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JULGAMENTO DE RECURSOS EM 07/12/2018 

Conforme Edital n° 001/2018 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Uruana de Minas/MG, a empresa 

organizadora torna público o Julgamento dos recursos do gabarito divulgado em 19/11/2018, ordenados por provas 

e número do cargo - LINGUA PORTUGUESA – RACIOCÍONIO LOGICO/MATEMATICA – INFORMÁTICA e 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: 

LINGUA PORTUGUESA – ALFABETIZADO/PRIMÁRIO COMPLETO 

Alessandra Feitosa Vas 1244427 06 - CANTINEIRA 

Alexandra Flávia da Silva dos Santos 1229147 06 - CANTINEIRA 

Ana Paula José de Souza 1238362 06 - CANTINEIRA 

Analice Conceição Cavalcante de Oliveira 1247583 06 - CANTINEIRA 

Apoliana Jose de Souza 1238319 05 – AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS 

Bárbara Fonseca Mendes 1221082 06 - CANTINEIRA 

Bruno Fonseca dos Santos 1217991 11 - Gari 

Cláudia Alves Fonseca 1248958 06 - CANTINEIRA 

Cláudia Nascimento Pereira 1235105 06 - CANTINEIRA 

Claudiele da Costa Silva 1214882 06 - CANTINEIRA 

Cleber Rodrigues Pereira 1246686 11 - Gari 

Daiane Lais Ramos Rodrigues 1248366 05 – AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS 

Darlene Santos Moreira 1249008 05 – AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS 

Dayane Cristina de Lima 1233778 06 - CANTINEIRA 

Deison Ferreira Damas 1249471 06 - CANTINEIRA 

Elaine Cristina Almeida Cassimiro 1235249 05 – AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS 

Eliene Evangelista Soares 1228979 06 - CANTINEIRA 

Geraldina de Sales Gonçalves Cardoso 1213818 06 - CANTINEIRA 

Gisele Soares Rodrigues 1212649 06 - CANTINEIRA 

Giuslete Gomes Vieira 1244750 06 - CANTINEIRA 

Janaina Lopes da Rocha 1234832 05 – AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS 

Josicleide Rodrigues Lima Silva 1213545 05 – AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS 

Kenicassio Santana de Oliveira 1249508 05 – AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS 

Keven Franca Lopes 1232331 06 - CANTINEIRA 

Livia Ribeiro de Oliveira 1219706 11 - Gari 

Lucimeire Soares Batista Estrela 1236053 06 - CANTINEIRA 

Marcos Ferreira de Andrade 1222257 11 - Gari 

Marcos Santos do Carmo 1215801 05 – AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS 

Maria da Conceição Rodrigues Fonseca 1216616 06 - CANTINEIRA 

Maria Das Dores Pereira Cardoso 1235536 05 – AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS 

Maria Evanuza Ribeiro dos Santos 1247229 06 - CANTINEIRA 

Maria José Mendes Duraes 1212768 11 - Gari 

Maria Marta Mendes de Aguiar 1233773 06 - CANTINEIRA 

Maria Zenaide Alves Teixeira Fonseca 1221093 06 - CANTINEIRA 

Marlucia Campos de Lima 1238201 06 - CANTINEIRA 
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Maycon Vinicius Guedes Ferreira 1237055 11 - Gari 

Michele Lopes Martins 1217980 11 - Gari 

Mirian Lima da Silva 1230107 11 - Gari 

Patricia Antonia de Farias 1239597 05 – AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS 

Patricia Gomes de Abreu 1248332 05 – AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS 

Patricia Imaculada Pereira Rodrigues 1249508 05 – AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS 

Paulo Cezar Rodrigues da Silva 1246719 06 - CANTINEIRA 

Rafael Ribeiro da Silva 1233323 11 - Gari 

Remerson Nogueira Vieira 1249192 05 – AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS 

Remerson Nogueira Vieira 1249192 06 - CANTINEIRA 

Rosania Rodrigues Ribeiro 1243904 06 - CANTINEIRA 

Sidny Cardoso Mesquita 1250121 06 - CANTINEIRA 

Tereza Fonseca Rodrigues 1212867 06 - CANTINEIRA 

Thays Ferreira de Morais Nascimento 1213770 06 - CANTINEIRA 

Uelinton Evangelista da Silva 1219782 11 - Gari 

Valdivino Batista de Melo 1213544 11 - Gari 

Valeska Prisco de Souza 1232340 11 - Gari 

Zirlene Pereira da Costa 1244131 06 - CANTINEIRA 

Questão 4 – DEFERIDO - GABARITO ALTERADO PARA LETRA “A’’ 

Houve um equívoco de digitação: Retifica-se da alternativa “B” para alternativa “A”. 

Questão 8 – INDEFERIDO 

O enunciado da questão pergunta quantas consoantes tem a palavra “cuidadoso”. Essa palavra apresenta as 

consoantes C - D - D - S, somando o total de 4 consoantes (alternativa A), pois a letra “D” aparece duas vezes. 

Questão 12 – INDEFERIDO 

A questão tem o seguinte enunciado: “Está em correta ordem alfabética, exceto:”  

O candidato deveria marcar a alternativa que não estivesse na ordem alfabética. A única alternativa que não 

apresenta todos os nomes em ordem alfabética é a “B” - Daniele, Diana, Davi.  

Questão 14 – INDEFERIDO 

O enunciado da questão pede a alternativa que não relaciona corretamente o masculino e feminino. A 

palavra “frei” é a forma de tratamento entre os frades, a forma como eles se chamam entre eles e perante os outros, 

uma abreviação de frade, que tem como feminino a palavra sóror, sendo esta também uma forma de tratamento dado 

às freiras. O termo que indica corretamente o feminino de “freira” está indicado na alternativa “A” (frade/freira) e não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

na alternativa “B” (frei/freira) pois o correto para essa alternativa é Frei/Sóror. 

Questão 15 – INDEFERIDO 

 A palavra “bis”, assim como a palavra “lápis”, permanece da mesma forma quando vão para o plural, Ex: (Um 

bis, dois bis, três bis. Um lápis, dois Lápis, três lápis.) sendo assim o plural de bis está escrito corretamente na 

alternativa “A” (bis – bis). A única alternativa que apresenta a palavra de forma errada no plural, como pede o 

enunciado da questão, é a “B” (cidadão – cidadões)”, pois o plural correto de cidadão é “cidadãos” e não “cidadões”. 

Questão 17 – DEFERIDO 

O enunciado da questão pede a alternativa que contém a divisão correta das palavras, porém temos mais de 

uma alternativa correta, e apenas uma incorreta, sendo assim a questão foi anulada.  
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LINGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO – DOMINGO - MANHÃ 

Questão 8 – INDEFERIDO 

O fato de a questão não conter um texto não compromete a resolução da mesma, uma vez que o 

que deve ser avaliado se refere somente a questão gramatical, e não envolve interpretação de texto. 

LINGUA PORTUGUESA – NÍVEL  MÉDIO – DOMINGO - TARDE 

Adila Honoria Rodrigues Borges 1246933 01 – AGENTE ADMINISTRATIVO 

Alex de Brito Martins 1214994 01 – AGENTE ADMINISTRATIVO 

Andre Fernandes Couto 1212704 10 – FISCAL DE TRIBUTOS E POSTURA 

Betania Vieira de Andrade 1221554 01 – AGENTE ADMINISTRATIVO 

Bruno Araujo de Lima 1248049 01 – AGENTE ADMINISTRATIVO 

Cassia Aparecida Souza Ramos 1248278 15 – MONITORA DE CRECHE 

Clarice Pereira Lopes 1212909 29 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Karol Anne Dias da Silva 1246591 01 – AGENTE ADMINISTRATIVO 

Neide Nunes de Sousa 1232307 29 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Vaita de Oliveira Silva 1225742 01 – AGENTE ADMINISTRATIVO 

Vanusa Alves de Jesus 1247004 01 – AGENTE ADMINISTRATIVO 

Questão 7 – DEFERIDO 

Em todas as alternativas o termo destacado é um complemento nominal, não havendo assim o que é 

solicitado no enunciado da questão. Recurso deferido, questão ANULADA. 

Questão 10 – DEFERIDO 

 Houve um equívoco que compromete a questão na elaboração da frase - alternativa “D”. Recurso 

deferido - questão ANULADA. 

LINGUA PORTUGUESA – SUPERIOR 

Adriana Barbosa dos Santos 1246851 
26 – PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA III H/A – LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Driely Cristina Mota 1212307 17 - NUTRICIONISTA 

Waleria Ferreira da Silva Moro 1247127 19 – PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II 25h 

Welbert Moura de Oliveira 1234501 25 – PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA III H/A - INGLÊS 

Questão 1 – INDEFERIDO 

A reportagem é um conteúdo jornalístico, escrito ou falado, baseado no testemunho direto dos fatos 

e situações explicadas em palavras e, numa perspectiva atual, em histórias vividas por pessoas, 

relacionadas com o seu contexto. 

O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo-argumentativo onde o autor tem a finalidade de 

apresentar determinado tema e seu ponto de vista, e por isso recebe esse nome. Possui as características 

de um texto jornalístico e tem como principal objetivo informar e persuadir o leitor sobre um assunto. 

No texto referente a essa questão, o autor fala sobre o tema: “Viajar faz as pessoas felizes e bem 

sucedidas” e usa informações e exemplificações para argumentar a respeito de seu ponto de vista, o que é 

característico do gênero textual “ARTIGO DE OPINIÃO”, o que podemos verificar por meio das explicações 

Dhiemerson da Silva Martins 1249244 31 – TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
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acima, além disto, ESTADÃO não é um gênero textual e por isso não se encontra dentre as alternativas. O 

gabarito da questão está correto. 

Questão 5 – INDEFERIDO 

 Na frase “Eles geralmente conhecem alguns lugares além do que vivem” o autor aponta algo que se pode 
comprovar, uma característica comum entre as pessoas bem sucedidas, e não mostra sua opinião sobre isso, já na 
alternativa correta, letra “C” (“Quem tira férias é mais focado, mais objetivo e mais aberto à diversidade.”) o autor mostra 
sua opinião. 

Questão 9 – DEFERIDO – ALTERADO PARA LETRA B 

Houve um equívoco de digitação do gabarito para o cargo 17 -  NUTRICIONISTA. Gabarito alterado de letra 

“C” para letra “B”. 

 Nos outros cargos permanece como correta alternativa “B” (PRETÉRITO PERFEITO), segue abaixo explicação 

da questão. 

Presente - Expressa um fato atual. Por exemplo: 
Eu estudo neste colégio. 

Pretérito Imperfeito - Expressa um fato ocorrido num momento anterior ao atual, mas que não foi completamente 
terminado. Por exemplo: 
Ele estudava as lições quando foi interrompido. 
 
Pretérito Perfeito (simples) - Expressa um fato ocorrido num momento anterior ao atual e que foi totalmente 
terminado. Por exemplo: 
Ele estudou as lições ontem à noite. 

Pretérito Perfeito (composto) - Expressa um fato que teve início no passado e que pode se prolongar até o momento 
atual. Por exemplo: 
Tenho estudado muito para os exames. 

Pretérito-Mais-Que-Perfeito - Expressa um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. Por exemplo: 
Ele já tinha estudado as lições quando os amigos chegaram. (forma composta) 

Ele já estudara as lições quando os amigos chegaram. (forma simples) 

As palavras destacadas no enunciado da questão “noticiou” e “tirou”, estão no pretérito perfeito como 

podemos verificar por meio das explicações citadas no texto acima. 

RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA – ENSINO MÉDIO – DOMINGO – MANHÃ 

Questão 14 – INDEFERIDO 

 O valor de 12345678² - 12345677² é igual a? 

Para resolver esta expressão utilizamos o método de fatoração diferença de quadrados: 

(12345678 – 12345677)*(12345678 + 12345677) = 

(1)*(24691355)= 

24691355  ... Alternativa “A”  = (24691355) 

Questão 18 – INDEFERIDO 

Ao comprar uma TV à vista o cliente tem 10% de desconto no preço de venda ou pode optar por comprar 
no cartão com um acréscimo de 10% no preço de venda. Se a TV a vista custa 1800,00, pelo cartão custará? 

 O enunciado da questão informa que ao comprar o produto a vista o cliente teria 10% de desconto no preço 
de venda, e que o preço à vista, ou seja, com os 10% de desconto é 1800,00. 

Laura Pereira dos Santos 1213761 31 – TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
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Podemos calcular o preço de venda utilizando regra de três: 
 
1800 – 90% 
   X   - 100% 
 

 90x = 180.000 
 X=2.000 
 
Dois mil reais é o preço de venda da mercadoria. Ao realizar a compra no cartão há um acréscimo de 10% sobre o 
preço de venda (R$ 2.000,00). Para calcular o valor da compra pelo cartão, calculamos 10% do preço de venda que 
é R$2.000,00 e somamos ao valor do preço de venda. 
 
10% de 2000= 200,00 
 
200,00 + 2.000,00 = 2.200,000 
 
 Alternativa correta: “ D” 

RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA – ENSINO MÉDIO – DOMINGO - TARDE 

Questão 20 – INDEFERIDO 

O enunciado da questão pede para que seja calculado o valor 25% de 25%, o que não é um erro de digitação. 

Para resolver devemos fazer os seguintes cálculos: 

25/100 . 25/100 =625/10.000 = 6,25/100 ou   6,25% 

Alternativa correta: “D”. 

RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA – SUPERIOR 

Questão 18 – INDEFERIDO 

Se a mediana relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo mede 5  cm qual é a medida do cateto maior 

sabendo que o cateto maior é o dobro do cateto menor? 

O enunciado da questão pede para que seja calculado o valor da medida do cateto maior e não a altura ou a 

mediana, já que o valor da medida da mediana está no próprio enunciado da questão.  

Resolução: Cateto menor x .... Cateto maior 2x 

Como a mediana mede 5 , a medida de hipotenusa será 2 5  pela propriedade da mediana relativa a 

hipotenusa. Usamos teorema de Pitágoras para realizar o cálculo e descobrir o valor de “x” (cateto menor). 

(x)² + (2x)² = (2 5 )² 

X² + 4x² = 4*5  ... X² = 20/5 ... X =2  

Se o cateto menor é igual 2, então o cateto maior é igual a 2.2 = 4 - Alternativa correta: “A” 

 

 

 

 

 

André Luiz Pereira de Souza 1220870 10 – FISCAL DE TRIBUTO E POSTURAS 

Simone Machado Costa 1249808 
26 – PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA III H/A 

 LÍNGUA PORTUGUESA 
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INFORMÁTICA   

 

Questão 24 – DEFERIDO – GABARITO ATERADO PARA LETRA “C”. 

Gabarito alterado para os cargos 01 – AGENTE ADMINISTRATIVO E 15 – MONITORA DE CRECHE 

A opção I está incorreta, pois não há versões anteriores ao office 2003. 

Questão 25 – DEFERIDO 

Questão anulada para os cargos 01 – AGENTE ADMINISTRATIVO E 15 – MONITORA DE CRECHE 

A placa de multimídia não engloba todos os componentes. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ORDENADO POR Nº DO CARGO  

Questão 24 – DEFERIDO 

No enunciado da questão temos: 

Por que é importante manter as rodas do veículo balanceadas? 

Manter as rodas do veículo balanceadas evitam desgastes prematuros nos pneus e nos componentes da 

suspensão, o que se afirma na alternativa “C”, como também ajudam oferecer maior estabilidade ao veículo o que está 

na alternativa “B”. Temos duas alternativas corretas na questão, sendo assim a mesma será anulada. 

Questão 24 – DEFERIDO 

Com fulcro no Artigo 145 da CR, houve um equívoco na elaboração da questão, com mais de uma 
alternativa correta, questão ANULADA. 

Questão 22 – DEFERIDO – ALTERADO PARA LETRA B 

Segundo a OMS e ministério da saúde, a quantidade inicial de solução de reidratação oral preconizada a ser 

administrada deverá ser: 50 – 100ml/kg, por via oral, mas primeiras 4-6 horas. Retifica-se se de letra “C” para “B”. 

Questão 23 – DEFERIDO - ALTERADO PARA LETRA C 

Houve um equívoco de digitação. Retifica-se da alternativa “B” para alternativa “C”. 

Questão 29 – INDEFERIDO 

Para uma melhor interação com o bebê, é interessante que a mãe, o pai e outros familiares saibam que alguns 

recém-nascidos a termo, em situações especiais (principalmente no estado quieto-alerta), são capazes de:  

2. Reconhecer a face da mãe após algumas horas de vida. O bebê enxerga melhor a uma distância de 20 a 25cm, a 

mesma que separa os olhos do bebê e o rosto da mãe durante as mamadas;  

PEREIRA, Orlando Antônio. Alimentação da criança. 2004. 

Questão 30 – ALTERADO PARA LETRA “B” 

Houve um equívoco de digitação. Retifica-se da alternativa “C” para alternativa “B.” 

Na questão temos: 

Vaita de Oliveira Silva 1225742 01 – AGENTE ADMINISTRATIVO 

Hudson Rodrigues Batista 1246751 04 – AUXILIAR DE MECÂNICO 

Raiane Ferreira de Morais 1247335 10 – FISCAL DE TRIBUTOS E POSTURAS 

Michele Salfer 1226325 13 – MÉDICO 20h 
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A oferta da Solução de Reidratação Oral por sonda nasogástrica (SNG), de maneira gradual e contínua, favorece uma 
melhor absorção da mesma, devendo ser utilizada nas seguintes situações:  

I - Perda de peso após as primeiras 6 horas de TRO. 

II - Vômitos persistentes (6 ou mais em 1 hora). 

III - Dificuldade de reidratação por perda fecal alta. 

IV - Distensão abdominal acentuada - dificuldade de ingestão oral. 

De acordo com Mattos, Ângela Peixoto e Patrícia Silva de Almeida em "Hidratação Oral." 

A oferta da SRO por sonda naso-gástrica (SNG), de maneira gradual e contínua, favorece uma melhor absorção da 

mesma, devendo ser utilizada nas seguintes situações:  

- perda de peso após as primeiras 2 horas de TRO  

- vômitos persistentes (4 ou mais em 1 hora) 

 - dificuldade de reidratação por perda fecal alta 

 - distensão abdominal acentuada 

 - dificuldade de ingestão oral 

Sendo assim somente as afirmativa III e IV estão corretas o que está corretamente colocado na alternativa “B” 
(Somente as afirmativas III e IV estão corretas.) e não na alternativa “D” (Somente as afirmativas II, III e IV estão 
corretas.). 

 
 

Ademar Romualdo Filho 1228850 16 – MOTORISTA CNH “D” OU “E” 40H 

Anderson Ferreira Vieira 1245320 16 – MOTORISTA CNH “D” OU “E” 40H 

Daniel de Areda Vasconcelos 1222856 
18 – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS CNH “D” OU 

“E” 

Diego Álvaro Santos 1249171 16 – MOTORISTA CNH “D” OU “E” 40H 

Edivaldo Rodrigues Mendes 1224924 
18 – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS CNH “D” OU 

“E” 

Edivam Vieira da Silva 1212654 16 – MOTORISTA CNH “D” OU “E” 40H 

Eduardo da Silva Magalhaes 1246925 
18 – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS CNH “D” OU 

“E” 

Eduardo de Oliveira Braga 1226890 16 – MOTORISTA CNH “D” OU “E” 40H 

Ezequiel Faustino 1212422 16 – MOTORISTA CNH “D” OU “E” 40H 

Gecimar Fernandes Duarte 1247012 16 – MOTORISTA CNH “D” OU “E” 40H 

Joailson Alves de Oliveira 1215139 16 – MOTORISTA CNH “D” OU “E” 40H 

Jose Erivetrio Campos de Oliveira 1213041 
18 – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS CNH “D” OU 

“E” 

Jose Huges Batista dos Santos 1214123 16 – MOTORISTA CNH “D” OU “E” 40H 

Marcos Batista da Silva 1229184 16 – MOTORISTA CNH “D” OU “E” 40H 

Marcos Campos Cordeiro 1248237 
18 – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS CNH “D” OU 

“E” 

Wagner Jose da Silva 1248829 16 – MOTORISTA CNH “D” OU “E” 40H 

Wellerson Carlos Pereira 

Vasconcelos 
1223506 16 – MOTORISTA CNH “D” OU “E” 40H 

Werley Borges Sales 1213635 16 – MOTORISTA CNH “D” OU “E” 40H 

Zenio Gonçalves dos Santos 1240049 16 – MOTORISTA CNH “D” OU “E” 40H 

 

Questão 21 – DEFERIDO 

O enunciado da questão pergunta em que caso ocorrerá a cassação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). 
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A cassação do documento de habilitação, conforme art. 263 do CTB, dar-se-á: 
• Quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;  
• No caso de reincidência, no prazo de doze meses, Nas infrações previstas nos artigos: 

 162, III: Dirigir com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do 
veículo que esteja conduzindo; 

 163: Entregar a direção do veículo a pessoa nas condições previstas nos incisos do art.162; 

 164: Permitir que pessoa nas condições referidas nos incisos do art. 162 tome posse do veículo automotor e 
passe a conduzi-lo na via; 

 165: Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine 
dependência; 

 173: Disputar corrida; 

 174: Promover, na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de 
veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via; 

 175: Utilizar-se de veículo para, em via pública, demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada 
brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus; 

  Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. 
 

Alternativas da questão: 

A) Cometer, durante o prazo de 12 meses, alguma infração gravíssima, ou for reincidente 
(Cometer mais de uma falta) em infração grave. 
B) Acumular durante o prazo de 12 meses, 12 pontos ou mais. 

C) For flagrado conduzindo qualquer tipo de veículo automotor, quando suspenso o direito de dirigir. 
D) For flagrado conduzindo qualquer tipo de veículo embriagado. 

 A questão apresenta duas alternativas corretas, recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

Questão 22 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO PARA LETRA “D” 

 De acordo com o Capítulo XVI – Das Penalidades – no artigo 258: 

As infrações punidas com multa classificam-se, de acordo com sua gravidade, em quatro categorias, o que está 

especificada na alternativa “D” (Leve, Média, Grave e Gravíssima apenas.): 

 

I - infração de natureza gravíssima, punida com multa de valor correspondente a 180 (cento e oitenta) UFIR; 

 

II - infração de natureza grave, punida com multa de valor correspondente a 120 (cento e vinte) UFIR; 

 

III - infração de natureza média, punida com multa de valor correspondente a 80 (oitenta) UFIR; 

 

IV - infração de natureza leve, punida com multa de valor correspondente a 50 (cinquenta) UFIR. 

§ 2º Quando se tratar de multa agravada, o fator multiplicador ou índice adicional específico é o previsto neste Código. 

Gabarito alterado de “A” para “D”. 

Questão 25 – DEFERIDO 

 O enunciado da questão pergunta o que são condições adversas, quando o correto seria quais são condições 

adversas, além disto, as alternativas não se encontram com o uso dos termos semelhantes ao que encontramos no 

CTB (CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO), como por exemplo, o termo via foi substituído por pista, e condutor por 

motorista, termos estes que apresentam diferenças. Sendo assim, recurso DEFERIDO, questão ANULADA.  

Questão 26 – DEFERIDO – GABARITO ATERADO PARA LETRA “B”. 

Houve um equívoco de digitação. Retifica-se da alternativa “C” para alternativa “B”. 

Capítulo I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1 

O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código. 

 § 1º Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos 
ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. 
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Questão 28 – INDEFERIDO 

De acordo com o IBGE (Índice Brasileiro de Geografia e Estatística) o município de São Paulo contém 

12.176.866 de habitantes, Brasília 2.974.703 e Porto Alegre 1,409 milhão. Sendo colocados na ordem do mais populoso 

até o menos populoso, como pede a questão, eles ficarão exatamente nesta ordem, São Paulo em primeiro, como o 

mais populoso, Brasília em segundo, e Porto Alegre em terceiro como o menos populoso entre os três, o que está 

corretamente colocado na alternativa “C” (São Paulo – Brasília – Porto Alegre). 

 

Questão 22 – INDEFERIDO 

A convocação dos Estados Gerais não caracteriza uma inovação política do processo revolucionário, uma vez 

que se trata apenas de uma convocação e não de uma prática adotada para a revolução, como é o que temos nas 

outras alternativas: a ideologia do Contrato Social, a criação dos Petit Comités e a noção de cidadão citados pelos 

filósofos que contribuíram através de suas ideias para tal inovação. 

 

Questão 27 – INDEFERIDO 

As palavras “alternativa” e “sentença” ou “alternatives” e “senteces”, são sinônimos, ou seja, tanto uma quanto 

a outra se refeririam a mesma coisa, sendo que na alternativa “D” (All the alternatives are correct.), dizia que todas 

alternativas estavam corretas, e sendo assim, não havia alternativas incorretas, o que foi corretamente colocado pois 

todas as outras alternativas realmente estavam corretas e não havia incorreta. 

Questão 29 – DEFERIDO 

O conteúdo não estava previsto no Edital. Questão anulada. 

 

Questão 24 – INDEFERIDO 

Não há impedimento para a resolução da questão. O gabarito divulgado no dia 19/11/2018, apontou a alternativa 

correta como letra “A”, sendo que a candidata acertou a questão. 

 Questão 25 – INDEFERIDO 

Não há impedimento para a a resolução da questão. Recurso indeferido.  

 

Questão 23 – DEFERIDO 

Santos 2005 descreve que muitos são os fatores que influem na escolha de uma profissão, de características 

individuais a convicções políticas e religiosas, valores e crenças, situação político-econômica do país, a família e os 

pares. Almeida e Pinto (2003) sugerem que é importante que a influência da família possa ser trabalhada durante esse 

processo de escolha, pois o jovem pode reconhecer essas influências e elaborá-las de uma forma consciente e coerente 

com seus projetos pessoais, traçando metas profissionais. Todas as alternativas propostas pela questão estão dentro 

do contexto da orientação profissional, a influência familiar também seria dominante no processo da escolha 

profissional, sendo abordada em vários artigos e na literatura. Como todas alternativas estão corretas, a questão será 

anulada. 

Fabrício Lemes Soares 1248853 
23 – PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA III 

H/A - GEOGRAFIA 

Rayssa Michaele Aparecida 1246815 
24 – PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA III 

H/A - HISTÓRIA 

Welberty Moura de Oliveira 1234501 
25 – PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA III 

H/A - INGLÊS 

Simone Machado Costa 1249808 
26 – PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA III 

H/A – LÍNGUA PORTUGUESA 

Elizabeth Estrela Lopes 1212925 28 - PSICÓLOGO 
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Ana Flávia Rodrigues dos Santos Faria 1213485 29 – TÉNICO EM ENFERMAGEM 

Clarice Pereira Lopes 1212909 29 – TÉNICO EM ENFERMAGEM 

Dizelma Gomes de Souza 1216236 29 – TÉNICO EM ENFERMAGEM 

Graciele Fortunato da Silva 1247427 29 – TÉNICO EM ENFERMAGEM 

Janaina Pereira Rodrigues 1212871 29 – TÉNICO EM ENFERMAGEM 

Josias Lucas Rodrigues da Silva 1237293 29 – TÉNICO EM ENFERMAGEM 

Nelci Nunes de Sousa 1232307 29 – TÉNICO EM ENFERMAGEM 

Patrícia Gonçalves de Macedo 1213276 29 – TÉNICO EM ENFERMAGEM 

Patrícia Marques de Souza 1222096 29 – TÉNICO EM ENFERMAGEM 

Romario Paula Rocha 1219613 29 – TÉNICO EM ENFERMAGEM 

 

Questão 21 – DEFERIDO 

A Dietary Reference Intakes (DRI) recomenda ingestão diária do Folato, sendo que a quantidade variará 

conforme idade e estado fisiológico (65 a 600mcg/dia). Além disso Mahan, Escott-Stump e Raymond, no Livro Krause: 

Alimentos, nutrição e dietoterapia (2012, p.84) falam que as DRI’ws para a ingestão de folato incluem recomendações 

Diárias (RDA) e de referência (AI) para lactantes, crianças e adultos, incluindo quantidades aumentadas para mulheres 

que desejem engravidar. 

A deficiência de folato pode ocasionar anemia megaloblástica, biossíntese prejudicada de DNA e RNA e 

crescimento precário, além de outros estudos sugerirem que a ingestão de folato está ligada à redução da homocisteína 

com papel importante na redução da doença de Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose larteral amiotrófica (ALS) 

e outros distúrbios neuropsiquiátricos, sugerindo que a deficiência do folato pode ser mais comum do que se imagina. 

(MAHAN; ESCOTT-STUMP; RAYMOND,2012, P.84). 

Logo, a questão não possui alternativa correta, pois todas as vitaminas citadas possuem ingestão diária 

recomendada pela DRI’s. Recurso deferido, questão ANULADA. 

Questão 27 – DEFERIDO 

Segundo a norma Técnica que Regulamenta a competência da Equipe de Enfermagem no Cuidado a Feridas 

(RESOLUÇÃO COFEN Nº 501/2015) e as referências em anexo, trata-se de competência privativa do enfermeiro 

realizar curativos em feridas de alta complexidade, de grau III e IV, das quais o Hidropolímero é indicado, 

contraindicando, bem como seu mecanismo de ação e o modo correto de usar, ultrapassando assim as competências 

de um técnico em enfermagem, tanto na parte teórica quanto prática. Recurso deferido, questão ANULADA. 

Questão 29 – DEFERIDO 

Para realização de enteroclisma a sonda deve ser inserida de 08 á 10 cm em adultos. Não temos esta opção 

no gabarito. Recurso deferido, questão ANULADA. 

www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/enfermagem/enteroclisma/44334 

 

 

Questão 24 – DEFERIDO 

A alternativa considerada como correta na questão foi a “A”, porém de acordo com a NIH  streptococos mutans é sim 

um responsável pelo início e desenvolvimento dá cárie na cavidade bucal. Questão ANULADA. 

 

 

 

 

Elaine Ribeiro da Silva  1244411 30 – TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 

http://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/enfermagem/enteroclisma/44334
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Danilo Ribeiro Lisboa  1212521 31 – TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Dhiemerson da Silva Martins 1249244 31 – TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Eduardo Martins da Silva 1214890 31 – TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Laura Pereira dos Santos  1213761 31 – TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 

Questão 21 – DEFERIDO - GABARITO ATERADO PARA LETRA “D”. 

“Bcc” é o campo onde podemos colocar vários destinatários, mas ao realizar essa operação 

nenhum dos destinatários podem ver o endereço dos outros. 

Questão 22 – DEFERIDO - GABARITO ATERADO PARA LETRA “A”. 

O windows apresenta uma opção de acessibilidade chamada “Reconhecimento de Fala”, porém 
só se encontra disponível nos idiomas: inglês, francês, alemão, japonês, mandarim e espanhol. Sendo 
assim, a resposta correta é a letra “A”. 

Questão 23 – DEFERIDO - GABARITO ATERADO PARA LETRA “D”. 

Não existe o modo “Layout da Web” no Power Point. 

Questão 24 – DEFERIDO - GABARITO ATERADO PARA LETRA “B”. 

O comando “DV -D */ “não existe no contexto de listagem de diretórios, retifica-se para alternativa 

“B”. 

Questão 25 – DEFERIDO - GABARITO ATERADO PARA LETRA “C”. 

O comando “UPTIME” no linux serve para monitorar o tempo que a máquina está ligada, sendo 

assim, a resposta correta é a letra “C”. 

Questão 26 – DEFERIDO - GABARITO ATERADO PARA LETRA “A”. 

É o usuário que deve definir a senha de segurança da rede WLAN. 
 
Questão 27 – DEFERIDO - GABARITO ATERADO PARA LETRA “A”. 

Ao colocarmos “=254+30/3*20” no Excel, o resultado é 454, tornando a alternativa A correta. 

Questão 28 – DEFERIDO - GABARITO ATERADO PARA LETRA “A”. 

A versão mais atual do MS-WORD é a de 2016, sendo assim, a letra A é correta. Não existe uma 
versão “office 360” e sim “office 365”. 
 

Questão 29 – DEFERIDO 

A opção não está correta pois há a ausência do “.” antes da sigla, tornando a questão anulada, pois 

algumas opções se encontram com o “.” e outras não. O certo seria “.CSV e .TXT” 

Questão 30 – DEFERIDO - GABARITO ATERADO PARA LETRA “B”. 

MS-EXCEL não executa os tipos de arquivos citados, sendo assim, a letra B é correta. 
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Questão 25 – INDEFERIDO 

Para um posicionamento correto, o profissional técnico em radiologia deve centralizar e alinhar o usuário 

conforme a recomendação fornecida em cada uma das incidências e posicionar o centro geométrico do feixe colimado 

(ou feixe central) coincidindo com o centro do receptor de imagens (RI). 

DOS SANTOS, MARINEI DO ROCIO PACHECO. "EXAMES RADIOGRÁFICOS DE TÓRAX: ABORDAGEM, 

INCIDÊNCIAS E POSICIONAMENTOS DO USUÁRIO." 

A questão fala que o técnico deve posicionar o usuário conforme a recomendação fornecida, porém o centro 

geométrico de feixe colimado, deve sempre coincidir com o centro do receptor de imagens. Sendo assim o item II 

também se encontra correto -  alternativa “C”. 

Questão 29 – DEFERIDO 

 Houve equívoco na elaboração, recurso deferido, questão ANULADA. 

 

 

Belo Horizonte, 07 de Dezembro de 2018. 

 

Absoluto RH  

Jhohnny Ornelas de Alexandria 1240854 32 – TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Marleni ferreira da Silva 1212615 32 – TÉCNICO EM RADIOLOGIA 


