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JULGAMENTO DE RECURSOS 

 

Conforme Edital n° 001/2018 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo/MG, 

a empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente aos Gabaritos das Provas 

Objetivas, divulgado em 21/01/2019, ordenados por provas e número do cargo - LÍNGUA PORTUGUESA – 

RACIOCÍONIO LÓGICO/MATEMÁTICA – INFORMÁTICA e CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO FUNDAMENTAL 

Questão 8 – INDEFERIDO  

A frase do item III contém a palavra “RENUNCIAÇÕES” que está escrita incorretamente como pede o 
enunciado da questão. Portanto os item I e III, apenas, apresentam ao menos uma palavra escrita 
incorretamente, alternativa “C”. 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO 

Questão 10 – INDEFERIDO  
A expressão em destaque (O mundo inteiro) NÃO pode exercer a função de COMPLEMENTO NOMINAL, 

pois não é um termo que está ligado a um nome por meio de preposição. No entanto, a função sintática desta 
expressão é a de SUJEITO, pois é a parte que o restante da oração se refere e interage diretamente com o 
verbo. 

Complemento nominal é o termo da oração que é ligado a um nome por meio de uma preposição, 
completando o sentido desse nome (substantivo, adjetivo ou advérbio). O núcleo do complemento nominal é 
representado por um substantivo (ou palavra com valor de substantivo), poderá ser também representado por 
um pronome oblíquo. 

Sujeito é a parte de uma oração que interage diretamente com o verbo (salvo raras exceções), de 
acordo com a análise sintática. Em suma, consiste na função sintática daquilo que o restante da oração se 
refere. 

LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR 

 

 

 

 
 

        Nome Inscrição Vaga 

Mateus Antônio da Silva 1332191 01 – AGENTE DE VIGILÂNCOA EM SAÚDE 

        Nome Inscrição Vaga 

Ueverton Cesar Ananias 1312456 
11 – TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO – 

ADMINISTRAÇÃO (SEGURANÇA DO TRABALHO) 

        Nome Inscrição Vaga 

Maria Letícia Menezes Santos 1294247 05 – FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

        Nome Inscrição Vaga 

Sanges Morais dos Santos 1294610 05 – FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

        Nome Inscrição Vaga 

Aparecida Thais Silva Esteves 1296513 09 - PEDAGOGO 
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 Questão 6 – DEFERIDO  
A palavra “MENOS” foi usada equivocadamente no enunciado, constituindo erro material, por esse motivo 

a questão deve ser anulada. Em um texto argumentativo o autor deve defender sua opinião por meio de 
argumentos. Não é possível quantificar se a letra D é menos ou mais. Ela configura uma opinião que será 
defendida em seguida por argumentos. Podemos classificar se os trechos são argumentos ou se não são 
argumentos, mas não se ele são “mais” ou “MENOS”. 
 
       A argumentação é um recurso que tem como propósito convencer alguém, para que esse tenha a opinião ou o 

comportamento alterado. 

      Sempre que argumentamos, temos o intuito de convencer alguém a pensar como nós. 

      No momento da construção textual, os argumentos são essenciais, esses serão as provas que apresentaremos, com o 

propósito de defender nossa ideia e convencer o leitor de que essa é a correta. 

https://brasilescola.uol.com.br/redacao/a-argumentacao.htm 
 
Significado de Menos 
Advérbio 
A menor quantidade de algo; de intensidade reduzida: trabalhando em casa, canso menos; naquela loja sempre pago 

menos. 

Num ponto inferior a; abaixo de: meus avós têm menos de 60 anos.[Gramática] Dá início ao grau comparativo; expressa 

o que é pior ou inferior em relação aos demais: tinha menos direitos que os demais.[Gramática] Dá início ao grau 

superlativo, o menor grau de: seu trabalho menos problemático foi o de português. 

substantivo masculino O menor grau de: o prefeito vai investir o menos aceitável.[Matemática] O sinal representativo 

de uma diminuição (-). 

pronome indefinido O menor valor de: o município terá menos investimento 

.preposição Com a exclusão de: canto tudo, menos ópera.[Matemática] O resultado de uma subtração: dois menos dois 

é igual a zero. 

locução adverbial Ao menos, pelo menos, no mínimo. 

locução conjuntiva A menos que, salvo se. Etimologia (origem da palavra menos). Do latim minus. 

Sinônimos de Menos 
Menos é sinônimo de: exceto, aquém, senão, afora 
https://www.dicio.com.br/menos/ 
Significado de Ideia 
substantivo feminino 
Representação mental de algo: ideia do bem. Noção aproximada de alguma coisa: tenho uma vaga ideia disso.  

Ponto de vista; opinião: construir uma ideia de alguém.  

Entendimento mental; pensamento: viver segundo suas ideias; a ideia de uma sociedade construída de modo justo.  

Inspiração, concepção literária ou artística: foi uma ideia de gênio.  

Intenção determinada; vontade certa: mudar de ideia. 

Lembrança: tenho ideia de já ter visto isso.  

Resultado esperado; recurso, expediente: ocorreu-lhe uma ideia feliz.  

Sistema ideológico ou filosófico, doutrina: as ideias de Platão. 

 Expressão 
Ideia fixa. Pensamento dominante e obsessivo: está com a ideia fixa de perseguição. Ideia geral. Conceito: apresentei a 

ideia geral do projeto. 

https://www.dicio.com.br/ 

Questão 9 – INDEFERIDO  
A questão foi anulada, por conter duas alternativas corretas. 

Em caso de questões que apresentem erro, seja por um equívoco na digitação (que comprometa a 
resolução da mesma), ou por apresentar mais de uma alternativa que possa ser considerada correta, ou 
ainda por não apresentar alternativa correta, dentre outros motivos, a referida questão é anulada e os pontos 
correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos, conforme item 9.6 do Edital. 

        Nome Inscrição Vaga 

Kelen Cristie Barbosa Ossanes de Miranda 1296513 09 - PEDAGOGO 

        Nome Inscrição Vaga 

Jociara Ap dos Santos 1326627 10 – PROFESSOR PI 

https://brasilescola.uol.com.br/redacao/a-argumentacao.htm
https://www.dicio.com.br/exceto/
https://www.dicio.com.br/aquem/
https://www.dicio.com.br/senao/
https://www.dicio.com.br/afora/
https://www.dicio.com.br/menos/
https://www.dicio.com.br/
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INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 21 – INDEFERIDO  
A questão foi anulada, por conter duas alternativas corretas. 

Em caso de questões que apresentem erro, seja por um equívoco na digitação (que comprometa a 
resolução da mesma), ou por apresentar mais de uma alternativa que possa ser considerada correta, ou 
ainda por não apresentar alternativa correta, dentre outros motivos, a referida questão é anulada e os pontos 
correspondentes são atribuídos a todos os candidatos, conforme item 9.6 do Edital. 

Todo o conteúdo da prova estava previsto no Edital, não podendo o aluno solicitar a anulação das 
mesmas por causa do conteúdo cobrado. 

INFORMÁTICA (TODOS OS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE E DE ACORDO COM A EXIGÊNCIA DO 
EMPREGO) - Conceitos básicos de operação de microcomputadores. Conceitos básicos de operação com 
arquivos em ambiente de rede Windows. Conhecimentos básicos e gerais de Sistema Operacional: Microsoft 
Windows, Microsoft Office 97- 2003 ou superior. Word, Excel, Internet e PowerPoint. Noções básicas de 
operação de microcomputadores e periféricos em rede local. Conhecimento de interface gráfica padrão 
Windows. Conceitos básicos para utilização dos softwares do pacote Microsoft Office, tais como: 
processador de texto, planilha eletrônica e aplicativo para apresentação e Excel. Conhecimento básico de 
consulta pela Internet e recebimento e envio de mensagens eletrônicas. Backup. Vírus. Ética profissional. 
Sugestões Bibliográficas: Livros e apostilas inerentes área. 

        Nome Inscrição Vaga 

Cliciele Rosa Santos 1333552 03 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

        Nome Inscrição Vaga 

Diego Amado Marcal Dutra 1294813 03 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

        Nome Inscrição Vaga 

Douglas Ferreira da Silva 1317383 03 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

        Nome Inscrição Vaga 

Isabela Camila de Paiva Santos 1320985 03 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

        Nome Inscrição Vaga 

Kamila Trindade Amado Dutra 1333552 03 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

        Nome Inscrição Vaga 

Maria Beatriz Martins 1327446 03 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

        Nome Inscrição Vaga 

Raphael Silveira Resende 1314314 03 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

        Nome Inscrição Vaga 

Thiago Morais Viana 1313683 03 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

        Nome Inscrição Vaga 

Valquiria Mariana dos Santos 1332969 03 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
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Questão 23 – DEFERIDO  

O enunciado da questão afirma que existem 6 versões do Windows Home Basic, entretanto as 
versões citadas pertencem ao Windows 7, e as versões do interface Aero também pertence ao Windows 7.  

Questão anulada. 
 
Questão 24 – INDEFERIDO  

 
Assinale a assertiva FALSA sobre o Menu Tabela presente no Word 2003: 

A) O comando mesclar tabelas torna duas ou mais células selecionadas em uma única célula. 

B) O comando dividir células divide as células selecionadas no número de linhas e colunas que o usuário 

definir. 

C) O comando dividir tabela divide uma tabela em duas tabelas separadas e insere uma marca de parágrafo 

acima da linha que contém o ponto de inserção. 

D) O comando dividir tabela divide uma tabela em duas tabelas separadas e insere uma marca de parágrafo 

abaixo da linha que contém o ponto de inserção. 

 
A questão não apresenta erro de grafia. 

Questão 26 – INDEFERIDO  

TRUNCAR (Função TRUNCAR) 
Excel para Office 365   

Este artigo descreve a sintaxe da fórmula e o uso da função TRUNCAR no Microsoft Excel. 

Descrição 

Trunca um número para um inteiro removendo a parte fracionária do número. 

https://support.office.com/pt-br/article/truncar-fun%C3%A7%C3%A3o-truncar-8b86a64c-3127-43db-
ba14-aa5ceb292721 

Exatamente como afirma a alternativa “C” após TRUNCAR um número, retorna apenas o número inteiro; 
não arredonda, apenas retira a parte fracionária. Como o enunciado da questão pede que seja assinalada a 
alternativa falsa, deveria ser marcada a “A” pois sobre o comando CONT-SE a afirmação da alternativa está 
incorreta. 

Questão 27 – DEFERIDO  

A questão apresenta duas alternativas INCORRETAS (“B” e “D”) como é solicitado no enunciado.  

Questão 27 – Assinale a alternativa INCORRETA sobre o correio eletrônico (internet): 

B) Cada mensagem de e-mail pode conter arquivos anexados a ela, mas esses arquivos não podem 
conter qualquer formato. 

D) O e-mail padrão tem formato conta@empresa.com.br, sendo que o @ pode ser substituído pelo sinal 
de adição(+) e alguns servidores. 

A alternativa B se encontra incorreta, pois os arquivos anexados no e-mail podem sim conter qualquer 
formato, e a alternativa D também se encontra incorreta pois afirma que o @ pode ser substituído por alguns 
servidores, o que somente estaria correto se afirmasse que o @ pode ser substituído pelo sinal de adição 
(+) em alguns servidores. 

Questão anulada. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

 

 

Questão 21 – DEFERIDO  

A pergunta da questão contém o nome “Carlos”, sendo que o mesmo não foi identificado na questão. 

Questão anulada. 

Questão 23 – INDEFERIDO  

A alternativa está correta pois a planta mostra os elementos que estão à 1,50 ou 1,80 m do piso. 

Questão 25 – DEFERIDO  

A questão não possui dados suficientes pra a análise, pois não especifica se a medida a ser calculada 
se refere à altura (profundidade) ou a largura do alicerce. Questão anulada. 

Questão 28 – DEFERIDO  

Houve um equívoco na elaboração da questão. Questão anulada. 

Questão 29 – DEFERIDO  

Questão anulada. O conteúdo cobrado na questão não estava previsto no Edital. 

Questão 30 – DEFERIDO  

A questão contém mais de uma alternativa correta. Anulada. 

 

 
 
 

        Nome Inscrição Vaga 

Alerson Amaral Resende 1294788 04 – FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

        Nome Inscrição Vaga 

André Vinícius Pinheiro Cardoso 1335058 04 – FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

        Nome Inscrição Vaga 

Bruno Henrique Silva Tristao 1329991 04 – FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

        Nome Inscrição Vaga 

Lucas Carvalho Souza 1295147 04 – FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

        Nome Inscrição Vaga 

Luciano Alves de Paiva 1295016 04 – FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

        Nome Inscrição Vaga 

Thaisa Lara Mourao Guimaraes 1294758 04 – FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

        Nome Inscrição Vaga 

Amarilis de Cassia Vieira de Abreu 1294788 05 – FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 
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Questão 12 – INDEFERIDO  

A questão solicita que seja assinalado verdadeiro ou falso para as afirmativas correspondente a 
seguinte frase:  

“No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, EXCETO” 

        Nome Inscrição Vaga 

Douglas Antonio Vilas Boas  1295218 05 – FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

        Nome Inscrição Vaga 

Flávia Freire de Melo 1296163 05 – FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

        Nome Inscrição Vaga 

Francisco André Nascimento Rocha 1294788 05 – FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

        Nome Inscrição Vaga 

Geraldo Majela Aguiar Junior 1327157 05 –FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

        Nome Inscrição Vaga 

Guilherme Antônio Silva 1332413 05 –FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

        Nome Inscrição Vaga 

Humberto Alves de Souza Junior 1296536 05 –FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

        Nome Inscrição Vaga 

Maria Letícia Menezes Santos  1294247 05 –FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

        Nome Inscrição Vaga 

Natalia Magri Bertolin 1334093 05 –FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

        Nome Inscrição Vaga 

Natalia Morais Nangino 1296617 05 –FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

        Nome Inscrição Vaga 

Renata Puiati Bergamaschi 1315124 05 –FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

        Nome Inscrição Vaga 

Rinara Aparecida Alvim 1315124 05 –FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

        Nome Inscrição Vaga 

Sanges Morais dos Santos 1294610 05 –FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

        Nome Inscrição Vaga 

Tavia Lorenzo Mota 1303807 05 –FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

        Nome Inscrição Vaga 

Thais Helena Mattar 1294841 05 –FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 
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As afirmações são as seguintes: 

( ) Se o contrato dispuser diferentemente. 

( ) Se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade. 

( ) Se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como podemos observar as três afirmações da questão são verdadeiras de acordo com o código civil, e 

a questão se encontra totalmente correta. 
 
Questão 14 – DEFERIDO  

A questão contém mais de uma alternativa correta. Anulada. 

Questão 17 – DEFERIDO  

Constituição Federal de 1988 
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 

Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 

internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios: 

I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua 

iminência; 

II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto 

no art. 150, III, b. 

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à 

despesa que fundamentou sua instituição. 

A ocorrência de morte do sócio de uma sociedade simples ou limitada 
encontra regulamentação específica, como uma hipótese ensejadora da resolução 
da sociedade em relação a um sócio, conforme o art. 1.028 do Código Civil, nos 
seguintes termos: 

Art. 1.028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo: 

I - se o contrato dispuser diferentemente; 

II - se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade; 

III - se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido. 
 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes 

tributos: 

        I -  impostos; 

        II -  taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, 

de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição; 

        III -  contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 

 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91972/constituicao-federal-de-1988#art-148
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 O inciso III do código tributário Nacional não foi recepcionado pela nova ordem constitucional, 

portanto se trata de lei anterior. Sendo assim a questão apresenta duas respostas que podem ser 

consideradas correta “B” e “D”, pois as mesma, de acordo com a Constituição de 1988 não são casos 

excepcionais onde a União pode instituir empréstimos compulsórios. Questão anulada. 

 
Questão 20 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO DE “C” PARA “D” 

Constituição Federal de 1988 
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado 

Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 

bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, 

com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

Art. 154. A União poderá instituir: 

II - na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua 

competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação. 
 
A Constituição Federal não requer para a instituição de impostos extraordinários a precedência de lei. 

No caso deste tipo de imposto é inegável a presença da urgência e da relevância, possibilitando sua 
instituição via medida provisória não carecendo de lei, sendo assim as alternativas “A” e “C’ encontram – se 
incorretas. 

A alternativa “B” também se encontra incorreta pois afirma que os impostos DEVEM estar 
compreendidos dentro da sua competência, sendo que, a lei afirma que podem ser compreendido OU NÃO 
em sua competência. 

A alternativa correta da questão é a “D”, pois a mesma afirma que deverão ser devolvidos aos 
contribuintes quando for cessada a causa que lhe deu origem, como está previsto na lei. 

Questão 21 – DEFERIDO  
Considerando sobre os tributos, assinale a opção correta: 
B) Deverá ser afixada por lei ordinária alíquota correspondente. 
C) Não poderão ser cobrados sobre fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os 

tiver instituído ou aumentado, obedecendo o princípio da irretroatividade. 
 

Art. 97 do Código Tributário Nacional - Lei 5172/66 

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; 

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 

III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, 

e do seu sujeito passivo; 

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 

 
Princípio da irretroatividade 

Entende-se que, é proibida a cobrança de fato gerador ocorrido antes da lei que instituir o tributo ou majorá-

lo. Este princípio está atrelado ao princípio da segurança jurídica, conforme a Lei de Introdução as Normas do 

Direito Brasileiro, no art. 6º, que diz: 

 

A Lei entra em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa 

julgada 

 

Também, o art. 150, III, A, da CF: 

 

Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado a União, aos Estados, ao Distrito 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91972/constituicao-federal-de-1988#art-154_inc-II
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641309/artigo-6-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/642045/artigo-150-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10670694/inciso-iii-do-artigo-150-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Federal e aos Municípios: III – cobrar tributos: 

 

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes de início da vigência da lei que os houver instituído ou 

aumentado; 

 

Como podemos verificar por meio dos texto citados acima, tanto a alternativa “B” como a “D” estão 

corretas, sendo assim a questão será anulada. 

 
Questão 24 – INDEFERIDO 

CONTRIBUINTE 

Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer 

título. 

http://www.portaltributario.com.br/tributario/impostos_iptu.htm 

Por se tratar de uma copropriedade, ambos são proprietários/possuidores do imóvel e sendo assim são 
contribuintes legais deste tipo de tributo. 

 
COPROPRIEDADE 
A copropriedade é um direito em que dois ou mais coproprietários tem de partilhar a posse de uma 

propriedade privada. 
 

Questão 30 – DEFERIDO  

O enunciado da questão solicitou que fosse assinalada a alternativa incorreta. No gabarito a alternativa 
tida como incorreta foi a “A”, porém a alternativa “D” (Para efeitos da Taxa de Conservação de Vias, a 
utilização do imóvel é classificada como SEU USO, residencial, industrial, comercial, serviços ou religioso.) 
também está incorreta de acordo com a legislação, pois a mesma afirma que a utilização do imóvel também 
é classificada como SEM USO. Portanto, a questão apresenta mais de uma alternativa correta. Anulada 

Questão 20 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO DE “D” PARA “B” 

Período pré-operatório (2 a 7 anos): para Piaget, o que marca a passagem do período sensório-motor para 

o pré-operatório é o aparecimento da função simbólica ou semiótica, ou seja, é a emergência da linguagem. 

Nessa concepção, a inteligência é anterior à emergência da linguagem e por isso mesmo "não se pode 

atribuir à linguagem a origem da lógica, que constitui o núcleo do pensamento racional" (Coll e Gillièron, 

op.cit.). Na linha piagetiana, desse modo, a linguagem é considerada como uma condição necessária mas 

não suficiente ao desenvolvimento, pois existe um trabalho de reorganização da ação cognitiva que não é 

dado pela linguagem, conforme alerta La Taille (1992). Em uma palavra, isso implica entender que o 

desenvolvimento da linguagem depende do desenvolvimento da inteligência. 

 Período das operações concretas (7 a 11, 12 anos): neste período o egocentrismo intelectual e social 

(incapacidade de se colocar no ponto de vista de outros) que caracteriza a fase anterior dá lugar à 

emergência da capacidade da criança de estabelecer relações e coordenar pontos de vista diferentes 

(próprios e de outrem) e de integrá-los de modo lógico e coerente (Rappaport, op.cit.). Um outro aspecto 

importante neste estágio refere-se ao aparecimento da capacidade da criança de interiorizar as ações, ou 

seja, ela começa a realizar operações mentalmente e não mais apenas através de ações físicas típicas 

da inteligência sensório-motor (se lhe perguntarem, por exemplo, qual é a vareta maior, entre várias, ela 

        Nome Inscrição Vaga 

Luzimar Felomena Avelar Carrara 1335132 09 - PEDAGOGO 



10  

será capaz de responder acertadamente comparando-as mediante a ação mental, ou seja, sem precisar 

medi-las usando a ação física). 

3)       Os estágios do desenvolvimento humano 

Piaget considera 4 períodos no processo evolutivo da espécie humana que são caracterizados "por aquilo 

que o indivíduo consegue fazer melhor" no decorrer das diversas faixas etárias ao longo do seu processo de 

desenvolvimento (Furtado, op.cit.). São eles: 

         1º período: Sensório-motor              (0 a 2 anos) 

         2º período: Pré-operatório                (2 a 7 anos) 

         3º período: Operações concretas     (7 a 11 ou 12 anos) 

         4º período: Operações formais         (11 ou 12 anos em diante) 

 

 Como podemos verificar por meio dos textos apresentados acima, o período de desenvolvimento que 
inicia aproximadamente aos sete anos, caracterizado pela formação das operações mentais que são 
realizadas de modo interiorizado, como é solicitado no enunciado da questão, é o período DAS 
OPERAÇÕES CONCRETAS, alternativa “B”. 

 

Questão 14 – INDEFERIDO 

Alfabetização – processo de aquisição da “tecnologia da escrita”, isto é do conjunto de técnicas – 
procedimentos habilidades - necessárias para a prática de leitura e da escrita: as habilidades de codificação 
de fonemas em grafemas e de decodificação de grafemas em fonemas, isto é, o domínio do sistema de 
escrita (alfabético ortográfico) (MORAIS; ALBUQUERQUE, 2007, p. 15). 

Letramento é um “conjunto de práticas que denotam a capacidade de uso de diferentes tipos de material 
escrito” (MORAIS; ALBUQUERQUE, 2007, p. 7). Ou seja, letramento é além de saber ler e escrever, 
entender o que se ler e se escreve, relacionando dessa forma com o contexto social, sua experiência 
cotidiana. 

O conceito de alfabetização não está relacionado a função social e sim a aprendizagem de um sistema 
linguístico fechado, baseado em normas e regras, assim como letramento não se define especificamente 
como desenvolvimento de habilidades da leitura e escrita e sim ao conjunto de práticas e compreensão do 
que se lê e escreve. Portanto, as duas afirmativas se encontram incorretas como foi colocado pela banca. 

Questão 19 – INDEFERIDO  

Piaget desenvolveu em suas pesquisas a teoria da construção do conhecimento, mais conhecida 
como EPISTEMOLOGIA GENÉTICA, seu foco principal foi o sujeito Epistemológico o qual foi estudado pelo 
método clínico desenvolvido pelo próprio Piaget. A teoria explica como o conhecimento é adquirido e 
montado em nossa psiquê, desde a primeira infância até a maturescência humana. A obra deste estudioso 
é reconhecida em todo mundo, pois contribui para compreensão da formação e construção do intelecto. 

Piaget desenvolveu uma teoria chamada de Epistemologia Genética ou Teoria Psicogenética, onde 
explica como o indivíduo, desde o seu nascimento, constrói o conhecimento. 

Construtivismo é uma teoria sobre a ORIGEM do conhecimento que considera que a criança passa por 

estágios para adquirir e construir o conhecimento. 

        Nome Inscrição Vaga 

Jociara Ap. dos Santos 1326627 10 – PROFESSOR PI 

        Nome Inscrição Vaga 

Marli Aparecida Coelho Bento 1322042 10 – PROFESSOR PI 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Epistemologia_gen%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psiqu%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inf%C3%A2ncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intelecto
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A teoria que explica sobre a construção do conhecimento, como pede o enunciado da questão, é 
chamada de Epistemologia genética, e apesar de ter uma concepção construtivista não é em si o 
Construtivismo já que o mesmo tem seu foco na origem do conhecimento. 

Questão 20 – INDEFERIDO  

Nos anos 1920, Freud publicou três obras fundamentais, através das quais definiu sua segunda tópica e 
remanejou inteiramente sua teoria do inconsciente e do dualismo pulsional: “Mais-além do princípio do prazer” 
(1920), “`Psicologia das massas e análise do eu” (1921), “O EU E O ISSO” (1923). Esse movimento de 
reformulação conceitual já começara em 1914, quando da publicação de um artigo dedicado à questão do 
narcisismo. Confirmou-se, em 1915, com a elaboração de uma metapsicologia e a publicação de um ensaio 
sobre a guerra e a morte, no qual Freud sublinhava a necessidade para o sujeito de “organizar-se em vista da 
morte, a fim de melhor suportar a vida”. Dessa reformulação, centrada na dialética da vida e da morte e em 
uma acentuação da oposição entre o eu e o isso, nasceriam as diferentes correntes do freudismo moderno: 
kleinismo, Ego Psychology, Self Psychology, lacanismo, annafreudismo, Independentes. 

 

Questão 17 – INDEFERIDO  

Os aminoácidos neurotransmissores glutamato, GABA (ácido γ-aminobutírico) e glicina. 
Todos são aminoácidos, embora o GABA não seja um aminoácido encontrado nas proteínas. 

 

O GABA(ácido gama-aminobutirico): principal neurotransmissor inibitório do SNC. Ele está presente 

em quase todas as regiões do cérebro, embora sua concentração varie conforme a região. Está envolvido 

com os processos de ansiedade. 

Como neurotransmissor peculiar, o ácido gama aminobutírico induz a inibição do sistema nervoso 

central(SNC), causando a sedação. Isso porque as células neuronais possuem receptores específicos para o 

GABA. Quando este se liga aos receptores, abre-se um canal por onde entra íon cloreto na célula neuronal, 

fazendo com que a célula fique hiperpolarizada, dificultando a despolarização e, como conseqüência, dá-se 

a diminuição da condução neuronal, provocando a inibição do SNC. A inibição da síntese do GABA ou o 

bloqueio de seus neurotransmissores no SNC, resultam em estimulação intensa, manifestada através de 

convulsões generalizadas. 

A Glicina é o principal NT inibidor do tronco cerebral e medula espinhal. Tem também propriedades 

excitatórias, uma vez que ligando-se ao receptor NMDA, aumenta a sua sensibilidade para o GLT. 

        Nome Inscrição Vaga 

Jessé Augusto Rabelo da Silva 1294406 
12 –TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM 

SAÚDE - FARMACÊUTICO 

        Nome Inscrição Vaga 

Marciano Aparecido Candido 1327873 
12 –TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM 

SAÚDE - FARMACÊUTICO 
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Um déficit de glicina provoca um aumento da rigidez muscular e morte por paralisia dos músculos 

respiratórios. É precisamente o que acontece na intoxicação por estricnina (substância utilizada para matar 

ratos e que inibe o receptor da glicina) e o tétano (situação em que há infecção por uma bactéria que produz 

uma toxina capaz de inibir a secreção de glicina). 

O glutamato e glicina e o GABA são aminoácidos que atuam no sistema nervoso, porém, somente o 
GABA e o Glicina são inibitórios, sendo assim, tanto a questão quanto o gabarito está correto. 

Questão 28 – DEFERIDO  

O conteúdo da questão não estava previsto no Edital. Anulada. 

 

 

Questão 19 – INDEFERIDO 

II. A preparação da musculatura envolvida e o trabalho respiratório de auxílio ao parto facilitam a expulsão 

do bebê e tornam o parto normal mais tranquilo e seguro. No caso da cesariana, o trabalho do 

fisioterapeuta ajuda na reeducação postural pós-operatória, no retorno da atividade e tonicidade muscular 

com mais rapidez, além de prevenir a formação de aderências e instalação de tromboses pós-operatórias. 

Ajuda, ainda, na minimização do quadro álgico pós-cirúrgico. 

O início da afirmativa comenta sobre a preparação da musculatura pré parto, porém a parte onde cita a 
atuação do fisioterapeuta se refere a ação pós-operatória e consequentemente pós-parto. 

Questão 20 – DEFERIDO  

Durante esse período, o fisioterapeuta tem como metas gerais; aumentar a perceção correta da mecânica 
corporal; preparar os membros superiores para as demandas de cuidados ao bebé; manter a função 
abdominal e prevenir ou corrigir patologia da diástase dos retos; promover uma maior perceção corporal; 
preparar os membros inferiores para as demandas do aumento no peso causadas por distúrbios circulatórios; 
melhorar a capacidade de relaxamento; promover ou melhorar o controlo da musculatura do assoalho pélvico; 
e informar sobre as mudanças que ocorrem na gravidez e no parto (BIM et al., 2002). 

Segundo Weissgerber (2006), os exercícios aeróbicos previnem as doenças cardiovasculares, como a 
hipertensão arterial crônica, além de promover melhora no condicionamento cardiovascular, na resistência 
endotelial e do sistema de defesa antioxidante, também podem trazer benefícios em relação ao risco do PE. 
 

Este trabalho teve como objetivo verificar a importância da preparação das mamas para a amamentação, 

e quais parâmetros devem ser seguidos nesta preparação. Foi realizada uma pesquisa de campo, com a 

aplicação de um questionário para 60 profissionais da área da saúde, sendo: vinte médicos, vinte 

fisioterapeutas e vinte enfermeiros. Os resultados da pesquisa foram comparados com a literatura 

existente, levando à conclusão de que a preparação das mamas para a amamentação é de fato muito 

importante, apesar de não existirem parâmetros definidos para sua realização, pois diminui a incidência 

de complicações. O trabalho também demonstrou a necessidade da realização de estudos práticos para 

a definição dos parâmetros a serem utilizados nesta preparação. 

        Nome Inscrição Vaga 
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http://www.novafisio.com.br/a-importancia-da-preparacao-das-mamas-para-amamentacao/ 

Objetivo do estudo foi realizar um apanhado sobre as alterações da imagem corporal que acontecem na 

mulher na gestação, relacionando as atuações da psicomotricidade e da fisioterapia. Realizou-se 

pesquisas bibliográficas na Base de Dados Lilacs, na rede mundial de computadores, assim como a 

literatura básica sobre fisioterapia, psicomotricidade e obstetrícia foi utilizada. Entendemos que o corpo 

é o mediador entre o sujeito pensante e o mundo, e as intensas transformações físicas e biológicas da 

gravidez têm grande influência psicossocial. As alterações corporais próprias da gravidez podem levar 

a mulher a se sentir feia, gorda, menos atraente e menos mulher. Verificamos a importante ligação entre 

fisioterapia e psicomotricidade, pois elas tratam do individuo e suas relações. O trabalho do 

fisioterapeuta, com conhecimentos de psicomotricidade, numa gestante são atividades aplicadas não 

como fim, mas como meio de fazer com que a mulher perceba suas dificuldades na gravidez e aprenda 

a lidar com elas. 
http://www.novafisio.com.br/a-gestante-e-sua-imagem-corporal-uma-atuacao-da-fisioterapia-e-da-
psicomotricidade/ 
 
O fisioterapeuta deve promover uma melhor postura neste período, orientar quanto à mecânica corporal 
correta, preparar os membros superiores para os cuidados do bebê, promover uma maior percepção corporal 
e uma imagem corporal positiva, preparar os membros inferiores para o aumento no peso a ser suportado e 
para as alterações circulatórias da gravidez, melhorar a percepção e o controle da musculatura do assoalho 
pélvico, manter a função e força abdominal, promover um preparo cardiovascular seguro, prover informações 
sobre as mudanças que ocorrem na gravidez e no parto, preparar as mamas adequadamente para a 
amamentação, através de técnicas como a dessensibilização, massoterapia e orientações sobre a 
amamentação, melhorar a capacidade de relaxamento, evitar ou minimizar os transtornos decorrentes da 
gravidez, como dores nas costas, varizes, hemorroidas e edema nos membros inferiores (O’CONNOR, 2004). 

Todas as alternativas citadas na questão se enquadram nos objetivos da Fisioterapia obstétrica no período 
Pré-Natal. 

De acordo com os textos e referências apresentados acima todas as alternativas que  foram citadas na 
questão são objetivos da Fisioterapia Obstétrica no Período Pré-natal, portanto a questão será anulada. 
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