lexical relacionada à estilística – figura de linguagem – não tem por função proporcionar maior coesão textual, mas sim
evidenciar o estilo da linguagem na construção do texto. A alternativa “A) A coesão referencial pode ser vista em “[...] o
conjunto de lembranças que um grupo de pessoas compartilha [...]” (1º§). ” foi indicada como correta, pois, sabendo-se
que a coesão referencial se constrói pela menção de elementos que já apareceram, ou vão aparecer, no próprio texto; o
pronome relativo “que” retoma o antecedente “o conjunto de lembranças”. A alternativa “C) Na coesão por substituição
ocorre a escolha de um termo que representa um outro já referido no texto, como acontece com “Mauro” em
substituição a “Michel Joelsas”. ” não pode ser considerada correta, pois, em “No começo de 1970, Mauro (Michel
Joelsas), de 12 anos, ” não há referência ao termo “Mauro” anteriormente no texto, o nome “Michel Joelsas” aparece
entre parênteses demonstrando o nome do ator na vida real que representa o personagem “Mauro”.

127

Fonte:
 ANTUNES, I. Análise de Textos – Fundamentos e Práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.
 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.
 Platão e Fiorin. Para entender o texto – Leitura e redação. Ed. Ática.

Questão: 06
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) o não-verbal refere-se à representação semântica do enunciado expresso na tirinha de forma que o
mesmo amplia o sentido que, de forma isolada, poderia ser atribuído ao texto verbal. ” não pode ser considerada
correta, pois, não há possibilidade de que, de forma isolada, o não-verbal represente o mesmo sentido expresso no
texto verbal. O texto verbal apresenta uma conotação diferente da que foi ilustrada, sendo a imagem a representação
literal do texto verbal. A alternativa “B) através do mesmo, a função social constituída do texto, de revelar um
posicionamento crítico sob a perspectiva do humor, é demonstrada. ” foi indicada como correta. De acordo com o
dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra “através” pode ser empregada, em sua 5ª acepção, com o sentido de
“por meio de; mediante. A alternativa “C) tendo em vista o propósito de comunicação, o gênero textual apresentado
assume a forma de um outro gênero, sendo um o instrumento utilizado pelo outro. ” não pode ser considerada correta,
pois, quando tal fato ocorre acontece o que chamamos de “hibridização” ou “intertextualidade intergêneros”, por
exemplo, um texto pode apresentar características de uma placa de trânsito, mas não ser uma placa de trânsito.

Fonte:
 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22310

Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A afirmativa “I. Caso o substantivo “vida” estivesse determinado, a ocorrência de crase seria invalidada. ” não pode ser
considerada correta, pois, em “às vezes na vida temos que parar para um balanço” a palavra “vida” já está determinada:
na = em + a, ou seja, a preposição que determinada “vida” foi empregada. A afirmativa “ III. O uso do acento grave, sinal
indicativo de crase, resulta da contração da preposição “a” exigida pelo termo subordinante com o artigo feminino “a”. ”
não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “acerca da frase presente na tirinha. ” a
frase a ser observada deveria ser a presente na tirinha apresentada. Deste modo a frase em questão é: “às vezes na vida
temos que parar para um balanço”. Neste caso, o emprego do acento grave não ocorre diante da exigência de regência,
mas acentua-se, geralmente, o “a” ou “as” de locuções formadas de substantivos femininos como as locuções
adverbiais: à direita, à esquerda, às vezes, à toa, às claras, à noite...
Fonte:
 O próprio texto.
 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
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Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
A) Scott was no longer a slave past the 1868. (Scott não era mais escravo depois de 1868)
B) Scott Joplin had been a former freed slave. (Scott Joplin tinha sido ex-escravo liberto)
C) Scott’s parents had been slaves on his birth. (Os pais de Scott tinham sido escravos no dia de seu nascimento)
D) Prior to 1868 Scott’s folks had been captive. (Anteriormente a 1868 os pais de Scott tinham sido cativos)
Observa-se que o uso da preposição ON no item C indica fato ocorrido em dia/data em particular; que a palavra FOLKS,
presente no item D, é sinônimo de PARENTS; que CAPTIVE, assim como em português, é sinônimo de escravo/escravos.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 11, a saber, letra D.

Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
Questão: 15
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
A) There is regional inequality between wind power’s yield standards. (Há desigualdade regional entre os padrões de
produção de ventos)
B) The less fuel we use the more average energy costs might dwindle. (Quanto menos combustível usamos mais a média
dos custos de energia decrescem)
C) Overtime fee in renewable energy systems have proven less costly. (Custos de horas extra/trabalho extraordinário
nos sistemas de energia têm provado ser menos custosos)
D) One climatal lineament might rule over regional achievement ability. (Um delineamento/perfil/paradigma climático
pode determinar/mandar na habilidade regional de realização/consecução/resultado)
Observa-se que não era necessário sequer analisar o mapa e os indicadores de legenda para realizar a exclusão do item
C; que os itens A, B, C confirmam-se no texto que se encontra à esquerda da imagem; que os itens A, B, D estão corretos
e que a diretiva da questão solicita que se aponte um único item inconsistente; que as inferências realizadas no item C
não podem ser confirmadas no texto que se encontra à esquerda da imagem; que é necessário dominar-se o
conhecimento de que OVER TIME (grafado separado) é um advérbio que significa AO LONGO DO TEMPO/COM O
PASSAR DO TEMPO, sendo totalmente diferente o significado de OVERTIME (grafado junto) para a exclusão do item C.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 15, a saber, letra C.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
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Questão: 20
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na Questão 20, a análise do texto que antecede a questão e o domínio do
conhecimento relativo ao uso de tempos verbais, se aplicados sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis
dúvidas. Assim temos:
“Kate: You haven’t uttered a word ever since we’ve gotten here.” (Você não pronunciou uma palavra desde que nós
chegamos aqui)
“Babs: I feel dizzy and have a sore gut.” (Eu me sinto tonta e tenho dor de estômago)
“Kate: You’d better see a doctor.” (Seria melhor para você/Seria recomendável ver um médico)
Ressalta-se que a única resposta correta é HAD BETTER por tratar-se de expressão de alerta; que HAD BETTER significa
que se não for adotada a sugestão feita haverá sérias consequências, no caso danos mais graves à saúde; que a análise
do contexto de uso é vital para a seleção do item adequado ao contexto; que a tradução do item C “teria sido melhor
ver um médico” prova que ele não se aplica ao contexto em sua temporalidade; que as diretivas da Questão 20 são
plenamente satisfatórias e claras; que HAD BETTER refere-se a um futuro imediato.
Portanto, não há respaldo para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito preliminar divulgado
para a Questão 20, a saber, letra A.
Fonte:
 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 203

Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
Questão: 30
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O edital nº 001 de 1º de julho de 2016 do concurso público em questão apresenta o seguinte texto para o conteúdo de
noções de informática:
"Noções de sistema operacional (ambientes Linux e Windows). Edição de textos, planilhas e apresentações
(ambientes Microsoft Office e Libre Office). Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e
intranet; programas de navegação (Microsoft Internet Explorer e Mozilla Firefox) e correio eletrônico (Outlook Express
e Mozilla Thunderbird); grupos de discussão; sítios de busca e pesquisa na Internet. Conceitos de organização e de
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Segurança da informação. Procedimentos de
segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais. Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware
etc.). Procedimentos de backup.”
Logo pode-se inferir que: A questão sobre conhecimentos na ferramenta Microsoft Office Excel 2013 está abarcada no
conteúdo “Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office e Libre Office)” que engloba
recursos e técnicas disponíveis na ferramenta desde a criação, formatação ou até mesmo a utilização de funções
presentes na ferramenta para a composição de fórmulas como: SOMA, RAIZ, TRUNCAR, CONT.NÚM, PI, MÍNIMO,
MÉDIA, POTÊNCIA, ARRED, CONT.SE e SE. Ainda é importante ressaltar que os cálculos matemáticos são conceitos
intrínsecos e essenciais na utilização de planilhas eletrônicas que possuem como funcionalidade principal a organização
e otimização de operações dessa natureza.
O comando da questão solicita o “apontamento” da alternativa que resultará no mesmo valor contido na célula B3 da
planilha, ou seja 150. Analisando cada alternativa, pode-se concluir que:
(A) “=(((SOMA(A2;C3)+A4)-RAIZ(B2))/2)-SOMA(A4;C4)” efetuará o cálculo: =(((380+10)-30))/2)-27 = 180-27 = 153
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(B) “=SOMA((TRUNCAR(CONT.NÚM(A1:C4)*PI();0)+1);B4)” efetuará o cálculo: =(35+115) = 150
(C) “=((MÍNIMO(A1:C1)+MÉDIA(A3;A1))-POTÊNCIA(C4;2))-SOMA(C3;C4;A4)” efetuará o cálculo: =((200+300))-289))57 = 211-57 = 154
(D) “=(ARRED(C3-11,5;0)+CONT.SE(A1:C2;">350"))+SOMA(B4;C4)-SE(PI()<4,14;3;4)”
=((19+3))+132-3 = 22 + 129 = 151

efetuará

o

cálculo:

Conforme constatação apenas a alternativa B resulta no mesmo valor da célula B3 (150)
Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente mantendo a decisão do gabarito preliminar.
Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Quando determinada empresa é certificada ISO 14.001 e tem a sustentabilidade ambiental como princípio de gestão, é
plenamente factível concluir que utilizar corretamente esta ferramenta (ISO 14.001) é um importante passo para o
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ao permitir a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental, ao auxiliar no
cumprimento da legislação ambiental variadas, etc. Portanto, estes dois temas estão plenamente correlacionados.
Fonte: Domínio público.
Questão: 54
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Estabelece a Lei n.º 12.086, de 6 de novembro de 2009: “Art. 75. Para o ingresso no QOBM/Comb, no posto de
Segundo-Tenente, o candidato deverá: I - ser selecionado dentro do número de vagas fixadas no Anexo III; II - concluir,
com aproveitamento, o Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar; III - ser declarado Aspirante-a-Oficial; e IV - ser
aprovado no estágio probatório.” Pelo que se constata, as alternativas encontravam-se previstas na citada norma, não
havendo que se falar em anulação.
Fonte: Lei n.º 12.086, de 6 de novembro de 2009
Questão: 60
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O Decreto n.º 7.163, de 29 de abril de 2010 estabelece em seu art. 47: “Serão dirigidos por coronéis do QOBM/Comb da
ativa, os seguintes órgãos: I - Controladoria; e II - Departamentos.” Já o art. 48 estabelece que “Art. 48. Serão dirigidos
por coronéis ou tenentes-coronéis do QOBM/Comb da ativa os seguintes órgãos: I - Gabinete do Comandante-Geral; II Ajudância-Geral; III - Auditoria; IV - Corregedoria; V - Ouvidoria; e VI - diretorias. Parágrafo único. A Diretoria de Saúde
poderá também ser dirigida por Coronel ou Tenente-Coronel do Quadro de Oficiais BM de Saúde -QOBM/S.” O que se
percebe que, das alternativas, a “D” é a única em que os órgãos citados poderão ser dirigidos por coronéis ou tenentecoronéis. Os demais só poderão ser dirigidos por coronéis.
Fonte: Decreto n.º 7.163, de 29 de abril de 2010
Questão: 61
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Os quatro princípios fundamentais da administração científica de Taylor são os mencionados como métodos de trabalho
podem ser cientificamente planejados visando à eficiência, o que resulta em “um método melhor” para se executar uma
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tarefa; os melhores trabalhadores devem ser selecionados e treinados no novo “método melhor”; deve haver uma
atmosfera íntima e cordial de cooperação entre a administração e os trabalhadores; a administração e os trabalhadores
devem compartilhar a responsabilidade pelo planejamento e pela condução do trabalho; PORÈM, a motivação vai
resultar dos ganhos financeiros. Atualmente muitos desses princípios são vistos como senso comum. A principal crença
da administração científica era que os processos de produção deviam ser padronizados para se aumentar a
produtividade dos trabalhadores.
Portanto, resposta “A” é a correta para a questão.
Fonte: KRUMM, Diane. Psicologia do Trabalho: Uma introdução à psicologia Industrial/organizacional .Rio de Janeiro:
LTC, 2011. ( páginas 6 e 7)
Questão: 62
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C.
Entre os principais tópicos de estudo da psicologia I/O atual encontram-se TODOS os seguintes itens:
1)
Questões legais e sociais tais como decisões judiciais, padrões de segurança e emprego justo;
2)
Recrutamento e retenção de empregados, juntamente com o estudo das necessidades futuras de recursos
humanos;
3)
Análise das necessidades de treinamento e avaliação dos programas de treinamento;
4)
Cultura organizacional ( a “personalidade” da organização);
5)
Forma física, saúde e estresse;
6)
Efeito de novas tecnologias sobre o local de trabalho e sobre os empregados;
7)
Necessidades futuras e desafios enfrentados pelas organizações;
8)
Internacionalização e crescente diversidade do local de trabalho.
Desta forma o gabarito foi alterado para a alternativa C.
Fonte: KRUMM, Diane. Psicologia do Trabalho: Uma introdução à psicologia Industrial/organizacional. Rio de Janeiro:
LTC, 2011. ( página 13)
Questão: 64
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Segundo o autor, são sete as forças críticas do local de trabalho do futuro que continuarão a influenciar o campo da
psicologia organizacional e do trabalho: a crescente diversidade da força do trabalho; a reintegração da vida profissional
com a vida doméstica; a globalização; a expansão do planejamento dos recursos humanos; a transferência para uma
força de trabalho baseada no conhecimento; o aumento das expectativas dos empregados; a renovação da
responsabilidade social e de opções de trabalho. Portanto, não há a opção número 4 que se refere à individualidade
subjetiva.
Fonte: KRUMM, Diane. Psicologia do Trabalho: Uma introdução à psicologia Industrial/organizacional. Rio de Janeiro:
LTC, 2011. (página 20)
Questão: 68
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O estudo do caráter, no ser humano, não relaciona esse ser com padrões de normalidade e anormalidade advindos das
reações da vida cotidiana. Segundo Wayne Weiten, os três principais critérios para análise de comportamentos
patológicos são o desvio, o comportamento inadequado e a angústia pessoal. Nessa afirmação que a questão se
fundamenta. Portanto, correta alternativa “A”.
Fonte: WEITEN, Wayne. Introdução à psicologia: Temas e Variações. Cengage Learning. São Paulo, 2010. ( página 400)
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Questão: 69
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso não procede, pois ao falar de Transtornos psicológicos, o autor classifica os transtornos de ansiedade em cinco
principais transtornos (Transtorno de ansiedade generalizada; Transtornos fóbicos e transtorno do pânico; Transtorno
obsessivo-compulsivo e Transtorno do estresse pós-traumático. Revela, ainda, que estudos sugerem que os transtornos
de ansiedade sejam bastante comuns e que, durante a vida, aproximadamente 19% das pessoas experimentam um
transtorno de ansiedade ( Dew, Bromet e Switzer, 2000: Regier e Burke, 2000)
Portanto, questão 69 resposta correta A: todas as opções verdadeiras.
Fonte: WEITEN, Wayne. Introdução à psicologia: Temas e Variações. Cengage Learning. São Paulo, 2010. (página 403)
Questão: 77
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As questões recursais não procedem, pois a característica principal de um sujeito com disortografia são as confusões de
letras, sílabas de palavras e trocas ortográficas já conhecidas e trabalhadas pelo professor. São características dessa
confusão de letras: a troca de letras que se parecem sonoramente (faca/vaca); confusão de sílabas como encontraram /
encontrarão; adições ( ventilador); omissões ( cadeira/cadera);fragmentações (a noitecer), inversões ( pipoca/picoca) e
junções (maistarde). Portanto, não há erro na questão elaborada nem no gabarito.
Fonte:
 GARCIA, J.N. Manual de dificuldades de Aprendizagem. Porto Alegre, ArtMed, 1998
 DSM-IV – TR , Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 4º edição , Porto Alegre, ARTmed , 2002
 CID 10 – Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID 10: Descrições clínicas e diretrizes
diagnósticas. Porto Alegre. ArtMed, 1993
Questão: 79
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Na projeção, Freud ressalta que é mais fácil para o Ego lidar com a ansiedade de realidade do que com a ansiedade
neurótica ou a moral. Consequentemente, se a fonte da ansiedade pode ser atribuída ao mundo externo em vez de aos
impulsos primitivos do indivíduo ou às ameaças da consciência, a pessoa provavelmente obterá maior alívio para a
condição ansiosa. ( página 64)
Fonte: HALL. Calvin, LINDZEY, Gardner e CAMPBELL, John. Teorias da Personalidade. São Paulo 4º ed. Artmed.,2000.

Cargo: Aspirante/Complementares - Serviço Social

Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) tem por objetivo informar, de forma clara e objetiva, acerca de fatos históricos que contribuíram de
alguma forma na construção de uma produção literária. ” não pode ser considerada correta, pois, a resenha crítica é um
texto que avalia uma produção artística ou intelectual. Seu objetivo é orientar o leitor, alertando-o para as qualidades e
os defeitos de um bem cultural, que pode ser livro, filme, CD, exposição, peça de teatro, entre outros. A resenha se
fundamenta no conhecimento especializado do crítico e na sua argumentação para convencer o leitor a conhecer ou não
a obra. Portanto, não é correto afirmar que o principal objetivo de tal texto é informar. A alternativa “A) expõe, a partir
de uma apuração jornalística, informações precisas sobre uma produção cultural de relevância social. ” não pode ser
considerada correta tendo em vista a justificativa anterior.
Fonte: MARTIN, Mirian Celeste. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial,
2008.
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Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em “uma “memória coletiva”: o conjunto de lembranças que um grupo de pessoas compartilha sobre um evento
marcante e que, somado a fatos e imagens de domínio público, forma um tecido muito mais extenso e bem tramado (III)
do que a simples soma das recordações individuais. ”” pode ser identificada a veracidade da afirmativa III. A
continuidade do trecho selecionado anteriormente está relacionada ao conceito “memória coletiva” e é introduzida
através do sinal de pontuação de dois pontos. A afirmativa “II. Através de fatos históricos e testemunhos comprováveis
produz um nível de expectativa pertinente ao tipo textual proposto. ” não pode ser considerada correta, pois, não há
testemunhos comprováveis no texto. No testemunho autorizado ou comprovável, temos uma declaração de alguém.
Neste caso, porém, os depoimentos são dados por pessoas comuns, não necessariamente especialistas em determinada
área do conhecimento. Assim, quando uma dona de casa declara ter utilizado uma marca de sabão em pó específica ou
servido um produto alimentício qualquer à própria família, seu testemunho ganha em autenticidade, é autorizado pelo
uso, pela experiência com o produto em questão. Esse recurso argumentativo é verificável também quando um
anunciante recorre a pessoas famosas, artistas, esportistas entre outros. Nesta situação específica, é possível mesclar a
estratégia à anterior, quando, por exemplo, um tenista anuncia uma determinada marca de raquete. É evidente que faz
isso pela experiência, mas também por ser um especialista. A lógica de se recorrer a uma pessoa famosa é levar o
consumidor comum a agir conforme as ações daquele por quem se nutre uma admiração, ou daquele a quem se deseja
seguir os passos. Há também um outro raciocínio: é como se dissesse o seguinte: ela, que é uma pessoa famosa e não
quer nem pode manchar a imagem pública, usa nosso produto, você, que é desconhecido, pode usar sem susto. As
alternativas “C) I e III. ” e “D) II e III. ” não apresentam respostas iguais como ser vista anteriormente.
Fonte:
 O próprio texto.
 CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. 6ª ed., São Paulo: Ática, 1991.
 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. Ed. Saraiva. 2ª edição.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.

Questão: 05
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) A citação do nome do filósofo francês, Maurice Halbwachs, demonstra que através da utilização de
expressões equivalentes, a coesão lexical é estabelecida. ” não pode ser considerada correta, pois, no trecho “Em 1925,
quando a era das comunicações começava a se acelerar, o filósofo francês Maurice Halbwachs aventou a ideia de uma
“memória coletiva”: ” (1º§) a expressão “filósofo francês Maurice Halbwachs” é única não havendo referência anterior.
Vejamos o exemplo a seguir: “O Doutor Carlos concedeu entrevista no intervalo do congresso. O cientista entrevistado
reconhece que, a partir do emprego dos conhecimentos científicos, é possível racionalizar os sistemas de produção.
Agora esse estudioso quer contribuir para a democratização do saber. ” Os termos O Doutor Carlos, O cientista
entrevistado e esse estudioso se referem à mesma pessoa. A alternativa “D) A escolha na utilização do termo “país” no
lugar de “técnico” demonstra “o país reuniu a mais brilhante escalação da história do futebol, ” (1º§) demonstra que a
omissão do termo adequado proporciona maior coesão textual. ” não pode ser considerada correta, pois, a escolha
lexical relacionada à estilística – figura de linguagem – não tem por função proporcionar maior coesão textual, mas sim
evidenciar o estilo da linguagem na construção do texto. A alternativa “A) A coesão referencial pode ser vista em “[...] o
conjunto de lembranças que um grupo de pessoas compartilha [...]” (1º§). ” foi indicada como correta, pois, sabendo-se
que a coesão referencial se constrói pela menção de elementos que já apareceram, ou vão aparecer, no próprio texto; o
pronome relativo “que” retoma o antecedente “o conjunto de lembranças”. A alternativa “C) Na coesão por substituição
ocorre a escolha de um termo que representa um outro já referido no texto, como acontece com “Mauro” em
substituição a “Michel Joelsas”. ” não pode ser considerada correta, pois, em “No começo de 1970, Mauro (Michel
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Joelsas), de 12 anos, ” não há referência ao termo “Mauro” anteriormente no texto, o nome “Michel Joelsas” aparece
entre parênteses demonstrando o nome do ator na vida real que representa o personagem “Mauro”.
Fonte:
 ANTUNES, I. Análise de Textos – Fundamentos e Práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.
 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.
 Platão e Fiorin. Para entender o texto – Leitura e redação. Ed. Ática.

Questão: 06
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) o não-verbal refere-se à representação semântica do enunciado expresso na tirinha de forma que o
mesmo amplia o sentido que, de forma isolada, poderia ser atribuído ao texto verbal. ” não pode ser considerada
correta, pois, não há possibilidade de que, de forma isolada, o não-verbal represente o mesmo sentido expresso no
texto verbal. O texto verbal apresenta uma conotação diferente da que foi ilustrada, sendo a imagem a representação
literal do texto verbal. A alternativa “B) através do mesmo, a função social constituída do texto, de revelar um
posicionamento crítico sob a perspectiva do humor, é demonstrada. ” foi indicada como correta. De acordo com o
dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra “através” pode ser empregada, em sua 5ª acepção, com o sentido de
“por meio de; mediante. A alternativa “C) tendo em vista o propósito de comunicação, o gênero textual apresentado
assume a forma de um outro gênero, sendo um o instrumento utilizado pelo outro. ” não pode ser considerada correta,
pois, quando tal fato ocorre acontece o que chamamos de “hibridização” ou “intertextualidade intergêneros”, por
exemplo, um texto pode apresentar características de uma placa de trânsito, mas não ser uma placa de trânsito.

Fonte:
 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22310

Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
A) Scott was no longer a slave past the 1868. (Scott não era mais escravo depois de 1868)
B) Scott Joplin had been a former freed slave. (Scott Joplin tinha sido ex-escravo liberto)
C) Scott’s parents had been slaves on his birth. (Os pais de Scott tinham sido escravos no dia de seu nascimento)
D) Prior to 1868 Scott’s folks had been captive. (Anteriormente a 1868 os pais de Scott tinham sido cativos)
Observa-se que o uso da preposição ON no item C indica fato ocorrido em dia/data em particular; que a palavra FOLKS,
presente no item D, é sinônimo de PARENTS; que CAPTIVE, assim como em português, é sinônimo de escravo/escravos.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 11, a saber, letra D.

Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
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Questão: 12
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Observa-se que a partícula TO, presente em “It was there that he began writing the more than 500 compositions that he
was to produce” (Foi lá que ele começou a escrever as mais de quinhentas composições que viria a produzir), não se
trata de uma preposição, mas de um marcador de infinitivo para levar PRODUCE a ser compreendido como PRODUZIR;
que a omissão dos dois pronomes relativos THAT não implica em perda de coerência ou carga semântica da estrutura
frasal; que a omissão de pronome relativo é correta se o pronome não for imediatamente seguido de verbo, fato
constatado nas duas ocorrências de THAT na estrutura frasal em questão.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 12, a saber, letra D.

Fonte:


Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers



Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 74, 480,584.

Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
Questão: 15
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
A) There is regional inequality between wind power’s yield standards. (Há desigualdade regional entre os padrões de
produção de ventos)
B) The less fuel we use the more average energy costs might dwindle. (Quanto menos combustível usamos mais a média
dos custos de energia decrescem)
C) Overtime fee in renewable energy systems have proven less costly. (Custos de horas extra/trabalho extraordinário
nos sistemas de energia têm provado ser menos custosos)
D) One climatal lineament might rule over regional achievement ability. (Um delineamento/perfil/paradigma climático
pode determinar/mandar na habilidade regional de realização/consecução/resultado)
Observa-se que não era necessário sequer analisar o mapa e os indicadores de legenda para realizar a exclusão do item
C; que os itens A, B, C confirmam-se no texto que se encontra à esquerda da imagem; que os itens A, B, D estão corretos
e que a diretiva da questão solicita que se aponte um único item inconsistente; que as inferências realizadas no item C
não podem ser confirmadas no texto que se encontra à esquerda da imagem; que é necessário dominar-se o
conhecimento de que OVER TIME (grafado separado) é um advérbio que significa AO LONGO DO TEMPO/COM O
PASSAR DO TEMPO, sendo totalmente diferente o significado de OVERTIME (grafado junto) para a exclusão do item C.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 15, a saber, letra C.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução do itens propostos na Questão 17 e sua verificação inferencial no texto que antecede a questão, se
realizadas sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis dúvidas. Assim temos:
A) To varnish sunglasses’ screws use nail polish. (Para envernizar parafusos de óculos de sol use esmalte de unhas)
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B) Wooden boat hulls are hardly ever enamelled. (Cascos de barco de madeira dificilmente são envernizados)
C) Varnishes should be applied on rough surfaces. (Vernizes devem ser aplicados sobre superfícies ásperas/brutas)
D) It takes a handful of varnish tiers for good result. (São necessárias várias/um punhado de camadas/demãos de verniz
para um bom resultado)
O item A contradiz o texto em “Clear nail polish, a type of varnish, can be used for countless small fixes: dab small
amounts to keep splintered wood from snagging, prevent ink from running, and stop buttons on clothing or screws on
sunglasses from coming loose.” (Esmalte de unhas incolor, um tipo de verniz, pode ser usado em incontáveis pequenos
reparos: aplique pequenas quantidades para evitar madeira lascada de desintegrar-se, evite que tinta escorra,
fixe/prenda botões em roupas ou parafusos em óculos de sol para que não afrouxem/fiquem bambos).
O item B contradiz o texto em “the wooden hulls of boats are also often varnished.” (Os cascos de madeira dos barcos
são frequentemente envernizados).
O item C contradiz o texto em “Wood must be carefully cleaned and sanded before any varnish is applied.” (A madeira
deve ser cuidadosamente limpa e lixada antes que qualquer verniz seja aplicado).
O item D confirma-se no texto em “Several coats are often required.” (Diversas/várias camadas/demãos são
frequentemente aplicadas).
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 17, a saber, letra D.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 20
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na Questão 20, a análise do texto que antecede a questão e o domínio do
conhecimento relativo ao uso de tempos verbais, se aplicados sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis
dúvidas. Assim temos:
“Kate: You haven’t uttered a word ever since we’ve gotten here.” (Você não pronunciou uma palavra desde que nós
chegamos aqui)
“Babs: I feel dizzy and have a sore gut.” (Eu me sinto tonta e tenho dor de estômago)
“Kate: You’d better see a doctor.” (Seria melhor para você/Seria recomendável ver um médico)
Ressalta-se que a única resposta correta é HAD BETTER por tratar-se de expressão de alerta; que HAD BETTER significa
que se não for adotada a sugestão feita haverá sérias consequências, no caso danos mais graves à saúde; que a análise
do contexto de uso é vital para a seleção do item adequado ao contexto; que a tradução do item C “teria sido melhor
ver um médico” prova que ele não se aplica ao contexto em sua temporalidade; que as diretivas da Questão 20 são
plenamente satisfatórias e claras; que HAD BETTER refere-se a um futuro imediato.
Portanto, não há respaldo para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito preliminar divulgado
para a Questão 20, a saber, letra A.
Fonte:
 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 203
Questão: 21
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando da questão apresenta três afirmativas referentes ao navegador Mozilla Firefox que serão analisadas abaixo
conforme as instruções disponibilizadas em meio eletrônico pelo fabricante da ferramenta em questão:
“O atalho Ctrl + R é utilizado para atualizar a página” é verdadeira segundo as instruções do documento;
“O atalho Ctrl + W é utilizado para fechar uma aba” é verdadeira segundo as instruções do documento;
“O atalho Ctrl + D é utilizado para exibir os downloads realizados” é FALSA, pois segundo as instruções para realizar a
ação descrita deve-se utilizar o atalho Ctrl + J.
Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente mantendo a decisão do gabarito preliminar.
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Fonte:
https://support.mozilla.org/t5/Learn-the-Basics-get-started/Atalhos-de-teclado-Execute-tarefas-comunsrapidamente-no-Firefox/ta-p/16809#w_navegaadaco
Questão: 23
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando da questão apresenta três afirmativas sobre a ferramenta Libre Office Impress. É importante ressaltar, que
para a resolução da questão não era necessário qualquer imagem, pois a análise era direta sobre recursos da ferramenta
em questão. Segundo o fabricante da ferramenta em questão, as afirmativas abaixo são consideradas FALSAS pelos
seguintes motivos:
 “Minimizar espaçamento diminui o espaçamento do parágrafo acima do parágrafo selecionado”, pois o nome
correto do comando que realiza essa função é DIMINUIR ESPAÇAMENTO.


“Otimizar Fonte reduz o tamanho da fonte do texto selecionado”, pois o nome correto do recurso é REDUZIR
FONTE.

Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente mantendo a decisão do gabarito preliminar.
Fonte: https://help.libreoffice.org/Impress/Text_Formatting_Bar/pt-BR#Diminuir_espa.C3.A7amento
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do exposto, a questão foi anulada.
Questão: 28
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão apresenta conceitos sobre teclas de atalhos utilizadas na ferramenta Mozila Thunderbird. A única alternativa
que apresenta uma correta relação entre “tecla de atalho x funcionalidade” segundo as instruções disponibilizadas em
meio eletrônico pelo fabricante da ferramenta em questão é: “O atalho Shift + F5 é utilizado para obter novas
mensagens para todas as contas”.
Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente mantendo a decisão do gabarito preliminar.
Fonte:
https://support.mozilla.org/t5/Dicas-e-truques/Atalhos-de-teclado-do-Thunderbird/ta-p/8221#w_sobre-osatalhos-de-teclado
Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Quando determinada empresa é certificada ISO 14.001 e tem a sustentabilidade ambiental como princípio de gestão, é
plenamente factível concluir que utilizar corretamente esta ferramenta (ISO 14.001) é um importante passo para o
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ao permitir a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental, ao auxiliar no
cumprimento da legislação ambiental variadas, etc. Portanto, estes dois temas estão plenamente correlacionados.
Fonte: Domínio público.
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Questão: 41
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com o art. 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal “Compete privativamente ao Governador do Distrito
Federal: V – exercer o comando superior da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e
promover seus oficiais;
Fonte: Lei Orgânica do Distrito Federal, de 8 de junho de 1993
Questão: 50
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão tratava do tema daqueles que faziam parte, concomitantemente do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros
Militar e do Alto Comando. Exigia que fosse marcada a alternativa que citava uma autoridade que não fazia parte,
concomitantemente, de ambos os órgãos. Analisando o art. 8º da Lei n.º 8.255, de 20 de novembro de 1991, não se
encontram como integrantes do Comando-Geral os Ex-Comandantes-Gerais e Ex-Subcomandantes-Gerais da
Corporação, enquanto não passarem para a inatividade. Noutra linha, todas as outras autoridades integram tanto o
Comando-Geral quanto o Alto Comando, como se observa do cotejo dos artigos 8º e 8º-A da citada lei.
Fonte: Lei n.º 8.255, de 20 de novembro de 1991
Questão: 54
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Estabelece a Lei n.º 12.086, de 6 de novembro de 2009: “Art. 75. Para o ingresso no QOBM/Comb, no posto de
Segundo-Tenente, o candidato deverá: I - ser selecionado dentro do número de vagas fixadas no Anexo III; II - concluir,
com aproveitamento, o Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar; III - ser declarado Aspirante-a-Oficial; e IV - ser
aprovado no estágio probatório.” Pelo que se constata, as alternativas encontravam-se previstas na citada norma, não
havendo que se falar em anulação.
Fonte: Lei n.º 12.086, de 6 de novembro de 2009
Questão: 61
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Os recursos relacionados à questão 61 são improcedentes. Encontram-se corretos os itens III e IV, portanto, a opção
válida é a alternativa “D”, conforme divulgação do gabarito. O item I está incorreto pois o Código de Ética de 1993,
segundo Barroco (2005, p. 205), “trata de dimensão prático-operativa, tendo por eixo a defesa e a universalização dos
direitos sociais e de mecanismos democráticos de regulação social. Traduzindo seus valores e princípios (...), donde sua
identificação como unidade entre as dimensões ética, política, intelectual e prática, na direção da prestação de
serviços”. O item II afirma que a formulação do Código de Ética de 1986 ocorre por uma exigência imanente à categoria.
A referida afirmação está incorreta, pois a reformulação do Código de Ética de 1986 situa-se “como parte do processo
de renovação profissional, no contexto da luta dos setores democráticos contra a ditadura, e em seguida, pela
consolidação das liberdades políticas, com destaque para a ordenação jurídica consagrada na Constituição de 1986”
(Barroco, 2005, p. 200). A direção social que fundamenta o Código de Ética de 1986 considera a profissão sob dois
ângulos, indissociáveis: o trabalho profissional como atividade socialmente determinada pelas circunstâncias sociais
objetivas e como realidade vivida e presentada na e pela consciência de seus agentes profissionais. Este Código de Ética
não se constitui em uma exigência imanente à categoria, mas como parte da totalidade concreta em movimento.
Fonte: BARROCO, M.L. Ética e Serviço Social: fundamentos ontológicos. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2005.
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Questão: 62
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A referida questão fundamenta-se na obra de Marilda Iamamoto intitulada “Serviço Social em tempo de capital fetiche:
capital financeiro, trabalho e questão social”, publicada em 2008. Segundo a autora, transitar “da análise da profissão
para o seu efetivo exercício agrega um complexo de novas determinações e mediações essenciais para elucidar o
significado social do trabalho do assistente social – considerado na sua unidade contraditória de trabalho concreto e
trabalho abstrato – enquanto exercício profissional especializado que se realiza por meio do trabalho assalariado
alienado” (IAMAMOTO, 2008, p. 314). A autora afirma que “ sendo o Serviço Social regulamentado como uma profissão
liberal e dispondo o assistente social de relativa autonomia na condução do exercício profissional, tornam-se necessários
estatutos legais e éticos que regulamentem socialmente essa atividade. Entretanto, essa autonomia é tensionada pela
compra e venda dessa força de trabalho a diferentes empregadores. (...) O significado social do trabalho profissional do
assistente social depende das relações que estabelece com os sujeitos sociais que o contratam, os quais personificam
funções diferenciadas na sociedade” (IAMAMOTO, 2008, p, 214, 215). A alternativa “A” está correta. Observa-se que a
alternativa apresentada não está afirmando que o significado social do trabalho profissional do assistente social
depende exclusivamente das relações que estabelece com os sujeitos sociais que o contratam. A autora explicita que os
empregadores são os sujeitos sociais que contratam o trabalho profissional do assistente social.
A alternativa “C” está incorreta. A alternativa afirma que “o assistente social se integra na organização do conjunto de
trabalhadores afins, por meio de suas entidades representativas, e com a coletividade da classe trabalhadora na
condição de profissional autônomo”. Conforme explicitado acima a apreensão do significado do trabalho do assistente
agrega um complexo de novas determinações e mediações essenciais. Ao desvelar estas mediações e determinações
Iamamoto (2008, 215) afirma que é na “condição de trabalhador assalariado que o assistente social se integra na
organização do conjunto de trabalhadores afins, por meio de suas entidades representativas, e com a coletividade da
classe trabalhadora”.
Fonte:
IAMAMOTO, M. Serviço Social em tempo de capital fetiche: capital financeiro, trabalho e questão social. 2ª ed. São
Paulo: Cortez, 2008.
Questão: 63
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso argumenta erro na divulgação do gabarito. Afirma que a terceira afirmativa está correta e que a opção válida
como resposta é a alternativa “B”. Os projetos profissionais apresentam a autoimagem da profissão e não a autoimagem
da sociedade. Portanto a terceira afirmativa é falsa e a opção válida como resposta é a alternativa “A”, conforme
divulgação do gabarito.
Outra alegação, por sua vez, solicita a anulação da questão em decorrência da ausência de uma resposta correta.
Terceira afirmativa é verdadeira. Os projetos profissionais apresentam a autoimagem da profissão e não a autoimagem
da sociedade. Portanto a terceira afirmativa é falsa e a opção válida como resposta é a alternativa “A”, conforme
divulgação do gabarito.
Fonte: IAMAMOTO, M. Serviço Social em tempo de capital fetiche: capital financeiro, trabalho e questão social. 2ª ed.
São Paulo: Cortez, 2008.
Questão: 65
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso argumenta que o conteúdo relativo à questão 65 encontra-se ausente do conteúdo programático divulgado
no Edital. O conteúdo da questão é constitutivo dos fundamentos teórico-metodológicos, ético-político e técnicooperativo do exercício profissional. O recurso é improcedente.
Outra alegação, por sua vez, argumenta que houve erro na divulgação do gabarito, pois a resposta correta deveria ser
alterada para a letra “D”, “o trabalho do assistente social teve uma expansão da autonomia profissional devido ao
aumento dos problemas derivados do agravamento da questão social, independente do respaldo coletivo dos
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profissionais, foi uma necessidade que surgiu a cada ano”. A análise de Iamamoto (2008, p. 422) acerca da relativa
autonomia profissional vincula-se a alienação do trabalho assalariado e a afirmativa “D” está correta.
Em relação aos recursos que argumentam erro na divulgação do gabarito uma vez que a alternativa “B” estaria correta.
O conteúdo da questão encontra-se vinculado à análise realizada por Iamamoto (2008) acerca do significado da
profissão nas relações de produção e reprodução da sociedade capitalista. Para esta autora trata-se uma relação
tensionada e não “complementar” como afirma a alternativa B. Os argumentos destes recursos são improcedentes.
Assim como, argumentam que existem “mais de uma alternativa correta”. Estes ponderam que a alternativa “C”
também seria uma exceção. A alternativa “C” afirma que “O ethos da burocracia impregna a atuação dos profissionais
do serviço social por meio de procedimentos profissionais rotineiros e miméticos”. A redação da alternativa não afirma
que o “ethos da burocracia impregna a atuação dos profissionais do serviço social por meio de procedimentos
exclusivamente rotineiros e miméticos”. Portanto, a exceção para esta questão é a alternativa “B”.
Fonte: IAMAMOTO, M. Serviço Social em tempo de capital fetiche: capital financeiro, trabalho e questão social. 2ª ed.
São Paulo: Cortez, 2008.
Questão: 66
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Alegam os recursos que ocorreu erro na divulgação do gabarito. Em referência o item IV é verdadeiro. Argumentam que
mudanças ocorridas na relação entre processo produtivo e trabalho no contexto de hegemonia do capital financeiro
impacta o campo das políticas sociais públicas ampliando os espaços e estratégias de controle social na perspectiva da
democratização das relações sociais. As análises sobre os impactos das mudanças societárias ocorridas no atual contexto
sócio-histórico demonstram que não ocorreu a ampliação dos espaços e as estratégias de controle social na perspectiva
da democratização das relações sociais. No Brasil, particularmente, “as conquistas democráticas dos trabalhadores e do
movimento popular nos anos de 1980 traziam a perspectiva de uma ampla e profunda reforma democrática do Estado,
que incluiu o novo estatuto dos municípios e a revisão do pacto federativo no país. No entanto, a transformação desse
projeto em processo não pôde ser plenamente realizada, já que veio se deparando com obstáculos econômicos,
políticos e culturais (,,,)” ( BEHRING e BOSCHETTI, 2008, p. 162).
Confirma-se como resposta correta a alternativa “D”.
Fonte: BEHRING. E.R.; BOSCHETTI, I. Política Social: fundamentos e história. 5ª ed. São Paulo: Cortez, 2008.
Questão: 67
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O primeiro recurso pondera corretamente acerca das diferentes direções sociais presentes no Serviço Social brasileiro
no período de meados da década de 1960 até a metade da década de 1980. A pergunta encontra-se circunscrita ao
período da década de 1990.
Quanto ao recurso que pondera acerca da duplicidade de interpretação, o enunciado indica claramente a fonte
bibliográfica na qual a questão se fundamenta. A artigo intitulado “Transformações societárias e Serviço Social: notas
para uma análise prospectiva da profissão no Brasil”, de autoria de José Paulo Netto, publicado em 1996 na revista
especializada da área de Serviço Social de maior circulação no país é uma referência fundamental para a compreensão
do Serviço Social na contemporaneidade. Trata-se de uma análise prospectiva conforme o próprio título anuncia. Na
formulação da questão o contexto sócio-histórico está claramente delimitado.
Fonte: NETTO, J.P. Transformações societárias e Serviço Social: notas para uma análise prospectiva da profissão no
Brasil. Revista Serviço Social e Sociedade, N. 50. Ano XVII. São Paulo: Cortez, abril, 1996.
Questão: 69
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A pesquisa empírica não constitui instrumento para a construção do estudo social. No cotidiano do trabalho profissional
o/a assistente manipula de variáveis empíricas. Assim, a pesquisa empírica constitui em instrumento para construção do
estudo social. A segunda afirmativa é verdadeira.
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Quanto aos argumentos que a primeira afirmativa é verdadeira e, assim sendo, não haveria uma alternativa correta
para a questão. Os recursos argumentam corretamente que a perspectiva de análise da realidade para a elaboração do
estudo social deve realizar-se segundo o ponto de vista da totalidade e da garantia de direitos. Contudo, isto não
significa que o saber construído pelo assistente social por meio do estudo social revele o conhecimento sobre a
totalidade do ser social. Existem diferenciações entre perspectiva de análise para a elaboração do estudo social e o
saber construído. O saber que o/a assistente social constrói sobre a realidade por meio do estudo social é um saber
importante, mas é um saber sobre as aparências fenomênicas do ser social. Portanto, a primeira afirmativa é falsa.
Fonte: FÁVERO, E. T. O estudo social: fundamentos e particularidades de sua construção na área judiciária. Conselho
Federal de Serviço Social, 5ª ed. São Paulo: Cortez, 2005.
Questão: 70
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O item IV da questão 70 está correto. Trata-se da crítica efetuada pelos pensadores vinculados à perspectiva históricocrítica ao pensamento conservador. Quanto ao item III, este item está incorreto, pois a questão social se põe como alvo
de política sociais na ordem do capitalismo dos monopólios e não do capitalismo concorrencial.
O item “D” que corresponde às afirmativas II e IV está correto. Quanto à afirmativa IV, a contraposição em relação às
perspectivas advindas dos pensadores laicos conservadores está no enunciado da questão.
Fonte: NETTO, J.P. Capitalismo monopolista e Serviço Social. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2001.
Questão: 71
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Os recursos impetrados ponderam que o conteúdo da questão 61 não consta no conteúdo programático divulgado no
Edital do concurso. Consta no conteúdo programático do concurso “Política de Seguridade Social”. A saúde é uma das
políticas que compõe a Seguridade Social. Por outro lado, constitui competência do assistente social, conforme Lei
Federal n. 8.662, de 7 de junho de 1993, “ elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da
administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares”. Portanto, o conteúdo da
referida questão encontra-se em conformidade com o conteúdo programático divulgado.
Fonte: BRASIL. Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990.
Questão: 72
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Alegam os recursos que a primeira alternativa apresentada como opção é verdadeira. Segundo os fundamentos
filosóficos da ética profissional tradicional “a natureza humana é considerada a partir de uma ordem universal
imutável”, conforme explicita Barroco (2005, p. 21). Portanto, este recurso é improcedente.
Argumentam ainda, que a supressão de palavra na formulação da quarta opção a torna falsa. O conteúdo da afirmativa
encontra-se coerente com a concepção dos fundamentos filosóficos da ética profissional tradicional.
Fonte: BARROCO, M.L. Ética e Serviço Social: fundamentos ontológicos. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2005.
Questão: 73
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso afirma que a questão versa sobre um conteúdo que não consta no Edital. Seguridade Social consta no
conteúdo programático do concurso. A questão aborda a trajetória histórica da seguridade social e concepções.
Portanto este recurso é improcedente.
Argumentam ainda, que existe erro na divulgação do gabarito. A alternativa “A” afirma que o “ o modelo Beveridgiano
tem como principal objetivo a luta contra a pobreza conforme explicita Boschetti (2009). A alternativa “A” está correta
e, conforme o gabarito divulgado, a alternativa “C” está incorreta.
Fonte: BOSCHETTI, I. Seguridade Social no Brasil: conquistas e limites à sua efetivação. Brasília, CFESS e Abepss, 2009.
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Questão: 78
Recurso Procedente. Questão Anulada.
O texto em referência no enunciado da questão aponta três caminhos do desmonte da seguridade social no Brasil. “O
primeiro caminho do desmonte é o da desconfiguração dos direitos previstos constitucionalmente. (....). O segundo
caminho do desmonte é a fragilização dos espaços de participação e controle democrático previstos na Constituição,
como Conselhos e Conferências.(,,,) A terceira, e talvez mais destrutiva forma de desmonte, é a via do orçamento. As
fontes de recurso não foram diversificadas, contrariando o dispositivo constitucional, e permanece a arrecadação
predominantemente sobre folha de salários” (BOSCHETTI, 2009, p.333-334). Porém, a descentralização é analisada em
outros textos da autora como constitutiva da estratégia neoliberal para a restrição e redução dos direitos sociais.
Assim, considera-se que os recursos impetrados pelas candidatas que afirmam não haver resposta incorreta são
procedentes e a questão foi anulada.
Fonte: BOSCHETTI, I. Seguridade Social no Brasil: conquistas e limites à sua efetivação. In: Serviço Social: direitos sociais
e competências profissionais. Brasília, CFESS/Abepss, 2009.
Questão: 79
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa contestada não está afirmando que a consciência tem primazia sobre a realidade. A alternativa afirma que
o homem age teleologicamente.
Afirmam também, que a redação da alternativa D está incorreta por não coincidir com o texto que constitui a referência
bibliográfica que fundamentou a questão. A afirmativa D está correta. Segundo os fundamentos dos valores éticos que
alicerçam o trabalho profissional do/a assistente social o trabalho é o fundamento ontológico-social do ser social; o
trabalho permite o desenvolvimento de mediações que instituem diferencialidade do ser social em face de outros seres
da natureza.
Fonte: BARROCO, M.L. Ética e Serviço Social: fundamentos ontológicos. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2005.
Questão: 80
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Conforme a Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, Art. 5º, Item IV, realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais,
informações e pareceres sobre a matéria do serviço social é uma atribuição privativa do/a assistente social e não
“competência profissional. A Lei em referência estabelece diferenciações entre competências profissionais e atribuições
privativas do/a assistente social. O conjunto CFESS/CRESS tem realizado esforços no sentido explicitar as
particularidades em torno das competências profissionais e das atribuições privativas do/a assistente social. Estão
corretas as afirmativas I e II e a opção válida é alternativa B, conforme a divulgação do gabarito.
Fonte: IAMAMOTO, M. Serviço Social na cena contemporânea. Brasília, CFESS/ABEPPS, BRASIL, Lei 8.662 de 7 de junho
de 1993.
Cargo: Aspirante/Médico - Anestesiologia
Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
Questão: 15
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
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A) There is regional inequality between wind power’s yield standards. (Há desigualdade regional entre os padrões de
produção de ventos)
B) The less fuel we use the more average energy costs might dwindle. (Quanto menos combustível usamos mais a média
dos custos de energia decrescem)
C) Overtime fee in renewable energy systems have proven less costly. (Custos de horas extra/trabalho extraordinário
nos sistemas de energia têm provado ser menos custosos)
D) One climatal lineament might rule over regional achievement ability. (Um delineamento/perfil/paradigma climático
pode determinar/mandar na habilidade regional de realização/consecução/resultado)
Observa-se que não era necessário sequer analisar o mapa e os indicadores de legenda para realizar a exclusão do item
C; que os itens A, B, C confirmam-se no texto que se encontra à esquerda da imagem; que os itens A, B, D estão corretos
e que a diretiva da questão solicita que se aponte um único item inconsistente; que as inferências realizadas no item C
não podem ser confirmadas no texto que se encontra à esquerda da imagem; que é necessário dominar-se o
conhecimento de que OVER TIME (grafado separado) é um advérbio que significa AO LONGO DO TEMPO/COM O
PASSAR DO TEMPO, sendo totalmente diferente o significado de OVERTIME (grafado junto) para a exclusão do item C.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 15, a saber, letra C.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 51

Recurso Procedente: Gabarito alterado para alternativa B.
Entre os itens dispostos apresenta-se como correto apenas o III, sendo assim, a alternativa correta é a “B”.
O tratamento “inicial” poderá compreender a indução de morfina, já o uso de cateter faz parte de um procedimento
mais avançado e não inicial como questionado.
Fonte: Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS). 2015
Questão: 74
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustenta o recurso que a resposta compensatória de uma alcalose respiratória crônica será uma acidose metabólica.
Entretanto, a acidose metabólica é resposta compensatória para a alcalose respiratória aguda. Nos casos crônicos, a
resposta é mesmo a acidose respiratória, conforme tabela em anexo usada como gabarito para a questão.
Fonte: Tratado de Anestesiologia SAESP. Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo. 7 ed. São Paulo. Editora
Atheneu. 2011.
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Questão: 78
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustenta o recurso que a assertiva IV estaria incorreta, por afirmar que os pacientes hipertensos são menos tolerantes à
hipotensão arterial induzida, devendo-se trabalhar com margem de segurança maior. Como estamos falando de
hipotensão induzida, margem de segurança maior significa trabalhar com menos hipotensão e níveis mais altos de
pressão arterial media, mantendo perfusão cerebral adequada.
Fonte: Tratado de Anestesiologia SAESP. Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo. 7 ed. São Paulo. Editora
Atheneu. 2011.

Cargo: Aspirante/Médico - Cardiologia

Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) tem por objetivo informar, de forma clara e objetiva, acerca de fatos históricos que contribuíram de
alguma forma na construção de uma produção literária. ” não pode ser considerada correta, pois, a resenha crítica é um
texto que avalia uma produção artística ou intelectual. Seu objetivo é orientar o leitor, alertando-o para as qualidades e
os defeitos de um bem cultural, que pode ser livro, filme, CD, exposição, peça de teatro, entre outros. A resenha se
fundamenta no conhecimento especializado do crítico e na sua argumentação para convencer o leitor a conhecer ou não
a obra. Portanto, não é correto afirmar que o principal objetivo de tal texto é informar. A alternativa “A) expõe, a partir
de uma apuração jornalística, informações precisas sobre uma produção cultural de relevância social. ” não pode ser
considerada correta tendo em vista a justificativa anterior.
Fonte: MARTIN, Mirian Celeste. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial,
2008.
Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, anula-se a questão.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 51
Recurso Procedente: Gabarito alterado para alternativa B.
Entre os itens dispostos apresenta-se como correto apenas o III, sendo assim, a alternativa correta é a “B”.
O tratamento “inicial” poderá compreender a indução de morfina, já o uso de cateter faz parte de um procedimento
mais avançado e não inicial como questionado.
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Fonte: Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS). 2015
Questão: 53
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A literatura especifica as necessidades cirúrgicas em relação à perda de sangue, hemorragia maciça, com volume
superior a 200ml/hora por no mínimo 3 horas ou volume superior a 1500ml em menos de 24 horas, o volume em tempo
de 48 horas não aborda a quantidade/hora, sendo assim um item inviável a resposta, dessa forma os itens descritos no
gabarito estão corretos.
Fonte: Fenili R. et al. Traumatismo Toracico - Uma Breve Revisão. Arq. Cata. de Medicina . Vol 31. Nº 1-2, 2002.
Questão: 55
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A penicilina e a tetraciclina (segunda escolha) são as drogas de uso para tratamento de leptospirose. No caso a
tetraciclina, sua ação bacteriostática tem comprovada eficácia junto ao gênero Leptsopira.
Fonte: Fonte: Brooks et al. Microbiologia médica. Editora Mc Gran Hill. 2015.
Questão: 67
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O enunciado solicita que a questão seja respondida conforme as recomendações do VIII Joint de Hipertensäo arterial.
Conforme esta diretriz, o gabarito está absolutamente correto. O recurso é improcedente uma vez que cita diretriz
diferente da solicitada na questão para ser tomada como base.
Fonte:
 2014 Evidence-Based Guideline for the Management of High Blood Pressure in Adults
 Report From the Panel Members Appointed
 to the Eighth Joint National Committee (JNC 8)
Questão: 69
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustenta o recurso que nos pacientes negros diabéticos o anti-hipertensivo inicial deve ser IECA ou BRA. Entretanto, no
VIII Joint de Hipertensäo arterial, referencia da questão, em sua recomendação de numero 7, deixa claro que os antihipertensivos iniciais para a população negra, incluindo aqueles com diabetes Mellitus são os Bloqueadores de canais de
cálcio e os diuréticos tiazídicos.
Fonte:
2014 Evidence-Based Guideline for the Management of High Blood Pressure in Adults
Report From the Panel Members Appointed
to the Eighth Joint National Committee (JNC 8)
Questão: 70
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustenta o recurso que a ingestão de ácidos graxos saturados eleva não só o LDL colesterol, mas também os
triglicerídeos. Entretanto, a questão solicita qual a dislipidemia predominante, o que torna a letra D incorreta.
Fonte: 2013 ACC/AHA Guideline on the treatment of blood cholesterol do reduce atherosclerotic cardiovascular risk in
adults.
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Cargo: Aspirante/Médico - Cirurgia Vascular
Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão 51

Recurso Procedente: Gabarito alterado para alternativa B.
Entre os itens dispostos apresenta-se como correto apenas o III, sendo assim, a alternativa correta é a “B”.
O tratamento “inicial” poderá compreender a indução de morfina, já o uso de cateter faz parte de um procedimento
mais avançado e não inicial como questionado.
Fonte: Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS). 2015
Questão: 62
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão solicitava a alternativa em que estava indicado o uso de Filtro de Veia Cava inferior recuperável, e a única
alternativa que não corresponde a uma indicação é o Embolismo pulmonar crônico com hipertensão pulmonar
resultante; no qual a indicação é uso de Filtro De Veia Cava permanente.

Fonte: Courtney M. Townsend, Jr., MD, R. Daniel Beauchamp, MD, B. Mark Evers, MD and Kenneth L. Mattox, MD.
Sabiston Testbook of Surgery: the biological basis of modern surgical practice., 18th Edition. 2008. ISBN 978- 1-41603675-3.
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Cargo: Aspirante/Médico - Ginecologia
Questão: 05
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) A citação do nome do filósofo francês, Maurice Halbwachs, demonstra que através da utilização de
expressões equivalentes, a coesão lexical é estabelecida. ” não pode ser considerada correta, pois, no trecho “Em 1925,
quando a era das comunicações começava a se acelerar, o filósofo francês Maurice Halbwachs aventou a ideia de uma
“memória coletiva”: ” (1º§) a expressão “filósofo francês Maurice Halbwachs” é única não havendo referência anterior.
Vejamos o exemplo a seguir: “O Doutor Carlos concedeu entrevista no intervalo do congresso. O cientista entrevistado
reconhece que, a partir do emprego dos conhecimentos científicos, é possível racionalizar os sistemas de produção.
Agora esse estudioso quer contribuir para a democratização do saber. ” Os termos O Doutor Carlos, O cientista
entrevistado e esse estudioso se referem à mesma pessoa. A alternativa “D) A escolha na utilização do termo “país” no
lugar de “técnico” demonstra “o país reuniu a mais brilhante escalação da história do futebol, ” (1º§) demonstra que a
omissão do termo adequado proporciona maior coesão textual. ” não pode ser considerada correta, pois, a escolha
lexical relacionada à estilística – figura de linguagem – não tem por função proporcionar maior coesão textual, mas sim
evidenciar o estilo da linguagem na construção do texto. A alternativa “A) A coesão referencial pode ser vista em “[...] o
conjunto de lembranças que um grupo de pessoas compartilha [...]” (1º§). ” foi indicada como correta, pois, sabendo-se
que a coesão referencial se constrói pela menção de elementos que já apareceram, ou vão aparecer, no próprio texto; o
pronome relativo “que” retoma o antecedente “o conjunto de lembranças”. A alternativa “C) Na coesão por substituição
ocorre a escolha de um termo que representa um outro já referido no texto, como acontece com “Mauro” em
substituição a “Michel Joelsas”. ” não pode ser considerada correta, pois, em “No começo de 1970, Mauro (Michel
Joelsas), de 12 anos, ” não há referência ao termo “Mauro” anteriormente no texto, o nome “Michel Joelsas” aparece
entre parênteses demonstrando o nome do ator na vida real que representa o personagem “Mauro”.
Fonte:
 ANTUNES, I. Análise de Textos – Fundamentos e Práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.
 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.
 Platão e Fiorin. Para entender o texto – Leitura e redação. Ed. Ática.
Questão: 12
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Observa-se que a partícula TO, presente em “It was there that he began writing the more than 500 compositions that he
was to produce” (Foi lá que ele começou a escrever as mais de quinhentas composições que viria a produzir), não se
trata de uma preposição, mas de um marcador de infinitivo para levar PRODUCE a ser compreendido como PRODUZIR;
que a omissão dos dois pronomes relativos THAT não implica em perda de coerência ou carga semântica da estrutura
frasal; que a omissão de pronome relativo é correta se o pronome não for imediatamente seguido de verbo, fato
constatado nas duas ocorrências de THAT na estrutura frasal em questão.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 12, a saber, letra D.

Fonte:


Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers



Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 74, 480,584.

Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
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Questão: 15
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
A) There is regional inequality between wind power’s yield standards. (Há desigualdade regional entre os padrões de
produção de ventos)
B) The less fuel we use the more average energy costs might dwindle. (Quanto menos combustível usamos mais a média
dos custos de energia decrescem)
C) Overtime fee in renewable energy systems have proven less costly. (Custos de horas extra/trabalho extraordinário
nos sistemas de energia têm provado ser menos custosos)
D) One climatal lineament might rule over regional achievement ability. (Um delineamento/perfil/paradigma climático
pode determinar/mandar na habilidade regional de realização/consecução/resultado)
Observa-se que não era necessário sequer analisar o mapa e os indicadores de legenda para realizar a exclusão do item
C; que os itens A, B, C confirmam-se no texto que se encontra à esquerda da imagem; que os itens A, B, D estão corretos
e que a diretiva da questão solicita que se aponte um único item inconsistente; que as inferências realizadas no item C
não podem ser confirmadas no texto que se encontra à esquerda da imagem; que é necessário dominar-se o
conhecimento de que OVER TIME (grafado separado) é um advérbio que significa AO LONGO DO TEMPO/COM O
PASSAR DO TEMPO, sendo totalmente diferente o significado de OVERTIME (grafado junto) para a exclusão do item C.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 15, a saber, letra C.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 19
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na Questão 19, a análise do texto que antecede a questão e o domínio do
conhecimento relativo a tempos verbais, se aplicados sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis dúvidas. Assim
temos:
“My friend Arnold Spencer has recently been indicated to a higher position at work, in fact he is now na editor-in-chief
at a famous online magazine. However having had personal worth to access that, it seems to have gotten to him. We
should admit he hasn’t been himself lately. He turned out to be aloof, has been getting to work late and you notice he’s
spacing out frequently.” (Meu amigo Arnold Spencer foi recentemente indicado para um cargo mais alto no trabalho, na
verdade ele é agora editor chefe de uma famosa revista online. Apesar de ter valor pessoal para ter conseguido tal
cargo, parece que foi negativamente afetado. Devemos admitir que ele não tem sido o mesmo ultimamente. Ele ficou
distante/indiferente, tem chegado ao trabalho atrasado e percebe-se que ele está distraído frequentemente.)
“It’s extremely important that ARNOLD BE warned about the consequences of such behavior.” (É extremamente
importante que Arnold seja alertado sobre as consequências de tal comportamento).
Destaca-se que o Presente do Subjuntivo do verbo TO BE é BE para qualquer sujeito; que o uso do Presente do
Subjuntivo é obrigatório porque há Sentence Antecedent/ THAT clause (Oração antecedente ) “ IT’S EXTREMELY
IMPORTANT THAT”; que o item C fere a semântica (É extremamente importante que Arnold SER alertado sobre as
consequências de tal comportamento) e a gramática, como já exposto.
Portanto, não há respaldo para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito preliminar divulgado
para a Questão 19, a saber, letra B.
Fonte:
 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press.Page 559.
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Questão: 20
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na Questão 20, a análise do texto que antecede a questão e o domínio do
conhecimento relativo ao uso de tempos verbais, se aplicados sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis
dúvidas. Assim temos:
“Kate: You haven’t uttered a word ever since we’ve gotten here.” (Você não pronunciou uma palavra desde que nós
chegamos aqui)
“Babs: I feel dizzy and have a sore gut.” (Eu me sinto tonta e tenho dor de estômago)
“Kate: You’d better see a doctor.” (Seria melhor para você/Seria recomendável ver um médico)
Ressalta-se que a única resposta correta é HAD BETTER por tratar-se de expressão de alerta; que HAD BETTER significa
que se não for adotada a sugestão feita haverá sérias consequências, no caso danos mais graves à saúde; que a análise
do contexto de uso é vital para a seleção do item adequado ao contexto; que a tradução do item C “teria sido melhor
ver um médico” prova que ele não se aplica ao contexto em sua temporalidade; que as diretivas da Questão 20 são
plenamente satisfatórias e claras; que HAD BETTER refere-se a um futuro imediato.
Portanto, não há respaldo para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito preliminar divulgado
para a Questão 20, a saber, letra A.
Fonte:
 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 203
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 51
Recurso Procedente: Gabarito alterado para alternativa B.
Entre os itens dispostos apresenta-se como correto apenas o III, sendo assim, a alternativa correta é a “B”.
O tratamento “inicial” poderá compreender a indução de morfina, já o uso de cateter faz parte de um procedimento
mais avançado e não inicial como questionado.
Fonte: Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS). 2015
Questão: 53
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A literatura especifica as necessidades cirúrgicas em relação à perda de sangue, hemorragia maciça, com volume
superior a 200ml/hora por no mínimo 3 horas ou volume superior a 1500ml em menos de 24 horas, o volume em tempo
de 48 horas não aborda a quantidade/hora, sendo assim um item inviável a resposta, dessa forma os itens descritos no
gabarito estão corretos.
Fonte: Fenili R. et al. Traumatismo Toracico- Uma Breve Revisão. Arq. Cata. de Medicina . Vol 31. Nº 1-2, 2002.
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Questão: 56
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Os sintomas descritos coincidem com as caraterísticas de intoxicação por Mercúrio inorgânico. Altas taxas de HgU. Entre
os relacionados, tremores específicos são os mais relatados na literatura. Os elementos dispostos nas demais
alternativas não implicam com os dados inferidos na questão.
Fonte: FARIA, Marcília de Araújo Medrado. Mercuralismo metálico crônico ocupacional. Rev. Saúde Pública, São Paulo ,
v. 37, n. 1, p. 116-127, Feb. 2003
Questão: 57
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Todos os itens são de risco e necessitam de uma avaliação conjunta. Não foram abordados a outras patologias, mas
apenas aos fatores associados à dispneia, os quais a cianose, a depressão de nível de consciência e a taquicardia
implicam-se como fatores de relevância a essa situação.
Fonte: Martinez JAB. Et al. Simpósio de Semiologia. Dispnéia. Ver. Fac. Med. USP-Rib. Preto. Vol. 37.
Questão: 66
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Segundo a fonte utilizada, os sintomas da endometriose podem piorar com relação ao tempo de doença, entretanto,
não pode-se afirmar que a extensão da lesão causa aumento da sintomatologia; de modo que uma mulher com lesão
mais extensa que outra não necessariamente terá mais sintomas que esta. Apesar de a fonte citada no recurso também
apresentar uma bibliografia padrão, ela não é clara a dizer que a sintomatologia está relacionada à extensão física da
lesão causada pela doença. Recurso Improcedente, gabarito mantido.
Fonte: Ginecologia Ambulatorial – Baseada em evidencias científicas 3ª edição – 2016
Questão: 69
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Como citado no recurso, a ecocardiografia fetal é utilizado para pacientes de alto risco; como a paciente citada na
questão inicialmente não se enquadrava nesses casos, infere-se que não é necessário realizar tal exame como
propedêutica do pré-natal no primeiro trimestre.
Fonte: Ginecologia Ambulatorial – Baseada em evidencias científicas 3ª edição – 2016
Questão: 71
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As razões recursais não procedem, pois a eletroestimulação seria benéfica para essa paciente caso associada a outras
modalidades de tratamento, como citado pelo recurso apresentado. De forma isolada, não há evidências que
comprovam sua validade para o tratamento de incontinência urinária de esforço. Sendo assim, mantém-se apenas um
gabarito correto: letra D.
Fonte: Ginecologia Ambulatorial – Baseada em evidencias científicas 3ª edição – 2016
Questão: 76
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Como sustentado pelo recurso, o Tratado de Ginecologia Endocrina da FEBRASGO inclui a dosagem de SHBG no
diagnóstico diferencial de SOP com hirsutismo idiopático.
Fonte: Tratado de Ginecologia Endocrina – FEBRASGO - 2015
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Questão: 79
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D.
De acordo com a nova atualização do manual da FEBRASGO a faixa de recomendação para rastreamento do câncer de
colo do útero seria dos 25 aos 65 anos.
Fonte: Diretrizes Brasileiras para Rastreamento do Câncer de Colo Uterino – FEBRASGO – 2016

Cargo: Aspirante/Médico - Medicina do Trabalho

Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 51

Recurso Procedente: Gabarito alterado para alternativa B.
Entre os itens dispostos apresenta-se como correto apenas o III, sendo assim, a alternativa correta é a “B”.
O tratamento “inicial” poderá compreender a indução de morfina, já o uso de cateter faz parte de um procedimento
mais avançado e não inicial como questionado.
Fonte: Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS). 2015
Questão: 62
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O item I está incorreto, pois não é regra que o trabalhador aposentado por invalidez tenha que passar por um período
de auxílio-doença antes de ser efetivamente aposentado, o mesmo pode ser aposentado de maneira direta, apenas pela
perícia médica inicial. Ainda de acordo com os dados apresentados no recurso, os itens II e III se encontram corretos; de
modo que não há resposta correta.
Fonte: Art. 46 da Lei 8213/91
“Lei 150 – Lei das domésticas”
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Cargo: Aspirante/Médico - Ortopedia e Traumatologia

Questão: 05
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) A citação do nome do filósofo francês, Maurice Halbwachs, demonstra que através da utilização de
expressões equivalentes, a coesão lexical é estabelecida. ” não pode ser considerada correta, pois, no trecho “Em 1925,
quando a era das comunicações começava a se acelerar, o filósofo francês Maurice Halbwachs aventou a ideia de uma
“memória coletiva”: ” (1º§) a expressão “filósofo francês Maurice Halbwachs” é única não havendo referência anterior.
Vejamos o exemplo a seguir: “O Doutor Carlos concedeu entrevista no intervalo do congresso. O cientista entrevistado
reconhece que, a partir do emprego dos conhecimentos científicos, é possível racionalizar os sistemas de produção.
Agora esse estudioso quer contribuir para a democratização do saber. ” Os termos O Doutor Carlos, O cientista
entrevistado e esse estudioso se referem à mesma pessoa. A alternativa “D) A escolha na utilização do termo “país” no
lugar de “técnico” demonstra “o país reuniu a mais brilhante escalação da história do futebol, ” (1º§) demonstra que a
omissão do termo adequado proporciona maior coesão textual. ” não pode ser considerada correta, pois, a escolha
lexical relacionada à estilística – figura de linguagem – não tem por função proporcionar maior coesão textual, mas sim
evidenciar o estilo da linguagem na construção do texto. A alternativa “A) A coesão referencial pode ser vista em “[...] o
conjunto de lembranças que um grupo de pessoas compartilha [...]” (1º§). ” foi indicada como correta, pois, sabendo-se
que a coesão referencial se constrói pela menção de elementos que já apareceram, ou vão aparecer, no próprio texto; o
pronome relativo “que” retoma o antecedente “o conjunto de lembranças”. A alternativa “C) Na coesão por substituição
ocorre a escolha de um termo que representa um outro já referido no texto, como acontece com “Mauro” em
substituição a “Michel Joelsas”. ” não pode ser considerada correta, pois, em “No começo de 1970, Mauro (Michel
Joelsas), de 12 anos, ” não há referência ao termo “Mauro” anteriormente no texto, o nome “Michel Joelsas” aparece
entre parênteses demonstrando o nome do ator na vida real que representa o personagem “Mauro”.
Fonte:
 ANTUNES, I. Análise de Textos – Fundamentos e Práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.
 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.
 Platão e Fiorin. Para entender o texto – Leitura e redação. Ed. Ática.
Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
Questão: 30
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O edital nº 001 de 1º de julho de 2016 do concurso público em questão apresenta o seguinte texto para o conteúdo de
noções de informática:
"Noções de sistema operacional (ambientes Linux e Windows). Edição de textos, planilhas e apresentações
(ambientes Microsoft Office e Libre Office). Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e
intranet; programas de navegação (Microsoft Internet Explorer e Mozilla Firefox) e correio eletrônico (Outlook Express
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e Mozilla Thunderbird); grupos de discussão; sítios de busca e pesquisa na Internet. Conceitos de organização e de
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Segurança da informação. Procedimentos de
segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais. Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware
etc.). Procedimentos de backup.”
Logo pode-se inferir que: A questão sobre conhecimentos na ferramenta Microsoft Office Excel 2013 está abarcada no
conteúdo “Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office e Libre Office)” que engloba
recursos e técnicas disponíveis na ferramenta desde a criação, formatação ou até mesmo a utilização de funções
presentes na ferramenta para a composição de fórmulas como: SOMA, RAIZ, TRUNCAR, CONT.NÚM, PI, MÍNIMO,
MÉDIA, POTÊNCIA, ARRED, CONT.SE e SE. Ainda é importante ressaltar que os cálculos matemáticos são conceitos
intrínsecos e essenciais na utilização de planilhas eletrônicas que possuem como funcionalidade principal a organização
e otimização de operações dessa natureza.
O comando da questão solicita o “apontamento” da alternativa que resultará no mesmo valor contido na célula B3 da
planilha, ou seja 150. Analisando cada alternativa, pode-se concluir que:
(E) “=(((SOMA(A2;C3)+A4)-RAIZ(B2))/2)-SOMA(A4;C4)” efetuará o cálculo: =(((380+10)-30))/2)-27 = 180-27 = 153
(F) “=SOMA((TRUNCAR(CONT.NÚM(A1:C4)*PI();0)+1);B4)” efetuará o cálculo: =(35+115) = 150
(G) “=((MÍNIMO(A1:C1)+MÉDIA(A3;A1))-POTÊNCIA(C4;2))-SOMA(C3;C4;A4)” efetuará o cálculo: =((200+300))-289))57 = 211-57 = 154
(H) “=(ARRED(C3-11,5;0)+CONT.SE(A1:C2;">350"))+SOMA(B4;C4)-SE(PI()<4,14;3;4)”
=((19+3))+132-3 = 22 + 129 = 151

efetuará

o

cálculo:

Conforme constatação apenas a alternativa B resulta no mesmo valor da célula B3 (150)
Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente mantendo a decisão do gabarito preliminar.
Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 51
Recurso Procedente: Gabarito alterado para alternativa B.
Entre os itens dispostos apresenta-se como correto apenas o III, sendo assim, a alternativa correta é a “B”.
O tratamento “inicial” poderá compreender a indução de morfina, já o uso de cateter faz parte de um procedimento
mais avançado e não inicial como questionado.
Fonte: Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS). 2015
Questão: 52
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A lesão no pulmão é a mais implicada às causas de óbito em relação ao trauma torácico. Dados de cunho epidemiológico
e estatísticos abordam claramente essa referência.
Fonte: Fonte: Fenilli, eta al. Arqui. Catarinense de Medicina. Trauma torácico, revisão de literatura. Vol. 31.2002.
Questão: 61
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Na fase inicial da doença de Legg-Calvé-Perthes, causada justamente pela isquemia que provoca a morte dos osteócitos
e células da medula óssea da epífise da cabeça femoral, observa-se discreta diminuição do núcleo epifisário e aumento
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relativo do espaço articular, o que torna a epífise progressivamente mais densa ao raio-x. Então, a epífise não fica com a
mesma densidade radiográfica e a alternativa "D" está incorreta. Como a questão solicita que assinale a alternativa
correta, e as demais questões também encontram-se incorretas, portanto foi anulada.
Fonte: Morrissy RT, Weinstein SL. Lovell nd Winter’s Pediatric Orthopaedics 6th. Ed. Philadelphia: Lippincott Williams e
Wilkins, 2006.
Questão: 64
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A quarta afirmativa em relação à epifisiólise do quadril está correta e diz que "o tratamento é cirúrgico e deve ser
programado de imediato, com objetivo de promover o fechamento da placa epifisária, prendendo-se o colo femoral à
epífise, impedindo a progressão do deslizamento." Com isso, os danos causados ao paciente podem ser evitados, quanto
mais rápido e eficiente for o tratamento. O gabarito foi mantido.
Fonte: Herring JA. Tachdjian´s Pediatric Orthopaedics from the Texas Scottish Rite for Children. 4ª ed. Herring JA,
editor. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2008.
Questão: 65
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão solicita que assinale a alternativa incorreta sobre a displasia do desenvolvimento do quadril. A realização da
manobra de Ortolani é importante para verificação se o quadril está ou não luxado. A alternativa "B" está correta, pois a
indicação da redução cruenta não exclui a presença de outras opções para o tratamento. Finalmente, na alternativa "D",
de 1 a 6 meses o tratamento de escolha é feito utilizando-se tirantes de Pavlik. Se a redução não ocorrer nas próximas 34 semanas, a redução estaria indicada. Portanto, o gabarito foi mantido.
Fonte: Herring JA. Tachdjian´s Pediatric Orthopaedics from the Texas Scottish Rite for Children. 4ª ed. Herring JA,
editor. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2008.
Questão: 67
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Segundo a SBOT, uma ferida de 4cm, com contaminação moderada, é tida como classe II de Gustillo-Anderson.
Geralmente, o fechamento é secundário e não primário como apresentado no item III. Portanto, gabarito foi mantido.
Fonte: Manual de trauma ortopédico / SBOT - Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia; coordenadores, Isabel
Pozzi...[et al.]. São Paulo: SBOT - Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, 2011.
Questão: 69
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Na tenossinovite de De Quervain, a terapia conservadora costuma ser eficaz, utilizando-se crioterapia, AINE e fonoforese
com hidrocortisona gel, por exemplo. A infiltração de corticoide também pode ser utilizada, porém não foi citada na
questão. Após alívio da dor, pode-se iniciar a fisioterapia com alongamento da musculatura e tendões do polegar para
um melhor resultado.
Fonte: Wessel LM, Scholz S, Rüsch M. Characteristic Pattern and Management of Intra-articular Knee Lesions in
Different Pediatric Age Groups. J Pediatr Orthop 21:14–9, 2001.
Questão: 70
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B.
No item II, a afirmativa foi inicialmente considerada correta, porém está errada. A epicondilite lateral é a tendinite do
tendão extensor radial curto do carpo, e não do extensor comum, como apresentado na questão. Desse modo, apenas a
alternativa I está correta e o gabarito foi alterado da letra "C" para a "B".
Fonte: COHEN, Moisés. Tratado de Ortopedia. 1.ed. São Paulo: Roca, 2007. Pag: 239
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Epicondilite lateral do cotovelo. OSVANDRÉ LECH, PAULO CÉSAR FAIAD PILUSKI, ANTÔNIO LOURENÇO SEVERO Rev Bras
Ortop Vol. 38, Nº 8 Agosto, 2003.
Questão: 71
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com a SBOT, a fratura de fise mais comum é da fise distal do rádio, apresentando-se geralmente com bom
prognóstico e sendo classificada como classe II de Salter-Harris. Além disso, na classe II linha de fratura é a própria placa
epifisária, separando epífise e metáfise, mas com um fragmento metafisário ligado à epífise e não a classe I. Portanto, o
gabarito foi mantido.
Fonte: Manual de trauma ortopédico / SBOT - Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia;
coordenadores,
Isabel Pozzi...[et al.]. São Paulo: SBOT - Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, 2011.
Questão: 77
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com a SBOT, o teste de Spurling, caracterizado pela compressão da cabeça em posição de lateralizaçao e
extensão, leva à redução do espaço dos neuroforames, objetivando a reprodução ou o aumento dos sintomas. Com isso,
todas as afirmativas são verdadeiras e o gabarito foi mantido como letra "D".
Fonte: Manual de trauma ortopédico / SBOT - Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia; coordenadores, Isabel
Pozzi...[et al.]. São Paulo: SBOT - Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, 2011.
Questão: 78
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com a SBOT, os reflexos patelar e aquileu fazem parte do exame da coluna lombar. Alterações nesses padrões
direcionam o diagnóstico, mas não determinam gravidade nem o prognóstico. Portanto, o gabarito foi mantido.
Fonte: Manual de trauma ortopédico / SBOT - Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia; coordenadores, Isabel
Pozzi...[et al.]. São Paulo: SBOT - Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, 2011.
Questão: 80
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com a SBOT, na classificação de Thompson e Epstein tipo IV há luxação com fratura do fundo acetabular e não
na tipo II como divulgado na alternativa da questão, enquanto que na tipo V há luxação com fratura da cabeça femoral.
Como as demais alternativas encontram-se corretas segundo a mesma referência, o gabarito foi mantido.
Fonte: Manual de trauma ortopédico / SBOT - Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia; coordenadores, Isabel
Pozzi...[et al.]. São Paulo: SBOT - Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, 2011.

Cargo: Aspirante/Médico - Otorrinolaringologia
Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
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Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 51

Recurso Procedente: Gabarito alterado para alternativa B.
Entre os itens dispostos apresenta-se como correto apenas o III, sendo assim, a alternativa correta é a “B”.
O tratamento “inicial” poderá compreender a indução de morfina, já o uso de cateter faz parte de um procedimento
mais avançado e não inicial como questionado.
Fonte: Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS). 2015
Questão: 53
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A literatura especifica as necessidades cirúrgicas em relação à perda de sangue, hemorragia maciça, com volume
superior a 200ml/hora por no mínimo 3 horas ou volume superior a 1500ml em menos de 24 horas, o volume em tempo
de 48 horas não aborda a quantidade/hora, sendo assim um item inviável a resposta, dessa forma os itens descritos no
gabarito estão corretos.
Fonte: Fenili R. et al. Traumatismo Toracico- Uma Breve Revisão. Arq. Cata. de Medicina . Vol 31. Nº 1-2, 2002.
Questão: 66
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.

A epiglotite aguda é um quadro de odinofagia súbita. Paciente apresenta-se com tronco inclinado para frente
e boca aberta. Diagnóstico essencialmente clínico. Radiografia cervical lateral em casos duvidosos: “sinal do
polegar”.
Fonte: BENTO, Ricardo Ferreira; MINITI, Aroldo; BUTUGAN, Ossamu. Otorrinolaringologia: clínica e cirurgia. 2. ed.
Questão: 67
Recurso Procedente. Questão Anulada.
O agente etiológico Streptococcus aureus colocado como causador da parodite supurativa não existe. O diagnóstico da
parotidite crônica é clínico e o tratamento segue as mesmas bases da forma aguda, mas o prognóstico é bem mais
favorável. A sialometaplasia necrosante uma lesão benigna de caráter inflamatório, que envolve as glândulas salivares
maiores do palato, tendo sido recentemente individualizada. Apenas uma alternativa é corretiva e a questão não possui
resposta.
Fonte: BENTO, Ricardo Ferreira; MINITI, Aroldo; BUTUGAN, Ossamu. Otorrinolaringologia: clínica e cirurgia. 2. ed.
Questão: 70
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A epiglote é a área mais envolvida nas laringites crônicas por Hanseníase.
Fonte: BENTO, Ricardo Ferreira; MINITI, Aroldo; BUTUGAN, Ossamu. Otorrinolaringologia: clínica e cirurgia. 2. ed.
Questão: 76
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A Papilomatose Laríngea é a neoplasia benigna da laringe mais comum, correspondendo por 84% delas. No adulto
corresponde a uma lesão única, exofítica, pedunculada ou nodular em borda livre da corda vocal ou comissura anterior.
Cursa com disfonia, podendo causar obstrução de vias aéreas. É uma lesão de crescimento progressivo e rápido,
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podendo sofrer degeneração maligna. Está relacionado ao vírus papiloma humano (HPV). O tratamento pode ser feito
com microcirurgia ou vaporização com CO2, o qual apresenta menos recidivas.
Fonte: BENTO, Ricardo Ferreira; MINITI, Aroldo; BUTUGAN, Ossamu. Otorrinolaringologia: clínica e cirurgia. 2. ed.
Questão: 79
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A matéria abordada na questão encontra-se incluída no item do edital: noções de oncologia.
Questão: 80
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Na Hemicrania Paroxística a melhor droga para tratamento das crises, assim como para profilaxia, é a indometacina. Na
cefaleia tensional, o tratamento de escolha das crises é feito com analgésicos comuns ou AINE. Na enxaqueca, o
tratamento profilático é indicado quando as crises ultrapassam 3 a 5 episódios por mês e as drogas de escolha são os
betabloqueadores.
Fonte: BENTO, Ricardo Ferreira; MINITI, Aroldo; BUTUGAN, Ossamu. Otorrinolaringologia: clínica e cirurgia. 2. ed.

Cargo: Aspirante/Médico - Pediatria

Questão: 07
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A afirmativa “I. Caso o substantivo “vida” estivesse determinado, a ocorrência de crase seria invalidada. ” não pode ser
considerada correta, pois, em “às vezes na vida temos que parar para um balanço” a palavra “vida” já está determinada:
na = em + a, ou seja, a preposição que determinada “vida” foi empregada. A afirmativa “ III. O uso do acento grave, sinal
indicativo de crase, resulta da contração da preposição “a” exigida pelo termo subordinante com o artigo feminino “a”. ”
não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da questão “acerca da frase presente na tirinha. ” a
frase a ser observada deveria ser a presente na tirinha apresentada. Deste modo a frase em questão é: “às vezes na vida
temos que parar para um balanço”. Neste caso, o emprego do acento grave não ocorre diante da exigência de regência,
mas acentua-se, geralmente, o “a” ou “as” de locuções formadas de substantivos femininos como as locuções
adverbiais: à direita, à esquerda, às vezes, à toa, às claras, à noite...
Fonte:
 O próprio texto.
 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
Questão: 12
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Observa-se que a partícula TO, presente em “It was there that he began writing the more than 500 compositions that he
was to produce” (Foi lá que ele começou a escrever as mais de quinhentas composições que viria a produzir), não se
trata de uma preposição, mas de um marcador de infinitivo para levar PRODUCE a ser compreendido como PRODUZIR;
que a omissão dos dois pronomes relativos THAT não implica em perda de coerência ou carga semântica da estrutura
frasal; que a omissão de pronome relativo é correta se o pronome não for imediatamente seguido de verbo, fato
constatado nas duas ocorrências de THAT na estrutura frasal em questão.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 12, a saber, letra D.

Fonte:


Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
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Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 74, 480,584.

Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
Questão: 15
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
A) There is regional inequality between wind power’s yield standards. (Há desigualdade regional entre os padrões de
produção de ventos)
B) The less fuel we use the more average energy costs might dwindle. (Quanto menos combustível usamos mais a média
dos custos de energia decrescem)
C) Overtime fee in renewable energy systems have proven less costly. (Custos de horas extra/trabalho extraordinário
nos sistemas de energia têm provado ser menos custosos)
D) One climatal lineament might rule over regional achievement ability. (Um delineamento/perfil/paradigma climático
pode determinar/mandar na habilidade regional de realização/consecução/resultado)
Observa-se que não era necessário sequer analisar o mapa e os indicadores de legenda para realizar a exclusão do item
C; que os itens A, B, C confirmam-se no texto que se encontra à esquerda da imagem; que os itens A, B, D estão corretos
e que a diretiva da questão solicita que se aponte um único item inconsistente; que as inferências realizadas no item C
não podem ser confirmadas no texto que se encontra à esquerda da imagem; que é necessário dominar-se o
conhecimento de que OVER TIME (grafado separado) é um advérbio que significa AO LONGO DO TEMPO/COM O
PASSAR DO TEMPO, sendo totalmente diferente o significado de OVERTIME (grafado junto) para a exclusão do item C.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 15, a saber, letra C.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução do itens propostos na Questão 17 e sua verificação inferencial no texto que antecede a questão, se
realizadas sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis dúvidas. Assim temos:
A) To varnish sunglasses’ screws use nail polish. (Para envernizar parafusos de óculos de sol use esmalte de unhas)
B) Wooden boat hulls are hardly ever enamelled. (Cascos de barco de madeira dificilmente são envernizados)
C) Varnishes should be applied on rough surfaces. (Vernizes devem ser aplicados sobre superfícies ásperas/brutas)
D) It takes a handful of varnish tiers for good result. (São necessárias várias/um punhado de camadas/demãos de verniz
para um bom resultado)
O item A contradiz o texto em “Clear nail polish, a type of varnish, can be used for countless small fixes: dab small
amounts to keep splintered wood from snagging, prevent ink from running, and stop buttons on clothing or screws on
sunglasses from coming loose.” (Esmalte de unhas incolor, um tipo de verniz, pode ser usado em incontáveis pequenos
reparos: aplique pequenas quantidades para evitar madeira lascada de desintegrar-se, evite que tinta escorra,
fixe/prenda botões em roupas ou parafusos em óculos de sol para que não afrouxem/fiquem bambos).
O item B contradiz o texto em “the wooden hulls of boats are also often varnished.” (Os cascos de madeira dos barcos
são frequentemente envernizados).
O item C contradiz o texto em “Wood must be carefully cleaned and sanded before any varnish is applied.” (A madeira
deve ser cuidadosamente limpa e lixada antes que qualquer verniz seja aplicado).
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O item D confirma-se no texto em “Several coats are often required.” (Diversas/várias camadas/demãos são
frequentemente aplicadas).
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 17, a saber, letra D.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 19
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na Questão 19, a análise do texto que antecede a questão e o domínio do
conhecimento relativo a tempos verbais, se aplicados sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis dúvidas. Assim
temos:
“My friend Arnold Spencer has recently been indicated to a higher position at work, in fact he is now na editor-in-chief
at a famous online magazine. However having had personal worth to access that, it seems to have gotten to him. We
should admit he hasn’t been himself lately. He turned out to be aloof, has been getting to work late and you notice he’s
spacing out frequently.” (Meu amigo Arnold Spencer foi recentemente indicado para um cargo mais alto no trabalho, na
verdade ele é agora editor chefe de uma famosa revista online. Apesar de ter valor pessoal para ter conseguido tal
cargo, parece que foi negativamente afetado. Devemos admitir que ele não tem sido o mesmo ultimamente. Ele ficou
distante/indiferente, tem chegado ao trabalho atrasado e percebe-se que ele está distraído frequentemente.)
“It’s extremely important that ARNOLD BE warned about the consequences of such behavior.” (É extremamente
importante que Arnold seja alertado sobre as consequências de tal comportamento).
Destaca-se que o Presente do Subjuntivo do verbo TO BE é BE para qualquer sujeito; que o uso do Presente do
Subjuntivo é obrigatório porque há Sentence Antecedent/ THAT clause (Oração antecedente ) “ IT’S EXTREMELY
IMPORTANT THAT”; que o item C fere a semântica (É extremamente importante que Arnold SER alertado sobre as
consequências de tal comportamento) e a gramática, como já exposto.
Portanto, não há respaldo para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito preliminar divulgado
para a Questão 19, a saber, letra B.
Fonte:
 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press.Page 559.
Questão: 20
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na Questão 20, a análise do texto que antecede a questão e o domínio do
conhecimento relativo ao uso de tempos verbais, se aplicados sem falhas, são suficientes para eliminar possíveis
dúvidas. Assim temos:
“Kate: You haven’t uttered a word ever since we’ve gotten here.” (Você não pronunciou uma palavra desde que nós
chegamos aqui)
“Babs: I feel dizzy and have a sore gut.” (Eu me sinto tonta e tenho dor de estômago)
“Kate: You’d better see a doctor.” (Seria melhor para você/Seria recomendável ver um médico)
Ressalta-se que a única resposta correta é HAD BETTER por tratar-se de expressão de alerta; que HAD BETTER significa
que se não for adotada a sugestão feita haverá sérias consequências, no caso danos mais graves à saúde; que a análise
do contexto de uso é vital para a seleção do item adequado ao contexto; que a tradução do item C “teria sido melhor
ver um médico” prova que ele não se aplica ao contexto em sua temporalidade; que as diretivas da Questão 20 são
plenamente satisfatórias e claras; que HAD BETTER refere-se a um futuro imediato.
Portanto, não há respaldo para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito preliminar divulgado
para a Questão 20, a saber, letra A.
Fonte:
 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
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Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 203

Questão: 23
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando da questão apresenta três afirmativas sobre a ferramenta Libre Office Impress. É importante ressaltar, que
para a resolução da questão não era necessário qualquer imagem, pois a análise era direta sobre recursos da ferramenta
em questão. Segundo o fabricante da ferramenta em questão, as afirmativas abaixo são consideradas FALSAS pelos
seguintes motivos:
 “Minimizar espaçamento diminui o espaçamento do parágrafo acima do parágrafo selecionado”, pois o nome
correto do comando que realiza essa função é DIMINUIR ESPAÇAMENTO.


“Otimizar Fonte reduz o tamanho da fonte do texto selecionado”, pois o nome correto do recurso é REDUZIR
FONTE.

Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente mantendo a decisão do gabarito preliminar.
Fonte: https://help.libreoffice.org/Impress/Text_Formatting_Bar/pt-BR#Diminuir_espa.C3.A7amento
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Quando determinada empresa é certificada ISO 14.001 e tem a sustentabilidade ambiental como princípio de gestão, é
plenamente factível concluir que utilizar corretamente esta ferramenta (ISO 14.001) é um importante passo para o
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ao permitir a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental, ao auxiliar no
cumprimento da legislação ambiental variadas, etc. Portanto, estes dois temas estão plenamente correlacionados.
Fonte: Domínio público.
Questão: 51
Recurso Procedente: Gabarito alterado para alternativa B.
Entre os itens dispostos apresenta-se como correto apenas o III, sendo assim, a alternativa correta é a “B”.
O tratamento “inicial” poderá compreender a indução de morfina, já o uso de cateter faz parte de um procedimento
mais avançado e não inicial como questionado.
Fonte: Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS). 2015
Questão: 52
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A lesão no pulmão é a mais implicada às causas de óbito em relação ao trauma torácico. Dados de cunho epidemiológico
e estatísticos abordam claramente essa referência.
Fonte: Fonte: Fenilli, eta al. Arqui. Catarinense de Medicina. Trauma torácico, revisão de literatura. Vol. 31.2002.
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Questão: 53
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A literatura especifica as necessidades cirúrgicas em relação à perda de sangue, hemorragia maciça, com volume
superior a 200ml/hora por no mínimo 3 horas ou volume superior a 1500ml em menos de 24 horas, o volume em tempo
de 48 horas não aborda a quantidade/hora, sendo assim um item inviável a resposta, dessa forma os itens descritos no
gabarito estão corretos.
Fonte: Fenili R. et al. Traumatismo Toracico- Uma Breve Revisão. Arq. Cata. de Medicina . Vol 31. Nº 1-2, 2002.
Questão: 56
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Os sintomas descritos coincidem com as caraterísticas de intoxicação por Mercúrio inorgânico. Altas taxas de HgU. Entre
os relacionados, tremores específicos são os mais relatados na literatura. Os elementos dispostos nas demais
alternativas não implicam com os dados inferidos na questão.
Fonte: FARIA, Marcília de Araújo Medrado. Mercuralismo metálico crônico ocupacional. Rev. Saúde Pública, São Paulo ,
v. 37, n. 1, p. 116-127, Feb. 2003
Questão: 57
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Todos os itens são de risco e necessitam de uma avaliação conjunta. Não foram abordados a outras patologias, mas
apenas aos fatores associados à dispneia, os quais a cianose, a depressão de nível de consciência e a taquicardia
implicam-se como fatores de relevância a essa situação.
Fonte: Martinez JAB. Et al. Simpósio de Semiologia. Dispnéia. Ver. Fac. Med. USP-Rib. Preto. Vol. 37.
Questão: 63
Recurso Procedente. Questão Anulada.
SUSTENTAM-SE AS RAZÕES RECURSAIS SOBRE A EXISTÊNCIA DE DOIS GABARITOS CORRETOS, E DESSE MODO, JUSTIFICASE A ANULAÇÃO DA QUESTÃO. Na avaliação do desenvolvimento motor, é importante avaliar a simetria, a presença e a
intensidade dos movimentos. Dos três aos seis meses de idade há predomínio do padrão extensor, o qual vai se
modificando no sentido céfalo-caudal e próxima-distal. A partir do 6º mês há alternância entre flexão e extensão, e
dissociação entre os movimentos da cintura escapular e pélvica. A partir do terceiro trimestre, a criança começa a
assumir a postura ortostática.
-2 meses: eleva a cabeça, sorriso social, sons guturais.
-4 meses: levanta cabeça e tórax, mãos na linha media, agarra um objeto, gargalhadas.
-7 meses: rola, senta-se sem apoio, transfere objetos entre as mãos, forma polissílabos vogais.
-10 meses: senta-se sem apoio, engatinha, realiza pinça assistida, repete sons.
-12 meses: levanta-se sozinho, anda com apoio, realiza movimento de pinça, diz uma ou duas palavras.
Desse modo, ressalta-se que as características expostas pelo enunciado são compatíveis com 5 meses e 7 meses,
corroborando sua anulação.
Fonte:


- Caderno 33 de atenção básica: saúde da criança, Ministério da Saúde, 2012, capítulo 8, página 123, disponível
em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_crescimento_desenvolvimento.pdf



LOPEZ, Fabio Ancona.; JUNIOR, Dioclécio Campos. Tratado de Pediatria. 2.ed. Editora Manole, 2009. Seção 7.
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BEHRMAN, Richard E.; KLIEGMAN, Robert M.; JENSON, Hal B.; STANTON, Bonita F. Tratado de Pediatria. 18.ed.
Editora Elsevier.

Questão: 64
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sensibilidade, no conceito epidemiológico, é definida como a probabilidade de um indivíduo avaliado e doente de ter
seu teste alterado (positivo). O nitrito surge na urina a partir da conversão do nitrato na presença de bactérias gramnegativas. Para haver essa conversão, é necessário que as bactérias tenham ficado em contato com o nitrato na bexiga
por pelo menos QUATRO horas. Dessa forma, o achado de nitrito no exame de urina evidencia somente bactérias gram
negativas, é tempo-dependente, e por isso, é um teste de baixa sensibilidade (53%), ou seja, pode apresentar resultado
negativo ao analisar urina que tenha ficado um tempo inferior a quatro horas com o nitrato na bexiga. Entretanto, o
teste é bastante específico (98%), ou seja, quando a presença de nitrito é detectada, configura-se ITU. Na população
pediátrica, a apresentação de ITU é bastante heterogênea, e independente da faixa etária, suspeita-se de pielonefrite
quando se apresenta sinais de maior gravidade e desidratação, sendo caracterizada por dor abdominal ou no flanco,
febre, indisposição, náuseas, vômitos e ocasionalmente diarreia. Apesar de serem sintomas inespecíficos, e coincidentes
com cistite em alguns casos, é correto dizer que eles também caracterizam a pielonefrite, já que não houve
generalização na assertiva. Dessa maneira, AS RAZÕES RECURSAIS EXPOSTAS SÃO IMPROCEDENTES, e justifica-se a partir
da explanação, a manutenção do gabarito.
Fonte:


- LOPEZ, Fabio Ancona.; JUNIOR, Dioclécio Campos. Tratado de Pediatria. 2.ed. Editora Manole, 2009. Seção 17,
cap 1.



- BEHRMAN, Richard E.; KLIEGMAN, Robert M.; JENSON, Hal B.; STANTON, Bonita F. Tratado de Pediatria. 18.ed.
Editora Elsevier.



- DINIZ, JSS et al. Infecção do Trato Urinário -Doenças Infecciosas na Infância e Adolescência, 2ªed, Editora
Medsi, 2000, pag 412.
-

SCHETTINO, CE, and W. M. DEL FAVERO. "Terapêutica em Pediatria.", Atheneu, 2001, P407.



- Martino, Marinês DV, Júlio Toporovski, and Igor Mimica Mimica. "Métodos bacteriológicos de triagem em



infecções do trato urinário na infância e adolescência." J. Bras. Nefrol 24.2 (2002): 71-80.

Questão: 65
Recurso Procedente. Questão Anulada.
SUSTENTAM-SE OS RECURSOS DE AUSÊNCIA DE UMA RESPOSTA CORRETA. As recomendações vacinais devem seguir
sempre a última atualização do Programa Nacional de imunizações (PNI) vigentes no período, e corrobora-se o recurso
analisado quanto às mudanças periódicas de acordo com situações epidemiológicas.
Dessa maneira, PROCEDEU-SE COM A ANULAÇÃO DA QUESTÃO DIANTE DO CENÁRIO EPIDEMIOLOGICO ATUAL.
A questão solicita a marcação da MELHOR alternativa com as possíveis vacinas a serem ofertadas. Para o lactente de 13
meses, é necessário atualizar com as vacinas: - Terceira dose de VIP (esquema nacional de 3 doses, preferencialmente
aos 2, 4 e 6 meses). - Dose inicial de Febre amarela (esquema nacional aos 9 meses) - Primeira dose de tríplice viral
(esquema nacional aos 12 meses) - Reforço de Pneumocócica 10 valente (esquema nacional aos 12 meses) - Reforço de
Meningocócica C (esquema nacional aos 12 meses). Entretanto, em menores de 2 anos de idade primovacinados, não
se deve administrar a vacina febre amarela simultaneamente com a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
e/ou tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela) e/ ou varicela, como sustenta as ações recursais. Deve orientar,
então, o intervalo mínimo de 30 dias.
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Ressalta-se ainda, que nem todas as regiões de Minas Gerais eram consideradas endêmicas e, diante da maior
frequência de caxumba, preconizava-se a aplicação de tríplice viral, o que justificaria o gabarito como a melhor opção.
Entretanto, considera-se justa a anulação, visto que, atualmente a vacinação contra febre amarela tornou-se prioridade
no contexto.
Questão: 67
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão, inicialmente, apenas conceitua “Enurese noturna” e solicita a melhor conduta diante da possível patologia.
Ressalta-se que o termo “conduta” abrange não só a terapêutica e solicitações finais prescritas pelo médico, como
também engloba todas as ações durante a consulta clínica, o que é representada pela boa anamnese, incluindo história
familiar, exame físico, raciocínio clínico e seguimento de protocolos e/ou recomendações para confirmar, ou não, a
hipótese diagnóstica. Esse conjunto de ações irá corroborar, então, a conduta médica final. Dessa maneira, NÃO
SUSTENTA O RECURSO PROFERIDO COM ALEGAÇÃO DO USO INCORRETO DO TERMO CONDUTA E AS ASSERTIVAS
EXPOSTAS NA QUESTÃO, exemplificado na explanação acima. As diretrizes mais atuais recomendam obrigatória a
realização da análise da urina para avaliar densidade e infecções (urina 1, cultura e antibiograma) para afastar possíveis
diagnósticos diferenciais, e, portanto, consolidar o diagnóstico de enurese noturna.
Fonte:
 LOPEZ, Fabio Ancona.; JUNIOR, Dioclécio Campos. Tratado de Pediatria. 2.ed. Editora Manole, 2009. Seção 17,
capítulo 8.
 Denes FT, Streit D, Zerati Filho M, Duarte RJ. Classificação e propedêutica da enurese. São Paulo:BG
Cultural;1999.
 Diretriz disponível em http://diretrizes.amb.org.br/_BibliotecaAntiga/enurese-diagnostico-e-tratamento.pdf

Questão: 70
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A síndrome de morte súbita do lactente (SMSL) é definida como morte súbita de qualquer lactente ou criança pequena
que seja inesperada a julgar pela anamnese e inexplicada após um exame post-mortem minucioso, que inclui necropsia
completa, investigação do cenário da morte e revisão da história médica. A despeito de extensos esforços, as causas da
síndrome permanecem ignoradas. Os achados à necropsia de vítimas da SMSL não tem mostrado sensibilidade e
especificidades suficientes para explicar a doença e sua causa, entretanto, os achados post-mortem estão diretamente
relacionados a um desenvolvimento anormal do tronco encefálico e asfixia crônica no contexto da fisiopatologia. As
alterações de asfixias são secundárias a anormalidades subjacentes que comprometeu o desenvolvimento do tronco
encefálico ou resultam de disfunção deste, sendo essa a hipótese mais aceita para explicar a fisiologia da SMSL, porém,
não é possível determinar a causa específica do óbito. Ressalta-se que necropsia constitui em uma série de
procedimentos e observações organizadas e hierarquizadas realizadas no cadáver com o objetivo de determinar a causa
do óbito juntamente com a clínica prévia correlacionada. O achado post mortem constitui uma etapa dessa observação
durante a necropsia, não sendo sinônimos no contexto. Dessa maneira, NÃO SUSTENTA O RECURSO PROFERIDO JÁ QUE
NECROPSIA E POST MORTEM NÃO SÃO SINÔNIMOS, e como base na explanação exposta, todas as assertivas da questão
estão corretas, assim como o gabarito divulgado.
Fonte:


BEHRMAN, Richard E.; KLIEGMAN, Robert M.; JENSON, Hal B.; STANTON, Bonita F. Tratado de Pediatria. 18.ed.
Editora Elsevier. Parte XXXIII, capítulo 657, página 2301.



NUNES Magda, Síndrome da Morte Súbita do Lactente : Aspectos Epidemiológicos, Fisiopatologia e Prevenção.
Disponível em: http://www.sbp.com.br/img/documentos/doc_sindrome_msl.pdf

164

Questão: 71
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
NÃO SUSTENTA O RECURSO proferido diante da argumentação do uso incorreto da crase na assertiva, já que isso não
impede a interpretação correta da questão no contexto exigido. A construção da frase “os principais agentes etiológicos
bacterianos correspondem à otite média aguda” permite a clara compreensão de que faz referência aos agentes
etiológicos em comum, a fim de aplicar o conhecimento médico nas patologias. Ressalta-se ainda os agentes mais
comuns em OMA e Sinusite são Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza e Moraxella catarrhalis. Além disso,
Adenovírus são os principais causadores de sinusites virais, ainda que as bacterianas sejam mais frequentes. Diante
dessa explanação, apenas a alternativa que refere o vírus Parainfluenza como principal agente viral esta incorreta.
Fonte:Guideline
IVAS
da
ABORLCCF,
disponível
em
http://www.aborlccf.org.br/imageBank/guidelines_completo_07.pdf.
Questão: 72
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O caso clínico exposto relata quadro ATÍPICO de pneumonia, caracterizado, em geral, por curso SUBAGUDO, tosse
arrastada (seca e/ou produtiva), dispneia leve e não progressiva febre baixa ou ausente, ausência de dor torácica, e
grandes achados radiológicos dissociados de uma clínica leve ou moderada. Dentre as pneumonias atípicas, a maioria é
causada por Mycoplasma sp., seguida de Chlamydia sp., sendo essa última mais frequente em lactentes, e a primeira
após 6 anos. Ressalta-se que ao exame físico o paciente encontrava-se AFEBRIL, o que direciona o raciocínio clínico para
uma pneumonia atípica. O Streptococcus pneumonie é o principal agente dos quadros bacterianos de pneumonia
comunitária ou típica, em todas as faixas etárias, quando apresentam quadro agudo e agressivo, principalmente em
crianças maiores, o que não foi característico do caso clínico exposto. No terceiro parágrafo de Aspectos clínicos das
Pneumonias comunitárias em “Diretrizes Brasileiras em Pneumonia adquirida na comunidade em pediatria -20017”,
refere que na PAC o quadro clínico tende a ser mais grave, com febre elevada, prostação mais evidente e tosse mais
produtiva. Essa mesma referência, correlaciona os agentes etiológicos conforme a idade no quadro 1 anexado, porém
refere-se a pneumonia comunitária ou dita típica. Dessa forma, NÃO SUSTENTAM OS RECURSOS QUANTO AO ERRO DO
GABARITO, sendo o agente Mycoplasma sp melhor correlacionado com a clínica e dados dos exames aplicados na
questão, conforme explanação acima e seguindo raciocínio clínico de pneumonia atípica.
Fonte:


- Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. "Diretrizes brasileiras em pneumonia adquirida na
comunidade em pediatria-2007." J. bras. pneumol 33.supl. 1 (2007): s31-s50.



- LOPEZ, Fabio Ancona.; JUNIOR, Dioclécio Campos. Tratado de Pediatria. 2.ed. Editora Manole, 2009. Seção 24,
capítulo 5 e 7.



- BEHRMAN, Richard E.; KLIEGMAN, Robert M.; JENSON, Hal B.; STANTON, Bonita F. Tratado de Pediatria. 18.ed.
Editora Elsevier. Parte XVII, Capítulo 170.

Questão: 75
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão aborda um quadro clínico de ANEMIA, plaquetopenia, leucocitose, palidez e linfonodomegalia, os quais são
mais sugestivos de LLA, diante da cronicidade e idade do paciente. A anemia não é uma entidade específica, mas
decorre de numerosos processos patológicos subjacentes, os quais devem ser amplamente investigados e, quando de
aparecimento agudo, são mais sugestivas de leucemias. Levando-se em consideração, os sintomas inespecíficos das
repercussões anêmicas, a investigação e diagnóstico diferencial deve ser realizado com doenças benignas e malignas. AS
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RAZÕES RECURSAIS DISPÔEM CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AUSENTE NO EDITAL, PORÉM SÃO IMPROCEDENTES PELA
EXPLANAÇÃO EXPOSTA POR INCLUIR ANEMIA E SUAS POSSÍVEIS CAUSAS.
Fonte:
 LOPEZ, Fabio Ancona.; JUNIOR, Dioclécio Campos. Tratado de Pediatria. 2.ed. Editora Manole, 2009. Seção 21,
capítulo 2.
 BEHRMAN, Richard E.; KLIEGMAN, Robert M.; JENSON, Hal B.; STANTON, Bonita F. Tratado de Pediatria. 18.ed.
Editora Elsevier. Parte XXII, Capítulo 449
Questão: 76
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão aborda inicialmente o quadro de uma criança com TRANSTORNO COMPORTAMENTAL E EMOCIAL QUE
APARECEM HABITUALMENTE DURANTE A INFÂNCIA OU ADOLESCÊNCIA (CID F90-F98), com sintomatologia de ansiedade
e taquicardia, diagnosticada pelo plantonista como simples episódio de ansiedade. Entretanto, é cabível a investigação
ampliada pelo pediatra da criança sobre o possível quadro de transtorno de hiper/ansiedade ou emocional da infância
não específico (F93.8), e seus diagnósticos diferenciais para a abordagem do mesmo, já que a conduta terapêutica, em
cada caso, implicará em divergências consideráveis. AS RAZÕES RECURSAIS DISPÔEM CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
AUSENTE NO EDITAL, PORÉM, SÃO IMPROCEDENTES PELA EXPLANAÇÃO EXPOSTA. Ressalta-se que diante de uma queixa
de ansiedade, a qual constitui um sintoma vago e subjetivo, o traçado de ECG permite associar a clínica com a síndrome
Wolff-Parkinson-White (WPW), caracterizada pela presença de uma via acessória (VA) de condução que predispõe os
doentes à ocorrência de taquiarritmias, e consequentemente ansiedade pelas palpitações geradas. O mais comum é a
taquicardia de reentrada aurículo-ventricular (TRAV), que representa 95% das taquicardias de reentrada, como
mostrada no primeiro traçado de ECG da questão. A maioria dos doentes são jovens e não possui doença cardíaca
estrutural, o que justifica avaliação categórica diante de queixas de sentimentos vagos. Considera-se ainda que a
patologia pode ocorrer na presença de uma cardiopatia congênita, mais comumente a anomalia de Ebstein da valva
tricúspide e transposição corrigida de grandes vasos. Em crianças, pode ser desencadeada por exposição a aminas
simpaticomiméticas contidas em descongestionantes adquiridos sem receita médica, a qual deve ser investigada
durante uma ampla entrevista médica preconizada no atendimento.
Fonte:


- BEHRMAN, Richard E.; KLIEGMAN, Robert M.; JENSON, Hal B.; STANTON, Bonita F. Tratado de Pediatria. 18.ed.
Editora Elsevier. Parte III, Capítulo 23, pag 95-97.



- BEHRMAN, Richard E.; KLIEGMAN, Robert M.; JENSON, Hal B.; STANTON, Bonita F. Tratado de Pediatria. 18.ed.
Editora Elsevier. Parte XX, Seção4, pag 1548-1560. Vol 2



- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde – CID-10. Disponível em http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f90_f98.htm



- Braunwald E, Zipes DP, Libby P. Tratado de medicina cardiovascular. 6ª ed. São Paulo: Roca, 2003. p. 133-4,
710-1, 800,924.

Cargo: Aspirante/Médico - Proctologia

Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
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Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 51

Recurso Procedente: Gabarito alterado para alternativa B.
Entre os itens dispostos apresenta-se como correto apenas o III, sendo assim, a alternativa correta é a “B”.
O tratamento “inicial” poderá compreender a indução de morfina, já o uso de cateter faz parte de um procedimento
mais avançado e não inicial como questionado.
Fonte: Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS). 2015
Questão: 52
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A lesão no pulmão é a mais implicada às causas de óbito em relação ao trauma torácico. Dados de cunho epidemiológico
e estatísticos abordam claramente essa referência.
Fonte: Fonte: Fenilli, eta al. Arqui. Catarinense de Medicina. Trauma torácico, revisão de literatura. Vol. 31.2002.
Questão: 62
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Os pólipos colorretais podem ser divididos em dois grandes grupos segundo sua histologia: Neoplásicos e Não
neoplásicos. Os pólipos não neoplásicos são divididos em hiperplásicos, hamartomas e inflamatórios. Os pólipos
neoplásicos podem ser divididos em malignos (adenocarcinomas) e benignos (pólipos adenomatosos), e estes últimos
podem ainda serem subdivididos, quanto a sua histologia, em tubulares, vilosos ou tubulovilosos. Quanto aos pólipos
neoplásicos benignos estima-se sua frequência de diagnostico a colonoscopia seja de 85% de pólipos tubulares, 5% de
vilosos e 8% dos casos de tubulovilosos. Sustenta o recurso que os adenomas tubulares fazem parte do grupo de pólipos
neoplásicos e há uma confusão quanto à diferenciação entre neoplásico e malignidade, podendo o pólipo ser neoplásico
e benigno, como é o caso dos tubulares. Diante alegação no recurso, verificou-se que o enunciado é deficiente para
que julgasse o item comparando a frequência de aparecimento a colonoscopia entre os pólipos benignos neoplásicos
(adenomatoso tubular) e os pólipos não neoplásicos (hiperplásicos), de forma que o correto seria o questionamento
quanto a tipo histológico mais frequente entre os pólipos benignos neoplásicos. Por esta razão, a questão foi anulada.
Fonte: SABISTON Tratado de Cirurgia, A Base Biologica da Pratica CIrurgica Moderna, Cap 50 Colon e Reto, pags 12811285.
Questão: 64
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa A.
A PAF é a síndrome de polipose hereditária mais comum, acometem ambos os sexos igualmente e tem inicio na
adolescência, possui herança autossômica dominante e sua patogênese está relacionada à presença do gene APC
mutante, alelo disfuncionante, que não bloqueia o crescimento celular.
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Fonte: SABISTON Tratado de Cirurgia, A Base Biológica da Pratica Cirúrgica Moderna, Cap 50 Colon e Reto, pags 12811285.

Cargo: Aspirante/Médico - Psiquiatria

Questão: 06
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) o não-verbal refere-se à representação semântica do enunciado expresso na tirinha de forma que o
mesmo amplia o sentido que, de forma isolada, poderia ser atribuído ao texto verbal. ” não pode ser considerada
correta, pois, não há possibilidade de que, de forma isolada, o não-verbal represente o mesmo sentido expresso no
texto verbal. O texto verbal apresenta uma conotação diferente da que foi ilustrada, sendo a imagem a representação
literal do texto verbal. A alternativa “B) através do mesmo, a função social constituída do texto, de revelar um
posicionamento crítico sob a perspectiva do humor, é demonstrada. ” foi indicada como correta. De acordo com o
dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra “através” pode ser empregada, em sua 5ª acepção, com o sentido de
“por meio de; mediante. A alternativa “C) tendo em vista o propósito de comunicação, o gênero textual apresentado
assume a forma de um outro gênero, sendo um o instrumento utilizado pelo outro. ” não pode ser considerada correta,
pois, quando tal fato ocorre acontece o que chamamos de “hibridização” ou “intertextualidade intergêneros”, por
exemplo, um texto pode apresentar características de uma placa de trânsito, mas não ser uma placa de trânsito.

Fonte:
 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22310
Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
Questão: 15
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
A) There is regional inequality between wind power’s yield standards. (Há desigualdade regional entre os padrões de
produção de ventos)
B) The less fuel we use the more average energy costs might dwindle. (Quanto menos combustível usamos mais a média
dos custos de energia decrescem)
C) Overtime fee in renewable energy systems have proven less costly. (Custos de horas extra/trabalho extraordinário
nos sistemas de energia têm provado ser menos custosos)
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D) One climatal lineament might rule over regional achievement ability. (Um delineamento/perfil/paradigma climático
pode determinar/mandar na habilidade regional de realização/consecução/resultado)
Observa-se que não era necessário sequer analisar o mapa e os indicadores de legenda para realizar a exclusão do item
C; que os itens A, B, C confirmam-se no texto que se encontra à esquerda da imagem; que os itens A, B, D estão corretos
e que a diretiva da questão solicita que se aponte um único item inconsistente; que as inferências realizadas no item C
não podem ser confirmadas no texto que se encontra à esquerda da imagem; que é necessário dominar-se o
conhecimento de que OVER TIME (grafado separado) é um advérbio que significa AO LONGO DO TEMPO/COM O
PASSAR DO TEMPO, sendo totalmente diferente o significado de OVERTIME (grafado junto) para a exclusão do item C.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 15, a saber, letra C.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Quando determinada empresa é certificada ISO 14.001 e tem a sustentabilidade ambiental como princípio de gestão, é
plenamente factível concluir que utilizar corretamente esta ferramenta (ISO 14.001) é um importante passo para o
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ao permitir a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental, ao auxiliar no
cumprimento da legislação ambiental variadas, etc. Portanto, estes dois temas estão plenamente correlacionados.
Fonte: Domínio público.
Questão: 51
Recurso Procedente: Gabarito alterado para alternativa B.
Entre os itens dispostos apresenta-se como correto apenas o III, sendo assim, a alternativa correta é a “B”.
O tratamento “inicial” poderá compreender a indução de morfina, já o uso de cateter faz parte de um procedimento
mais avançado e não inicial como questionado.
Fonte: Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS). 2015
Questão: 52
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A lesão no pulmão é a mais implicada às causas de óbito em relação ao trauma torácico. Dados de cunho epidemiológico
e estatísticos abordam claramente essa referência.
Fonte: Fenilli, eta al. Arqui. Catarinense de Medicina. Trauma torácico, revisão de literatura. Vol. 31.2002.
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Questão: 53
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A literatura especifica as necessidades cirúrgicas em relação à perda de sangue, hemorragia maciça, com volume
superior a 200ml/hora por no mínimo 3 horas ou volume superior a 1500ml em menos de 24 horas, o volume em tempo
de 48 horas não aborda a quantidade/hora, sendo assim um item inviável a resposta, dessa forma os itens descritos no
gabarito estão corretos.
Fonte: Fenili R. et al. Traumatismo Toracico- Uma Breve Revisão. Arq. Cata. de Medicina . Vol 31. Nº 1-2, 2002.
Questão: 56
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Os sintomas descritos coincidem com as caraterísticas de intoxicação por Mercúrio inorgânico. Altas taxas de HgU. Entre
os relacionados, tremores específicos são os mais relatados na literatura. Os elementos dispostos nas demais
alternativas não implicam com os dados inferidos na questão.
Fonte: FARIA, Marcília de Araújo Medrado. Mercuralismo metálico crônico ocupacional. Rev. Saúde Pública, São Paulo ,
v. 37, n. 1, p. 116-127, Feb. 2003
Questão: 57
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Todos os itens são de risco e necessitam de uma avaliação conjunta. Não foram abordados a outras patologias, mas
apenas aos fatores associados à dispneia, os quais a cianose, a depressão de nível de consciência e a taquicardia
implicam-se como fatores de relevância a essa situação.
Fonte: Martinez JAB. Et al. Simpósio de Semiologia. Dispnéia. Ver. Fac. Med. USP-Rib. Preto. Vol. 37.
Questão: 65
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com a descrição do quadro clínico a alternativa mais provável deveria ser epidemiologia, quadro clínico e
laboratorial das alternativas apresentadas. De acordo com a referência bibliográfica citada observa-se:
Os sinais e sintomas iniciais de toxicidade por lítio incluem sintomas neurológicos, gastrintestinais, alterações
cardiovasculares e disfunção renal. Os sinais e sintomas mais tardios incluem perturbação da consciência, fasciculações
musculares, mioclonias, convulsões e coma. Fatores de risco incluem exceder a dose recomendada; diminuição da
excreção decorrente de comprometimento renal, dieta pobre em sódio, interações medicamentosas e desidratação.
Idosos são mais vulneráveis ao efeito do aumento das concentrações séricas de lítio. Quanto maior a concentração e
quanto mais longo o tempo em que ela esteve alta, pior os sintomas da toxicidade.
Intoxicação leve a moderada (nível do lítio = 1,5 a 2 mEq/L):
- Gastrintestinais: vômitos, dor abdominal, boca seca
- Neurológicos: ataxia, tontura, fala arrastada, nistagmo, letargia ou excitação e fraqueza muscular.
Intoxicação moderada a grave (nível do lítio = 2 a 2,5 mEq/L)
- Gastrintestinais: anorexia, náuseas e vômitos persistentes.
- Neurológicos: visão turva, fasciculações musculares, movimentos clônicos dos membros e reflexos tendíneos
profundos, convulsõe, delirium, síncope, estupor e coma.
- Cardiológicos: baixa de pressão arterial, arritmias cardíacas e anormalidades da condução.
Intoxicação grave (nível do lítio > 2,5 mEq/L)
Convulsões generalizadas, oligúria e insuficiência renal e morte.
Fonte:
 HALES, R.E.; YUDOFSKY, S. C. Tratado de psiquiatria clínica. 5. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. KAPLAN H.I. ;
SADOCK B.J.GREBB J.A.; Compêndio de Psiquiatria. 7. Ed. Arimed.
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Questão: 68
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Dentre as alternativas listadas a mais provável por método de exclusão seria a alternativa C como apresentada. Porém o
transtorno de somatização faz diagnostico diferencial principalmente com transtornos orgânicos. Dentre as doenças
psiquiátricas, o transtorno de ansiedade pode ser um diagnostico diferencial. Diante do exposto, a questão foi anulada.
Fonte: HALES, R.E.; YUDOFSKY, S. C. Tratado de psiquiatria clínica. 5. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. KAPLAN H.I. ;
SADOCK B.J.GREBB J.A.; Compêndio de Psiquiatria. 7. Ed. Arimed.
Questão: 70
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com a referência bibliográfica considera-se que a crise dissociativa apresenta padrões mais variados que a
crise convulsiva generalizada, que tendem a seguir um determinado padrão.
As crises dissociativas são caracterizadas por manifestações motoras, fase clônica geralmente anterior à fase
tônica, instalação mais lenta, duração mais longa, e as crises raramente surgem durante o sono. Nas crises
convulsivas, a fase tônica costuma preceder a fase clônica, podem surgir durante o sono, a instalação é abrupta,
com duração mais curta, tendem a seguir um determinado padrão, segundo o tipo de crise epiléptica e, após a
crise, pode ocorrer confusão mental. Assim, analisando as alternativas, apenas a primeira e a última alternativas
estão corretas.
MANUTENÇÃO DO GABARITO DIVULGADO – LETRA A
Fonte:
 HALES, R.E.; YUDOFSKY, S. C. Tratado de psiquiatria clínica. 5. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. KAPLAN H.I. ;
SADOCK B.J.GREBB J.A.; Compêndio de Psiquiatria. 7. Ed. Arimed.
Questão: 74
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.

A presença de autorrecriminação não é critério fundamental para a caracterização do transtorno
depressivo maior, no entanto quando presente pode ser utilizada para diagnóstico diferencial entre a
pseudodemência e demência degenerativa primaria.
MANUTENÇÃO DO GABARITO DIVULGADO – LETRA C.
Fonte: HALES, R.E.; YUDOFSKY, S. C. Tratado de psiquiatria clínica. 5. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. KAPLAN H.I. ;
SADOCK B.J.GREBB J.A.; Compêndio de Psiquiatria. 7. Ed. Arimed.
Questão: 76
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Mantem gabarito letra B. A TCC é essencialmente uma intervenção terapêutica breve e colaborativa. É essencial que
exista empatia, pois a terapia requer que a equipe paciente-terapeuta realize as atribuições de forma cientifica e
interativa.
Questão: 77
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Beta-bloqueador não corresponde a medicamento antipsicotico, portanto a questão foi anulada.
Fonte: HALES, R.E.; YUDOFSKY, S. C. Tratado de psiquiatria clínica. 5. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. KAPLAN H.I. ;
SADOCK B.J.GREBB J.A.; Compêndio de Psiquiatria. 7. Ed. Arimed.
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Questão: 78
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Assunto contemplado pela referência bibliográfica conforme edital.
A Noradrenalina suprime o efeito inibidor do apetite do CRH, diminuindo a ingestão de alimentos. Colecistocinina
diminui o tamanho das refeições atenuando o apetite. CRH inibe o apetite e estimula a atividade motora. O
Neuropeptídeo Y é um poderoso estimulante endógeno do comportamento alimentar no sistema nervoso central. Uma
redução na ingesta de alimentos pode produzir aumento homeostático na secreção de neuropeptideo Y que estimula a
alimentação, mas tal mecanismo parece inócuo no paciente com anorexia nervosa.
Manutenção do gabarito divulgado - letra C.
Fonte: HALES, R.E.; YUDOFSKY, S. C. Tratado de psiquiatria clínica. 5. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. KAPLAN H.I. ;
SADOCK B.J.GREBB J.A.; Compêndio de Psiquiatria. 7. Ed. Arimed.
Questão: 80
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Não foi mencionado para qual doença seria indicada a ECT caso houvesse refratariedade mesmo em uso de
benzodiazepínicos, sendo assim, a questão foi anulada.
Fonte: HALES, R.E.; YUDOFSKY, S. C. Tratado de psiquiatria clínica. 5. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. KAPLAN H.I. ;
SADOCK B.J.GREBB J.A.; Compêndio de Psiquiatria. 7. Ed. Arimed.

Cargo: Aspirante/Médico - Radiologia

Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em “uma “memória coletiva”: o conjunto de lembranças que um grupo de pessoas compartilha sobre um evento
marcante e que, somado a fatos e imagens de domínio público, forma um tecido muito mais extenso e bem tramado (III)
do que a simples soma das recordações individuais. ”” pode ser identificada a veracidade da afirmativa III. A
continuidade do trecho selecionado anteriormente está relacionada ao conceito “memória coletiva” e é introduzida
através do sinal de pontuação de dois pontos. A afirmativa “II. Através de fatos históricos e testemunhos comprováveis
produz um nível de expectativa pertinente ao tipo textual proposto. ” não pode ser considerada correta, pois, não há
testemunhos comprováveis no texto. No testemunho autorizado ou comprovável, temos uma declaração de alguém.
Neste caso, porém, os depoimentos são dados por pessoas comuns, não necessariamente especialistas em determinada
área do conhecimento. Assim, quando uma dona de casa declara ter utilizado uma marca de sabão em pó específica ou
servido um produto alimentício qualquer à própria família, seu testemunho ganha em autenticidade, é autorizado pelo
uso, pela experiência com o produto em questão. Esse recurso argumentativo é verificável também quando um
anunciante recorre a pessoas famosas, artistas, esportistas entre outros. Nesta situação específica, é possível mesclar a
estratégia à anterior, quando, por exemplo, um tenista anuncia uma determinada marca de raquete. É evidente que faz
isso pela experiência, mas também por ser um especialista. A lógica de se recorrer a uma pessoa famosa é levar o
consumidor comum a agir conforme as ações daquele por quem se nutre uma admiração, ou daquele a quem se deseja
seguir os passos. Há também um outro raciocínio: é como se dissesse o seguinte: ela, que é uma pessoa famosa e não
quer nem pode manchar a imagem pública, usa nosso produto, você, que é desconhecido, pode usar sem susto. As
alternativas “C) I e III. ” e “D) II e III. ” não apresentam respostas iguais como ser vista anteriormente.
Fonte:
 O próprio texto.
 CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. 6ª ed., São Paulo: Ática, 1991.
 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. Ed. Saraiva. 2ª edição.
 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual.
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Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
Questão: 15
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução dos itens propostos na questão, se realizada sem falhas, é suficiente para eliminar possíveis dúvidas.
Assim temos:
A) There is regional inequality between wind power’s yield standards. (Há desigualdade regional entre os padrões de
produção de ventos)
B) The less fuel we use the more average energy costs might dwindle. (Quanto menos combustível usamos mais a média
dos custos de energia decrescem)
C) Overtime fee in renewable energy systems have proven less costly. (Custos de horas extra/trabalho extraordinário
nos sistemas de energia têm provado ser menos custosos)
D) One climatal lineament might rule over regional achievement ability. (Um delineamento/perfil/paradigma climático
pode determinar/mandar na habilidade regional de realização/consecução/resultado)
Observa-se que não era necessário sequer analisar o mapa e os indicadores de legenda para realizar a exclusão do item
C; que os itens A, B, C confirmam-se no texto que se encontra à esquerda da imagem; que os itens A, B, D estão corretos
e que a diretiva da questão solicita que se aponte um único item inconsistente; que as inferências realizadas no item C
não podem ser confirmadas no texto que se encontra à esquerda da imagem; que é necessário dominar-se o
conhecimento de que OVER TIME (grafado separado) é um advérbio que significa AO LONGO DO TEMPO/COM O
PASSAR DO TEMPO, sendo totalmente diferente o significado de OVERTIME (grafado junto) para a exclusão do item C.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 15, a saber, letra C.
Fonte: Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers
Questão: 16
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A mera tradução da estrutura frasal proposta na Questão 16 e dos itens contidos nas opções, se realizada sem falhas, é
suficiente para eliminar possíveis dúvidas. Assim temos:
“Some oil-based varnishes can turn to a yellowish color; water-based varieties do not.” (Alguns vernizes à base de óleo
podem mudar para uma cor amarelada; as variedades à base de água não o fazem.) , ou seja, não assumem cor
amarelada.
A) Water-based varnish sorts ought to be invariably colorless. (Tipos de vernizes à base de água devem estar
invariavelmente incolores)
B) Not all water-based varnishes can shift to a yellowish color. (Nem todos os vernizes à base de água podem mudar
para cor amarelada)
C) The yellower a varnish is the better its fallout is going to be. (Quanto mais amarelo um verniz é melhor seu efeito vai
ser)
D) Water-based varnishes don’t glare as much as yellow ones. (Vernizes à base de água não brilham tanto quanto os
vernizes amarelos)
Ressalta-se que não há indução a erro quando se domina o conhecimento de que o verbo DO pode referir-se a ação
mencionada previamente ou funcionar como verbo auxiliar, sabendo distinguir na gramática de uso qual foi o caso do
aplicado no contexto analisado.
Portanto, não há respaldo em pistas textuais para atenderem-se as solicitações recursais e confirma-se o gabarito
preliminar divulgado para a Questão 16, a saber, letra A.

173

Fonte:


Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers



Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press. Page 146-148.

Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 51
Recurso Procedente: Gabarito alterado para alternativa B.
Entre os itens dispostos apresenta-se como correto apenas o III, sendo assim, a alternativa correta é a “B”.
O tratamento “inicial” poderá compreender a indução de morfina, já o uso de cateter faz parte de um procedimento
mais avançado e não inicial como questionado.
Fonte: Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS). 2015
Questão: 52
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A lesão no pulmão é a mais implicada às causas de óbito em relação ao trauma torácico. Dados de cunho epidemiológico
e estatísticos abordam claramente essa referência.
Fonte: Fonte: Fenilli, eta al. Arqui. Catarinense de Medicina. Trauma torácico, revisão de literatura. Vol. 31.2002.
Questão: 53
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A literatura especifica as necessidades cirúrgicas em relação à perda de sangue, hemorragia maciça, com volume
superior a 200ml/hora por no mínimo 3 horas ou volume superior a 1500ml em menos de 24 horas, o volume em tempo
de 48 horas não aborda a quantidade/hora, sendo assim um item inviável a resposta, dessa forma os itens descritos no
gabarito estão corretos.
Fonte: Fenili R. et al. Traumatismo Toracico- Uma Breve Revisão. Arq. Cata. de Medicina . Vol 31. Nº 1-2, 2002.
Questão: 56
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Os sintomas descritos coincidem com as caraterísticas de intoxicação por Mercúrio inorgânico. Altas taxas de HgU. Entre
os relacionados, tremores específicos são os mais relatados na literatura. Os elementos dispostos nas demais
alternativas não implicam com os dados inferidos na questão.
Fonte: FARIA, Marcília de Araújo Medrado. Mercuralismo metálico crônico ocupacional. Rev. Saúde Pública, São Paulo ,
v. 37, n. 1, p. 116-127, Feb. 2003
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Questão: 57
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Todos os itens são de risco e necessitam de uma avaliação conjunta. Não foram abordados a outras patologias, mas
apenas aos fatores associados à dispneia, os quais a cianose, a depressão de nível de consciência e a taquicardia
implicam-se como fatores de relevância a essa situação.
Fonte: Martinez JAB. Et al. Simpósio de Semiologia. Dispnéia. Ver. Fac. Med. USP-Rib. Preto. Vol. 37.
Questão: 61
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O item A é uma afirmativa CORRETA , pois o enunciado da questão não refere que os itens abaixo são exames de rotina
para o diagnóstico da DRGE, porém ,são exames que o médico pode recorrer em casos de dúvida do diagnóstico. O USG
esofagogástrica tem papel importante no diagnóstico diferencial com a estenose hipertrófica de piloro, pois esta
condição pode ser diagnosticada por meio deste exame, podendo ser utilizado em casos de dúvidas.
Fonte: Ferreira, C.T. Doença do refluxo gastroesofágico: exageros, evidências e a prática clínica. J. Pediatr. (Rio J.) vol.90
no.2 Porto Alegre Mar./Apr. 2014 .
Questão: 63
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando da questão é para assinalar a alternativa INCORRETA em relação ao rastreamento do Câncer de Mama com
o uso da mamografia, segundo o site do INCA, devido aos riscos da mamografia, mulheres que têm risco elevado de
câncer de mama, deve-se avaliar a particularidade e definir a conduta a seguir (podendo ser anual ou não). Até o
momento não há uma recomendação padrão para este grupo em relação à mamografia. Portanto a alternativa C é uma
afirmativa incorreta.
Fonte: Site do INCA. Disponível em:
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/mama/deteccao_precoce+
Questão: 67
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa C está CORRETA, os achados radiográficos incluem opacidades alveolares bilaterais fugazes produzidos por
hemoptises provavelmente são consequentes à vasculite.
Fonte: JUHL, John H.; CRUMMY, Andrew B.; KUHLMAN, Janet E.. Interpretação Radiológica. Edição 07, 1998.
Questão: 69
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O termo “Abestose Pulmonar” é definida como pneumonia intersticial crônica com fibrose intersticial difusa. O asbesto
pode causar derrame pleural, placas pleurais, o espessamento pleural difuso, porém não é usado o termo “ Abestose
pulmonar” para esse acometimento. Portanto, a alternativa C está INCORRETA sendo o gabarito da questão.
Fonte: JUHL, John H.; CRUMMY, Andrew B.; KUHLMAN, Janet E.. Interpretação Radiológica. Edição 07, 1998.
Questão: 73
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão foi anulada, como o anúncio pede para marcar a INCORRETA há duas possibilidades tanto a alternativa B e D,
a alternativa B está INCORRETA pois angiografias raramente são necessárias no diagnóstico de neoplasias ou de doenças
neurológicas, havendo métodos mais indicados para tal, como a RM e a alternativa se torna INCORRETA ao dizer que a
RM tem alta disponibilidade, essa ainda não é a realidade no Brasil.
Fonte: JUHL, John H.; CRUMMY, Andrew B.; KUHLMAN, Janet E.. Interpretação Radiológica. Edição 07, 1998.
-DATASUS.
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Questão: 75
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa A.
O gabarito foi alterado para a opção A que é uma afirmativa INCORRETA, ainda não há fonte segura na literatura a
respeito do achado tomográfico que revela a perda da distinção entre as substâncias cinzenta e branca na doença de
Alzheimer. Já a alternativa D está CORRETA, pois pode-se ocorrer dilatações ventriculares leves e alargamento dos
sulcos nessa doença.
Fonte: OSBORN, A. G. Encéfalo de Osborn: imagem, patologia e anatomia. Porto Alegre: Artmed, 2014. 1296 p.
Questão: 77
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa C é uma afirmativa INCORRETA, portanto é a resposta do enunciado. O broncoespasmo episódico na Asma
na Infância tem características bem específicas como uma superdistensão dos pulmões com um diagrama baixo e chato,
abaulamento esternal, sombreamento peribrônquico visto longitudinalmente como ‘anéis’ ou ‘trilhos’ com
sombreamento esparso ocasional.
Fonte: SUTTON, David. Tratado de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Edição 06, 2003.

Cargo: Aspirante/Médico - Urologia

Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 51
Recurso Procedente: Gabarito alterado para alternativa B.
Entre os itens dispostos apresenta-se como correto apenas o III, sendo assim, a alternativa correta é a “B”.
O tratamento “inicial” poderá compreender a indução de morfina, já o uso de cateter faz parte de um procedimento
mais avançado e não inicial como questionado.
Fonte: Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS). 2015
Questão: 53
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A literatura especifica as necessidades cirúrgicas em relação à perda de sangue, hemorragia maciça, com volume
superior a 200ml/hora por no mínimo 3 horas ou volume superior a 1500ml em menos de 24 horas, o volume em tempo
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de 48 horas não aborda a quantidade/hora, sendo assim um item inviável a resposta, dessa forma os itens descritos no
gabarito estão corretos.
Fonte: Fenili R. et al. Traumatismo Toracico- Uma Breve Revisão. Arq. Cata. de Medicina . Vol 31. Nº 1-2, 2002.
Questão: 67
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão solicita que assinale a alternativa incorreta, presente na letra "C". Pode-se encontrar na sífilis adquirida uma
lesão exulcerada, redonda ou oval, de fundo limpo e rosado, granulomatoso e cor de carne, que emana serosidade
transparente rica em treponemas, sem fenômenos inflamatórios adjacentes. A fase secundária da sífilis caracteriza-se
por roséola sifilítica, condilomas acuminados, alopecia em clareira e micropoliadenopatia generalizada que acompanha
as lesões cutâneo-mucosas, dentre outras alterações. Portanto, o gabarito foi mantido.
Fonte: Urologia fundamental / editor Miguel Zerati Filho, Archimedes Nardozza Júnior, Rodolfo Borges dos Reis. São
Paulo: Planmark, 2010.
Questão: 72
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão solicita que assinale a alternativa que não apresenta uma indicação de tratamento de bacteriúria
assintomática. Com exceção da hematúria macroscópica por 24 horas, as demais alternativas apresentam condições que
justificam o tratamento, segundo o livro Urologia Fundamental. Portanto, o gabarito foi mantido.
Fonte: Urologia fundamental / editor Miguel Zerati Filho, Archimedes Nardozza Júnior, Rodolfo Borges dos Reis. São
Paulo: Planmark, 2010.

Cargo: Aspirante/Médico - Reumatologia
Questão: 13
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Há possibilidade de interpretar-se a estrutura frasal sem que se registre nela qualquer inconsistência ou falha de
concordância. Assim sendo, a questão foi anulada.
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A questão apresenta um erro material ao não especificar a versão da ferramenta Libre Office Writer. A omissão dessa
informação prejudicou a resolução da questão, pois o recurso se comporta de forma distinta em diferentes versões.
Diante do Exposto, a questão foi anulada.
Questão: 32
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Durante a confecção do item III da questão, foi inserido erroneamente um trecho que não deveria constar na mesma,
qual seja: “, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução.” Portanto, a questão foi anulada.
Fonte: Art. 3º da Lei 12.187/2009.
Questão: 51
Recurso Procedente: Gabarito alterado para alternativa B.
Entre os itens dispostos apresenta-se como correto apenas o III, sendo assim, a alternativa correta é a “B”.
O tratamento “inicial” poderá compreender a indução de morfina, já o uso de cateter faz parte de um procedimento
mais avançado e não inicial como questionado.
Fonte: Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS). 2015
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III
DAS CONCLUSÕES
Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e
fundamentações supraelencadas.
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