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JULGAMENTO DE RECURSOS 
 

Conforme Edital n° 001/2019 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Viçosa/MG, a empresa 
organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas, 
divulgado em 06/08/2019, ordenados por ordem de cargo, conforme a seguir: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO 

QUESTÃO 4 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO DE ALTERNATIVA “C” PARA “B” 

Houve um equívoco na digitação, gabarito alterado de alternativa “C” para “B”.  

Segue abaixo referência: 

Os advérbios são a classe de palavras invariáveis que modificam os adjetivos, os verbos ou outros 

advérbios, atribuindo-lhes circunstâncias e atuando como núcleo do sintagma adverbial ou 

como complemento circunstancial do verbo. 

Os advérbios acrescentam informação circunstancial a uma oração ou palavra. Os advérbios de 

tempo são aqueles que fornecem informação temporal. Estes advérbios, posto isto, fornecem 

dados que permitem responder à pergunta de sobre quando decorreu, decorre ou decorrerá a 

ação. 

“Agora”, “antes de”, “depois de”, “hoje”, “enquanto”, “já”, “tarde”, “cedo” e “ainda” são alguns 

exemplos de advérbios de tempo. 

https://conceito.de/adverbio-de-tempo 

 

QUESTÃO 08 – INDEFERIDO 

Recurso indeferido, pois as alegações do candidato não justificam a anulação da questão. 

 

QUESTÃO 11 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO DE ALTERNATIVA “B” PARA “A” 

Nome Inscrição Cargo 

Alessandra Rezende Pereira 1530953 02- ARTESÃO JUNTO AO PROGRAMA CAPS 

Tatiana Pires Nepomuceno 1554714 02- ARTESÃO JUNTO AO PROGRAMA CAPS 

Tiffany Nicoli Faria Latalisa Franca 1476509 02- ARTESÃO JUNTO AO PROGRAMA CAPS 

Beatriz Aparecida Soares 1469853 07- AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Cristiane Lourenço Gomes 1478200 07- AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Elessandra Jorge Rosa Viana 1595521 07 – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Elida Aparecida Rodrigues Tolentino 1594624 07 – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Thays Stephanny Ferrreira de Lima 1547838 07- AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Valéria do Carmo Magalhães 1483116 07- AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Lucas da Cunha Parzanini 1480968 14-ENTREVISTADOR SOCIAL 

Rogéria da Silva 146996414 14-ENTREVISTADOR SOCIAL 

Glauziene da Silva Santos Gonçalves 1473319 
21-TRADUTOR E INTÉRPRETE DA LÍNGUA BRASILEIRA 

DE SINAIS - LIBRAS 

Juciana da Silva 1469703 
55-TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL JUNTO AO 

PROGRAMA ESF 

Ivanildo Jheyko Juneo Braz 1470543 59- VIGIA/SEGURANÇA 

https://conceito.de/adverbio-de-tempo
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Houve um equívoco na digitação, gabarito alterado de alternativa “B” para “A”. 

A palavra trilho representa um sinônimo de destino, quando o mesmo tem o significado de 

direção a seguir e por isso a palavra destino pode ser substituída corretamente sem perder o 

sentido da frase, como solicita o enunciado da questão. Já a palavra proveniência significa ato 

ou efeito de provir, lugar de onde algo provém, origem, sendo este termo um antônimo da 

palavra origem. 

QUESTÃO 17 – DEFERIDO 

TEXTO DO CANDIDATO 

Questão está errada pois acadêmico e público são proparoxítonas a única questão é  

proparoxítonas  trôpego e música. 

RESPOSTA  

Palavras proparoxítonas são palavras que têm a antepenúltima sílaba da 

palavra como sílaba tônica. Segundo as regras de acentuação do português, todas as 

palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. 

Exemplos de palavras proparoxítonas 

    acadêmico (a-ca-dê-mi-co);     ácaro (á-ca-ro).  

POR CONSEGUINTE, RECURSO DEFERIDO, questão ANULADA. 

 

QUESTÃO 18 – DEFERIDO 

TEXTO DO CANDIDATO 

Está pedindo o sinônimo de ambicioso é  a resposta certa é cobiçosos.  

QUESTÃ0 18  

 eia o seguinte enunciado: “Empresas nacionais e estrangeiras t m j  prontos planos 

de investimentos ambiciosos, que gerarão empregos e rique a.”  esse trecho, o 

termo destacado pode ter como sin nimo a seguinte palavra: 

A             RESPOSTA CERTA  

B  contradit rios.  

C) incongruentes.  

D) despretensiosos. 

RESPOSTA:  Sinônimo de AMBICIOSOS - Sinônimos de ambicioso para 2 

sentidos da palavra ambicioso: 

Que tem muita ambição: faminto, ávido, calculista, cobiçoso, desejoso, ganancioso, 

interessado, interesseiro, sôfrego. 

Que é ousado e audacioso: ousado, audacioso, arrojado, destemido. 
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POR CONSEGUINTE, RECURSO DEFERIDO, questão ANULADA. 

QUESTÃO 19 – DEFERIDO 

TEXTO DO CANDIDATO 

Dele não  é  pronome indefinido.  

 o enunciado “  tema do poeta   sempre ele mesmo. Ele   um narcisista: exp e o 

mundo atrav s dele mesmo. Ele quer ser o mundo, e pelas inquietaç es dele, 

desejos, esperanças, o mundo aparece,” a palavra em destaque pode ser classificada 

como: 

A) pronome demonstrativo.  

B) pronome pessoal. 

C) pronome possesivo. Resposta certa.  

D) pronome indefinido. 

POR CONSEGUINTE, RECURSO DEFERIDO, questão ANULADA. 

 

QUESTÃO 21 – DEFERIDO –GABARITO ALTERADO DE ALTERNATIVA “B” PARA “A” 

Houve um equívoco na digitação, gabarito alterado de alternativa “B” para “A”. 

  pronome “Te”   classificado corretamente como pronome pessoal oblíquo da segunda 

pessoa do singular. 

 

QUESTÃO 23 – INDEFERIDO 

E                                                                         

seguinte:  

Uma das estratégias que o autor usa para construir seu texto   a seguinte: 

A) Faz um resumo da vida das pessoas politicamente incorretas. 

B) Escreve de maneira informal,                                           

portuguesa. 
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C   egistra um texto cujo desenvolvimento apresenta problemas de coesão e 

coerência textuais. 

D  Usa uma linguagem informal somente na introdução do texto. 

RESPOSTA: A coesão referencial e a coesão sequencial são chamadas de recursos 

coesivos por estabelecerem vínculos entre as palavras, orações e as partes de um 

texto. Coesão referencial : A coesão referencial é responsável por criar um sistema de 

relações entre as palavras e expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor 

identifique os termos aos quais se referem. O termo que indica a entidade ou situação 

a que o falante se refere é chamado de referente. Exemplo: “Ana Elisabete gritou. Ela 

fica apavorada quando fica sozinha, apesar de ser uma menina calma e inteligente”. 

Nesse exemplo, o termo referente é Ana Elisabete. Todas as vezes que o referente 

precisa ser retomado no texto, podemos utilizar outras palavras para que os leitores 

possam retornar e recuperar a ideia. 

É bastante frequente o uso de figuras de construção/sintaxe para a coesão referencial, 

como as anáforas, catáforas, elipses e as correferências não anafóricas 

(contiguidades, reiterações). 

Coesão sequencial : A coesão sequencial é responsável por criar as condições para a 

progressão textual. De maneira geral, as flexões de tempo e de modo dos verbos e as 

conjunções são os mecanismos responsáveis pela coesão sequencial nos textos. Os 

mecanismos de coesão sequencial são utilizados para que as partes e as informações 

do texto possam ser articuladas e relacionadas. Além da progressão das partes do 

texto, os mecanismos de coesão sequencial contribuem para o desenvolvimento do 

recorte temático. Dessa forma, o autor do texto evita falta de coesão, garantindo boa 

articulação entre as ideias, informações e argumentos no interior do texto e, 

principalmente, a coerência textual. Adição/inclusão - Além disso; também; vale 

lembrar; pois; outrossim; agora; de modo geral; por iguais razões; inclusive; até; é 

certo que; é inegável; em outras palavras; além desse fator... Oposição - Embora; não 

obstante; entretanto; mas; no entanto; porém; ao contrário; diferentemente; por outro 

lado... Afirmação/igualdade - Felizmente; infelizmente; obviamente; na verdade; 

realmente; de igual forma; do mesmo modo que; nesse sentido; semelhantemente... 

Exclusão - Somente; só; sequer; senão; exceto; excluindo; tão somente; apenas... 

Enumeração - Em primeiro lugar; a princípio... Explicação - Como se nota; com efeito; 

como vimos; portanto; pois; é óbvio que; isto é; por exemplo; a saber; de fato; aliás... 

Conclusão - Em suma; por conseguinte; em última análise; por fim; concluindo; 

finalmente; por tudo isso; em síntese; assim; consequentemente... 

Continuação - Em seguida; depois; no geral; em termos gerais; por sua vez; 

outrossim, isso posto. 

Coesão e Coerência: Coerência e coesão são dois mecanismos fundamentais para a 

produção de texto. A coesão é o mecanismo relacionado com elementos que 

asseguram a ligação entre palavras e frases, de modo a interligar as diferentes partes 

de um texto. A coerência, por sua vez, é responsável por estabelecer a ligação lógica 

entre ideias, para que, juntas, elas garantam que o texto tenha sentido. Ambos são 

importantes para garantir que um texto transmita sua respectiva mensagem com 

clareza, seja harmonioso e faça sentido para o leitor. 

O que é coesão textual? O significado de coesão está relacionado com mecanismos 
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linguísticos do texto, que são responsáveis por estabelecer uma conexão de ideias. A 

coesão cria relações entre as partes do texto de modo a guiar o leitor relativamente a 

uma sequência de fatos. Uma mensagem coesa apresenta ligações harmoniosas 

entre as partes do texto. 

Elementos de coesão textual e frases de exemplo: Veja abaixo os principais 

elementos de coesão textual e como eles são aplicados nas frases. Substituições : 

Garantem a coesão lexical. Ocorrem quando um termo é substituído por outro termo 

ou por uma locução como forma de evitar repetições. Coesão correta: Os legumes são 

importantes para manter uma alimentação saudável. As frutas também. Erro de 

coesão: Os legumes são importantes para manter uma alimentação saudável. As 

frutas também são importantes para manter uma alimentação saudável. Explicação: 

"também" substitui "são importantes para manter uma alimentação saudável". 

Conectores : Esses elementos são responsáveis pela coesão interfrásica do texto. 

Criam relações de dependência entre os termos e geralmente são representados por 

preposições, conjunções, advérbios, etc. Coesão correta: Elas gostam de jogar bola e 

de dançar. Erro de coesão: Elas gostam de jogar bola. Elas gostam de dançar. 

Explicação: sem o conectivo "e", teríamos uma sequência repetitiva. 

Referências e reiterações: Nesse tipo de coesão, um termo é usado para se referir a 

outro, para reiterar algo dito anteriormente ou quando uma palavra é substituída por 

outra com ligação de significados. 

Coesão correta: Hoje é aniversário da minha vizinha. Ela está fazendo 35 anos. Erro 

de coesão: Hoje é aniversário da minha vizinha. Minha vizinha está fazendo 35 anos. 

Explicação: observe que o pronome "ela" faz referência à vizinha. 

Correlação verbal : É a utilização dos verbos nos tempos verbais corretos. Esse tipo 

de coesão garante que o texto siga uma sequência lógica de acontecimentos. 

Coesão correta: Se eu soubesse eu te avisaria. 

Erro de coesão: Se eu soubesse eu te avisarei. 

Explicação: note que "soubesse" é uma flexão do verbo "saber" no pretérito imperfeito 

do subjuntivo e isso indica uma situação condicional que poderia dar origem a uma 

outra ação. Para a frase fazer sentido, o verbo "avisar" tem de estar conjugado no 

futuro do pretérito para indicar um fato que poderia ter acontecido se uma ação no 

passado tivesse se concretizado. 

O que é coerência textual? A coerência textual está diretamente relacionada com a 

significância e com a interpretabilidade de um texto. Para garantir a coerência de um 

texto, é preciso ter em conta alguns conceitos básicos. 

Conceitos da coerência textual e frases de exemplo :  

Veja abaixo os principais conceitos da coerência textual e como eles são aplicados 

nas frases. Princípio da não contradição: Não pode haver contradições de ideias entre 

diferentes partes do texto. Coerência correta: Ele só compra leite de soja pois é 

intolerante à lactose. Erro de coerência: Ele só compra leite de vaca pois é intolerante 
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à lactose. 

Explicação: quem é intolerante à lactose não pode consumir leite de vaca. Por esse 

motivo, o segundo exemplo constitui um erro de coerência; não faz sentido. 

Princípio da não tautologia : Ainda que sejam expressas através do uso de diferentes 

palavras, as ideias não devem ser repetidas, pois isso compromete a compreensão da 

mensagem a ser emitida e muitas vezes a torna redundante. 

Coerência correta: Visitei Roma há cinco anos. 

Erro de coerência: Visitei Roma há cinco anos atrás. 

Explicação: "há" já indica que a ação ocorreu no passado. O uso da palavra "atrás" 

também indica que a ação ocorreu no passado, mas não acrescenta nenhum valor e 

torna a frase redundante. 

Princípio da relevância: As ideias devem estar relacionadas entre si, não devem ser 

fragmentadas e devem ser necessárias ao sentido da mensagem. 

O ordenamento das ideias deve ser correto, pois, caso contrário, mesmo que elas 

apresentem sentido quando analisadas isoladamente, a compreensão do texto como 

um todo pode ficar comprometida. 

Coerência correta: O homem estava com muita fome, mas não tinha dinheiro na 

carteira e por isso foi ao banco e sacou uma determinada quantia para utilizar. Em 

seguida, foi a um restaurante e almoçou. Erro de coerência: O homem estava com 

muita fome, mas não tinha dinheiro na carteira. Foi a um restaurante almoçar e em 

seguida foi ao banco e sacou uma determinada quantia para utilizar. 

Explicação: observe que, embora as frases façam sentido isoladamente, a ordem de 

apresentação da informação torna a mensagem confusa. Se o homem não tinha 

dinheiro, não faz sentido que primeiro ele tenha ido ao restaurante e só depois tenha 

ido sacar dinheiro. 

Continuidade temática: Esse conceito garante que o texto tenha seguimento dentro de 

um mesmo assunto. Quando acontece uma falha na continuidade temática, o leitor fica 

com a sensação de que o assunto foi mudado repentinamente. 

Coerência correta: "Tive muita dificuldade até acertar o curso que queria fazer. 

Primeiro fui fazer um curso de informática... A meio do semestre troquei para um curso 

de desenho e por fim acabei me matriculando aqui no curso de inglês. Foi confuso 

assim também para você?" 

"Na verdade foi fácil pois eu já tinha decidido há algum tempo que assim que tivesse a 

oportunidade de pagar um curso, faria um de inglês." 

Erro de coerência: "Tive muita dificuldade até acertar o curso que queria fazer. 

Primeiro fui fazer um curso de informática... A meio do semestre troquei para um curso 

de desenho e por fim acabei me matriculando aqui no curso de inglês. Foi confuso 

assim também para você?" 

"Quando eu me matriculei aqui no curso, eu procurei me informar sobre a metodologia, 
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o tipo de recursos usados, etc. e acabei decidindo rapidamente por este curso." 

Explicação: note que no último exemplo, o segundo interlocutor acaba por não 

responder exatamente ao que foi perguntado. 

O primeiro interlocutor pergunta se ele também teve dificuldades de decidir que tipo de 

curso fazer e a resposta foram sobre características que ele teve em conta ao optar 

pelo curso de inglês onde se matriculou. 

Apesar de ter falado de um curso, houve uma alteração de assunto. 

Progressão semântica : É a garantia da inserção de novas informações no texto, para 

dar seguimento a um todo. Quando isso não ocorre, o leitor fica com a sensação de 

que o texto é muito longo e que nunca chega ao objetivo final da mensagem. 

Coerência correta: Os meninos caminhavam e quando se depararam com o suspeito 

apertaram o passo. Ao notarem que estavam sendo perseguidos, começaram a correr. 

Erro de coerência: Os meninos caminhavam e quando se depararam com o suspeito 

continuaram caminhando mais um pouco. Passaram por várias avenidas e ruelas e 

seguiram sempre em frente. Ao notarem que estavam sendo perseguidos, 

continuaram caminhando em direção ao seu destino, percorreram um longo caminho... 

Explicação: note que a frase onde a coerência está correta apresenta uma sequência 

de novas informações que direcionam o leitor à conclusão do desfecho da frase. 

POR CONSEGUINTE, RECURSO INDEFERIDO.  

QUESTÃO 24 – INDEFERIDO 

E                                                                          

seguinte:  

TEXTO DO CANDIDATO 

“Pede a anulação da questão por apresentar dois gabaritos corretos: C e D”.  

O termo liga a introdução ao desenvolvimento do texto, mas também não possui 

nenhuma relação com o processo de coesão textual, pois o texto possui como 

estratégia ser construído com uma cadeia de problemas de coesão e coerência. 

O termo “isso posto” que introdu  o segundo par grafo,   utili ado para: 

A  chamar a atenção do leitor para o preço da gasolina. 

B  criticar a car ncia dos postos de sa de. 

C  ligar a introdução ao desenvolvimento do texto, j  que   um elemento de coesão 

textual. 

D  não tem nenhuma relação com o processo de coesão textual, pois o texto   

incoerente. 

RESPOSTA 

A coesão referencial e a coesão sequencial são chamadas de recursos coesivos por 
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estabelecerem vínculos entre as palavras, orações e as partes de um texto. 

Coesão referencial 

A coesão referencial é responsável por criar um sistema de relações entre as palavras 

e expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique os termos aos 

quais se referem. O termo que indica a entidade ou situação a que o falante se refere 

é chamado de referente. 

Exemplo: 

„ Ana Elisabete gritou. Ela fica apavorada quando fica sozinha, apesar de ser uma 

menina calma e inteligente‟. Nesse exemplo, o termo referente é Ana Elisabete. Todas 

as vezes que o referente precisa ser retomado no texto, podemos utilizar outras 

palavras para que os leitores possam retornar e recuperar a ideia. É bastante 

frequente o uso de figuras de construção/sintaxe para a coesão referencial, como as 

anáforas, catáforas, elipses e as correferências não anafóricas (contiguidades, 

reiterações). 

Coesão sequencial: A coesão sequencial é responsável por criar as condições para a 

progressão textual. De maneira geral, as flexões de tempo e de modo dos verbos e as 

conjunções são os mecanismos responsáveis pela coesão sequencial nos textos. 

Os mecanismos de coesão sequencial são utilizados para que as partes e as 

informações do texto possam ser articuladas e relacionadas. Além da progressão das 

partes do texto, os mecanismos de coesão sequencial contribuem para o 

desenvolvimento do recorte temático. Dessa forma, o autor do texto evita falta de 

coesão, garantindo boa articulação entre as ideias, informações e argumentos no 

interior do texto e, principalmente, a coerência textual. 

Adição/inclusão - Além disso; também; vale lembrar; pois; outrossim; agora; de modo 

geral; por iguais razões; inclusive; até; é certo que; é inegável; em outras palavras; 

além desse fator... 

Oposição - Embora; não obstante; entretanto; mas; no entanto; porém; ao contrário; 

diferentemente; por outro lado... 

Afirmação/igualdade - Felizmente; infelizmente; obviamente; na verdade; realmente; 

de igual forma; do mesmo modo que; nesse sentido; semelhantemente... 

Exclusão - Somente; só; sequer; senão; exceto; excluindo; tão somente; apenas... 

Enumeração - Em primeiro lugar; a princípio... 

Explicação - Como se nota; com efeito; como vimos; portanto; pois; é óbvio que; isto é; 

por exemplo; a saber; de fato; aliás... 

Conclusão - Em suma; por conseguinte; em última análise; por fim; concluindo; 

finalmente; por tudo isso; em síntese; assim; consequentemente... 

Continuação - Em seguida; depois; no geral; em termos gerais; por sua vez; 

outrossim, isso posto. 
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Coesão e Coerência 

Coerência e coesão são dois mecanismos fundamentais para a produção de texto. 

A coesão é o mecanismo relacionado com elementos que asseguram a ligação 

entre palavras e frases, de modo a interligar as diferentes partes de um texto. A 

coerência, por sua vez, é responsável por estabelecer a ligação lógica entre ideias, 

para que, juntas, elas garantam que o texto tenha sentido. Ambos são importantes 

para garantir que um texto transmita sua respectiva mensagem com clareza, seja 

harmonioso e faça sentido para o leitor. 

O que é coesão textual? 

O significado de coesão está relacionado com mecanismos linguísticos do 

texto, que são responsáveis por estabelecer uma conexão de ideias. A coesão cria 

relações entre as partes do texto de modo a guiar o leitor relativamente a uma 

sequência de fatos. Uma mensagem coesa apresenta ligações harmoniosas entre as 

partes do texto. 

Elementos de coesão textual e frases de exemplo 

Veja abaixo os principais elementos de coesão textual e como eles são aplicados nas 

frases. Substituições: Garantem a coesão lexical. Ocorrem quando um termo é 

substituído por outro termo ou por uma locução como forma de evitar repetições. 

Coesão correta: Os legumes são importantes para manter uma alimentação saudável. 

As frutas também. 

Erro de coesão: Os legumes são importantes para manter uma alimentação saudável. 

As frutas também são importantes para manter uma alimentação saudável. 

Explicação: "também" substitui "são importantes para manter uma alimentação 

saudável". 

Conectores 

Esses elementos são responsáveis pela coesão interfrásica do texto. Criam relações 

de dependência entre os termos e geralmente são representados por preposições, 

conjunções, advérbios, etc. 

Coesão correta: Elas gostam de jogar bola e de dançar. 

Erro de coesão: Elas gostam de jogar bola. Elas gostam de dançar. 

Explicação: sem o conectivo "e", teríamos uma sequência repetitiva. 

Referências e reiterações 

Nesse tipo de coesão, um termo é usado para se referir a outro, para reiterar algo dito 

anteriormente ou quando uma palavra é substituída por outra com ligação de 

significados. 

Coesão correta: Hoje é aniversário da minha vizinha. Ela está fazendo 35 anos. 
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Erro de coesão: Hoje é aniversário da minha vizinha. Minha vizinha está fazendo 35 

anos. 

Explicação: observe que o pronome "ela" faz referência à vizinha. 

Correlação verbal 

É a utilização dos verbos nos tempos verbais corretos. Esse tipo de coesão garante 

que o texto siga uma sequência lógica de acontecimentos. 

Coesão correta: Se eu soubesse eu te avisaria. 

Erro de coesão: Se eu soubesse eu te avisarei. 

Explicação: note que "soubesse" é uma flexão do verbo "saber" no pretérito imperfeito 

do subjuntivo e isso indica uma situação condicional que poderia dar origem a uma 

outra ação. 

Para a frase fazer sentido, o verbo "avisar" tem de estar conjugado no futuro do 

pretérito para indicar um fato que poderia ter acontecido se uma ação no passado 

tivesse se concretizado. 

O que é coerência textual? 

A coerência textual está diretamente relacionada com a significância e com a 

interpretabilidade de um texto. Para garantir a coerência de um texto, é preciso ter em 

conta alguns conceitos básicos. 

Conceitos da coerência textual e frases de exemplo: Veja abaixo os principais 

conceitos da coerência textual e como eles são aplicados nas frases. 

Princípio da não contradição: Não pode haver contradições de ideias entre diferentes 

partes do texto. Coerência correta: Ele só compra leite de soja pois é intolerante à 

lactose. Erro de coerência: Ele só compra leite de vaca pois é intolerante à lactose. 

Explicação: quem é intolerante à lactose não pode consumir leite de vaca. Por esse 

motivo, o segundo exemplo constitui um erro de coerência; não faz sentido. 

Princípio da não tautologia: Ainda que sejam expressas através do uso de diferentes 

palavras, as ideias não devem ser repetidas, pois isso compromete a compreensão da 

mensagem a ser emitida e muitas vezes a torna redundante. 

Coerência correta: Visitei Roma há cinco anos. 

Erro de coerência: Visitei Roma há cinco anos atrás. 

Explicação: "há" já indica que a ação ocorreu no passado. O uso da palavra "atrás" 

também indica que a ação ocorreu no passado, mas não acrescenta nenhum valor e 

torna a frase redundante. 

Princípio da relevância: As ideias devem estar relacionadas entre si, não devem ser 

fragmentadas e devem ser necessárias ao sentido da mensagem. 
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O ordenamento das ideias deve ser correto, pois, caso contrário, mesmo que elas 

apresentem sentido quando analisadas isoladamente, a compreensão do texto como 

um todo pode ficar comprometida. 

Coerência correta: O homem estava com muita fome, mas não tinha dinheiro na 

carteira e por isso foi ao banco e sacou uma determinada quantia para utilizar. Em 

seguida, foi a um restaurante e almoçou. 

Erro de coerência: O homem estava com muita fome, mas não tinha dinheiro na 

carteira. Foi a um restaurante almoçar e em seguida foi ao banco e sacou uma 

determinada quantia para utilizar. 

Explicação: observe que, embora as frases façam sentido isoladamente, a ordem de 

apresentação da informação torna a mensagem confusa. Se o homem não tinha 

dinheiro, não faz sentido que primeiro ele tenha ido ao restaurante e só depois tenha 

ido sacar dinheiro. 

Continuidade temática: Esse conceito garante que o texto tenha seguimento dentro de 

um mesmo assunto. Quando acontece uma falha na continuidade temática, o leitor fica 

com a sensação de que o assunto foi mudado repentinamente. 

Coerência correta: "Tive muita dificuldade até acertar o curso que queria fazer. 

Primeiro fui fazer um curso de informática... A meio do semestre troquei para um curso 

de desenho e por fim acabei me matriculando aqui no curso de inglês. Foi confuso 

assim também para você?" 

"Na verdade foi fácil pois eu já tinha decidido há algum tempo que assim que tivesse a 

oportunidade de pagar um curso, faria um de inglês." 

Erro de coerência: "Tive muita dificuldade até acertar o curso que queria fazer. 

Primeiro fui fazer um curso de informática... A meio do semestre troquei para um curso 

de desenho e por fim acabei me matriculando aqui no curso de inglês. Foi confuso 

assim também para você?" 

"Quando eu me matriculei aqui no curso, eu procurei me informar sobre a metodologia, 

o tipo de recursos usados, etc. e acabei decidindo rapidamente por este curso." 

Explicação: note que no último exemplo, o segundo interlocutor acaba por não 

responder exatamente ao que foi perguntado. 

O primeiro interlocutor pergunta se ele também teve dificuldades de decidir que tipo de 

curso fazer e a resposta foram sobre características que ele teve em conta ao optar 

pelo curso de inglês onde se matriculou. 

Apesar de ter falado de um curso, houve uma alteração de assunto. 

Progressão semântica: É a garantia da inserção de novas informações no texto, para 

dar seguimento a um todo. Quando isso não ocorre, o leitor fica com a sensação de 

que o texto é muito longo e que nunca chega ao objetivo final da mensagem. 

Coerência correta: Os meninos caminhavam e quando se depararam com o suspeito 

apertaram o passo. Ao notarem que estavam sendo perseguidos, começaram a correr. 
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Erro de coerência: Os meninos caminhavam e quando se depararam com o suspeito 

continuaram caminhando mais um pouco. Passaram por várias avenidas e ruelas e 

seguiram sempre em frente. Ao notarem que estavam sendo perseguidos, 

continuaram caminhando em direção ao seu destino, percorreram um longo caminho... 

Explicação: note que a frase onde a coerência está correta apresenta uma sequência 

de novas informações que direcionam o leitor à conclusão do desfecho da frase. 

POR CONSEGUINTE, RECURSO INDEFERIDO.  

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR 

 

 

QUESTÃO 04 – INDEFERIDO 

E                                                                         

seguinte:  

Considerando-se o modo como os elementos linguísticos asseguram a conexão 

sequencial do texto, o conector em destaque est  analisado CORRETAMENTE EM:  

A (  ) Quando analisamos o gasto por aluno, no entanto, a realidade é bem outra. 

(expressou a ideia de conclusão) – NO ENTANTO É OPOSIÇÃO 

Nome Inscrição Cargo 

Jenyfer Suellen Begotti 1580624 
01-ADVOGADO JUNTO AO 

PROGRAMA CREAS 

Natalia Silva E. Souza Leite 1489543 
01-ADVOGADO JUNTO AO 

PROGRAMA CREAS 

Eduardo Lazariano de Castro 1596439 
03-ASSISTENTE SOCIAL 

JUNTO AO PROGRAMA CAPS 

Debora Pinto Antunes 1470144 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Leandro Xavier Weiss 1486628 
17-FARMACÊUTICO JUNTO À 

SECRETARIA DE SAÚDE 

Vanusa Baeta Figueiredo Peres 1569086 
17-FARMACÊUTICO JUNTO À 

SECRETARIA DE SAÚDE 

Henrique Guarino Colli Peluso 1492094 23-MÉDICO II ESF 

Jussara de Oliveira Basso 1596866 35-NUTRICIONISTA 

Ewerton da Silva Vieira  1479072 

40-PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA III(PEB 

III)- GEOGRAFIA 

Sara Soares Martins 1544187 

45-PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA III (PEB 

III) – LEM – INGLÊS 

Natalia de Castro Teixeira Storck 1549567 

50-PROFISSIONAL DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE 

NASF 

Larissa Cunha Candian 1480423 
52-PSICÓLOGO JUNTO AO 

PROGRAMA NASF 
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B (  )  E também nisso o Brasil está atrasado. (expressou a ideia de adição). 

C (  ) Se de fato queremos privilegiar a educação básica, é urgente ampliar a 

participação do governo federal (expressou a ideia de finalidade). SE É CONDIÇÃO  

D (  ) Da mesma maneira, educação de qualidade precisa ser para todos, não apenas 

para os que tiveram a sorte de nascer em centros mais prósperos! (expressou a ideia 

de oposição). PARA É FINALIDADE  

POR CONSEGUINTE, RECURSO INDEFERIDO.  

 

QUESTÃO 06 – INDEFERIDO 

E                                                                         

seguinte:  

(...) um fundo estadual temporário que financia boa parte dos gastos das redes de 

ensino, começamos a reduzir as diferenças regionais, por meio da participação da 

União no “pool” de recursos e do estabelecimento de um valor mínimo por aluno. Mas 

elas ainda são grandes. A palavra anterior grifada denota:  

A (  )  Finalidade. 

B (  ) Explicação. 

C (  ) Conformidade. 

D (  ) Oposição. 

O MAS indica oposição e contraste dentro de uma mesma oração. 

POR CONSEGUINTE, RECURSO INDEFERIDO.  

 

QUESTÃO 07 – INDEFERIDO 

E                                                                         

seguinte:  

O enunciado que não explicita  uma sugestão da autora para melhorar a educação 

brasileira é: 

A (  ) Queremos privilegiar a educação básica, é urgente ampliar a participação do 

governo federal. 

B (  ) Tornar o Fundeb permanente e garantir que ele atenda também municípios mais 

vulneráveis em estados menos pobres.  

C (  ) Precisamos ter segurança de recursos para investir em bons professores. 

D (  ) Aumentar as diferenças regionais, por meio da exclusão da União no “pool” de 

recursos.  

O Brasil precisa não apenas melhorar sua educação como diminuir as 

desigualdades educacionais. Com o Fundeb, um fundo estadual temporário que 
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financia boa parte dos gastos das redes de ensino, começamos a reduzir as 

diferenças regionais, por meio da participação da União no “pool” de recursos e do 

estabelecimento de um valor mínimo por aluno. Mas elas ainda são grandes. 

 

POR CONSEGUINTE, RECURSO INDEFERIDO.  

QUESTÃO 09 – INDEFERIDO 

Em resposta ao recurso interposto para a questão 09, temos a esclarecer o 

seguinte:  

A análise a ser feita na questão de acordo com suas alternativas é morfológica e não 

sintática e, portanto o fundamento do recurso não é coerente. 

POR CONSEGUINTE, RECURSO INDEFERIDO.  

QUESTÃO 11 – INDEFERIDO 

Em resposta ao recurso interposto para a questão 11, temos a esclarecer o 

seguinte:  

“A ag ncia reguladora Autoridade de Padr es Publicit rios (ASA, na sigla em ingl s  

tomou a decisão com base em provas que sugerem que estereótipos podem 

“restringir as escolhas, aspiraç es e oportunidades de crianças, jovens e adultos”. 

Na frase acima, o modo e o tempo do verbo tomar estão corretos em: 

A (  ) Indicativo – pretérito imperfeito. 

B (  ) Indicativo – pretérito perfeito 

C (  ) Subjuntivo – presente.  

D (  ) Subjuntivo - pretérito imperfeito.  

 

O VERBO TOMOU ESTÁ NO Indicativo – pretérito perfeito 

POR CONSEGUINTE, RECURSO INDEFERIDO.  

QUESTÃO 12 – INDEFERIDO 

E                                                                          

seguinte:  

Justifica corretamente o emprego das vírgulas no enunciado seguinte, a opção: 

“ as línguas cl ssicas o significado de humildade tinha a ver com coisas rasteiras, 

perto da terra, da natureza, ou seja, com pouca elevação.”  

A (  ) Isolar expressão explicativa. 

B (  ) Indicar a supressão de um termo. 

C (  ) Separar vocativo. 
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D (  ) Separar aposto.  

 

EXPLICAÇÃO: uso da vírgula 

Isolar termos explicativos tais como: isto é, OU SEJA, a saber, por exemplo, digo, a 

meu ver, ou melhor, as quais servem para retificar, continuar ou concluir o que se está 

dizendo: 

O amor, OU SEJA, o maior dos sentimentos deve reger nossas atitudes. 

Voltaremos a nos falar na quinta-feira, ou melhor, na sexta. 

Palavras e expressões entre vírgulas 

Dentre os empregos da vírgula destacam-se os casos em que certas palavras ou 

expressões indicam, por si só, uma idéia completa e distinta dos outros termos da 

oração da qual participam. Para isolar essas palavras ou expressões utilizamos o 

recurso da vírgula, obrigatória nesse caso. Uma das funções da vírgula é marcar, na 

língua escrita, a separação de termos da oração, imprimindo uma pausa no período. A 

vírgula, então, é aplicada uma única vez antes ou depois de alguma palavra ou 

expressão. Algumas palavras ou locuções, por expressarem sozinhas um sentido que 

independe dos outros elementos da oração, devem ser apresentadas entre vírgulas. 

Em geral, essas palavras ou locuções encerram em si mesmas uma pausa. As duas 

vírgulas, então, reforçam não só a pausa, mas também o destaque de uma unidade 

significativa dentro da oração. Essas palavras ou locuções expressam diversos 

sentidos, podendo ser compreendidas da seguinte maneira: 

Explicativas: quando retomam o que foi dito anteriormente, apresentando-o de  

outra maneira. 

Isto é, ou seja, a saber, por exemplo, por outra, por assim dizer, na verdade...  

Exemplos: 

Quem quer faz quem não quer manda ou seja eu mesma vou conferir o estoque. 

(Inadequado) 

Quem quer faz quem não quer manda, ou seja, eu mesma vou conferir o estoque. 

(Adequado) 

POR CONSEGUINTE, RECURSO INDEFERIDO.  

 

 QUESTÃO 18 – INDEFERIDO 

 Verbo é uma palavra com origem no termo em Latim "verbum", que significa 
"palavra". Na Gramática da Língua Portuguesa, designa a classe de palavras que 
indicam ação, uma situação ou mudança de estado. 

 

ASSISTIR :  

a) Assistir, no sentido de presenciar: nesse caso, o complemento do verbo deve iniciar-se 

pela preposição a.  
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Observação: o que é uma preposição? De, a , com, por, para, em, até e sobre são preposições, 

ou seja, são palavras que estabelecem conexões com vários sentidos entre dois termos de uma 

oração. As preposições são indispensáveis para a construção e compreensão dos textos, 

conferindo-lhes coesão e estrutura. As preposições relacionam dois termos: um antecedente e 

um consequente. Por meio das preposições, o segundo termo (termo consequente) explica o 

sentido do primeiro termo (termo antecedente).  

 

Exemplo: Sinto dor de barriga.  

termo antecedente: dor / preposição: de / termo consequente: barriga 

Voltando ao verbo ASSISTIR: (PRESENCIAR)  

Exemplos: 

Ele assistiu ao filme. 

Solange assistiu a uma cena horrível. 

Nós assistimos, ontem, ao espetáculo. 

b) Assistir no sentido de prestar assistência, cuidar: quando tiver esse significado, o 

complemento do verbo não se inicia pela preposição a. 

Exemplo: 

O médico assistiu o paciente. 

Por essa razão, o correto é : Paulo irá ao cinema assistir AO novo filme. 

 

QUESTÃO 19 – INDEFERIDO 

Em resposta ao recurso interposto para a questão 19, temos a esclarecer o 

seguinte:   

PORQUE JUNTO: usamos PORQUE (junto e sem acento circunflexo) quando 

introduzimos uma explicação e uma causa: 

Não fale alto porque o bebê está dormindo. (explicação) - Não foi à aula porque estava 

com febre. (causa) 

POR CONSEGUINTE, RECURSO INDEFERIDO.  

 

QUESTÃO 20 – INDEFERIDO 

E                                                                          

seguinte: Leia os enunciados a seguir. 

I – Vou a Brasília.  
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II – Vou à Grécia. 

III – Vou à China.  

IV – Vou à Bahia. 

Em relação ao uso da crase, assinale a alternativa correta.  

A (  )  Há apenas uma opção certa. 

B (  )  Todas as opções estão corretas.  

C (  )  Há duas opções certas e duas opções incorretas.  

D (  ) Há três opções corretas e um caso facultativo de uso da crase.   

B (  )  Todas as opções estão corretas. Vou a Brasília... não há crase, justamente 

como está na alternativa A.   

POR CONSEGUINTE, RECURSO INDEFERIDO.  

 

RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA – NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 

QUESTÃO 28 – DEFERIDO 

Em uma bateria de exercícios de geometria estão presentes figuras de 5 lados (pentágonos) 

e de 6 lados (hexágonos) num total de 37 figuras e 197 lados. Quantos são os 

pentágonos e hexágonos respectivamente? 

a) 20 e 17 

b) 21 e 16 

c) 23 e 14 (gabarito divulgado) 

d) 25 e 12 (gabarito correto) 

Explicativa: 

1) A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: 

-  Sistemas de equações do 1° e 2° graus 

2) A questão está clara e objetiva com os respectivos itens gerados para uma questão de 

concurso público: 

- enunciado 

- comando 

- alternativas 

3) Não há erros de português que comprometam a questão. 

4) Resposta ao recurso: 

Nome Inscrição Cargo 

Marília Dutra Teixeira  1581335 
57-TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO 

PROGRAMA ESF 
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Resolução da questão: 

Sendo p = número de pentágonos   e   h = número de hexágonos   temos: 

{
      

         
   multiplicando a primeira linha por (-5) temos: 

 {
           
         

   somando as expressões temos h = 12.  Logo p = 25 

Resposta correta letra D. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA – NÍVEL SUPERIOR 

Nome Inscrição Cargo 

Debora Diniz Machado Trindade  1476998 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Gessica Barroso Guimarães  1470732 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Jenyfer Suellen Begotti 1580624 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Leonardo Diniz  1558103 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Letícia Carmagnini Moraes 1595433 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Eduardo Lazarino de Castro 1596439 
03-ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO 

PROGRAMA CAPS 

Tiago Duarte Cardoso da Silva  1509604 
03-ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO 

PROGRAMA CAPS 

Julina Paula Lopes 1570454 
04-ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO 

PROGRAMA NASF 

Maria José de Souza Pena 1508274 05-ASSISTENTE SOCIAL 

Michelle Daniele Porto Matos 1549403 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Nayara Florinda Coelho Fernandes 1488314 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Sâmia Lopes Fontes 1486091 09-DENTISTA - ESF/PSF 

Tallyssa Mendonça Rocha 1478182 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Thalita Lucas Brum Moreira da Silva 1482274 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Adriana Paula Fialho Lopes 1518929 
10-ECONOMISTA DOMÉSTICO JUNTO AO 

PROGRAMA CRAS 

Letícia Sara Domingos 1555760 
11-ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA 

CAPS 

Hudson Breno Rodrigues Moreira  1470933 13-ENFERMEIRO – ESF 

Lilian de Sá Fernandes  1534505 13-ENFERMEIRO – ESF 

Naiara Frade da Mata 1576420 13-ENFERMEIRO – ESF 

Paulo Roberto de Oliveira Miranda  1482516 13-ENFERMEIRO – ESF 

Sara Silva de Souza Oliveira  1555097 13-ENFERMEIRO – ESF 

Thais do Rosário Nogueira Galão 1519799 13-ENFERMEIRO – ESF 
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Alialison Mike Pinheiro  1595598 
15-FARMACÊUTICO – DIRETOR TÉC. RESP. 

FARMÁCIA DE MINAS 

Marina Bellico Coelho Faroci 1482204 
15-FARMACÊUTICO – DIRETOR TÉC. RESP. 

FARMÁIA DE MINAS 

Camila Miranda Martins Breguez 1551379 
16-FARMACÊUTICO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Fabiana Cristina Ribeiro de Barros 1489940 
17-FARMACÊUTICO JUNTO À SECRETARIA 

DE SAÚDE 

Julia Raquel Lino E. Freitas 1593748 
17-FARMACÊUTICO JUNTO À  SECRETARIA 

DE SAÚDE  

Lucas Lopes Faroci 1583622 
18-FISIOTERAPEUTA JUNTO À 

SECRETARIA DE SAÚDE 

Micael Pacheco Ribeiro  1556986 
19-FISIOTERAPEUTA JUNTO AO 

PROGRAMA NASF 

Danielli da Silva Cotta 1566184 22-MÉDICO I ESF 

Patrick Mikelos  de Castro Lones 1476565 22-MÉDICO I ESF 

Henrique Guarino Colli Peluso 1492094 23-MÉDICO II ESF 

Marello Rebello Lignani Siqueira  1480852 23-MÉDICO II ESF 

Ana Carolina Araújo Gomes da Cunha 1568613 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Olívia Furlan Cavallini 1473532 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Tamires Lana Rufino Simões 1595010 34-NUTRICIONISTA AO PROGRAMA NASF 

Cláudia Rosa de Freitas 1476126 35-NUTRICIONISTA 

Emanuelle Louise Gomes de Magalhães  1572898 35-NUTRICIONISTA 

Fernanda Cristina da Silva Amaral 1568633 35-NUTRICIONISTA 

Juliana Costa Machado 1562297 35-NUTRICIONISTA 

Laura Aparecida da Silva Santos 1477707 35-NUTRICIONISTA 

Marcella da Silveira Santos 1567039 35-NUTRICIONISTA 

Michelle Arruda de Oliveira Alves 1595860 35-NUTRICIONISTA 

Naiara Julia da Silva 1481864 35-NUTRICIONISTA 

Renata Pinheiro Moraes de Souza 1579958 35-NUTRICIONISTA 

Stephania Vieira Saraiva 1471193 35-NUTRICIONISTA 

Karoley Lima Cunha 1474746 
40-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – GEOGRAFIA 

Tatiana Maria Fontes da Silva  1523067 
41-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – HISTÓRIA 

Laura Soares da Silva Bruno 1595988 
42-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – LÍNGUA PORTUGUESA 

André Luiz da Silva  1477552 
43-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Geanne Carla Ripani Rodrigues  1477418 
43-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – CIÊNCIAS DA NATUREZA 
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QUESTÃO 22 – INDEFERIDO 

Considere as informações abaixo: 

I) 2,0333...     

II)          

III)          

Estão corretas:  

a) somente I e III 

b) somente II e III  

c) somente I (gabarito divulgado) 

Barbara Cristina Mol Salgado  1488370 
45-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – LEM – INGLÊS 

Sara Soares Martins 1544187 
45-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – LEM – INGLÊS 

Aloízio Costa Ferreira  1588049 
46-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – MATEMÁTICA 

Paola Santana Silva 1502631 
47-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 

(PEB I) 

Marcio da Silva Sales 1596600 
50-PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NA SAÚDE NASF 

Natalia de Castro Teixeira Storck 1549567 
50-PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NA SAÚDE NASF 

Paulo Henrique Gonçalves 1469936 
50-PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NA SAÚDE NASF 

Vinicius Machado da Silveira  1469872 
50-PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NA SAÚDE NASF 

Milena Guerson Lamoia 1539291 
51-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

CAPS 

Iolanda Cotta Parma 1589217 
52-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Breno Corrente de Souza Pinto 1489763 
52-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Lauciane Fabrícia de Campos 1491690 
52-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Leisiane Aparecida Gomes 1570871 
52-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Luciana Lívia Vieira Costa 1537942 
52-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Valkiria de Souza Miranda  1527218 
52-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Layslayny Silva Soares 1596053 
53-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

CRAS/CREAS 

Graziela Freitas Dourado 1470850 54-SUPERVISOR PEDAGÓGICO 

Nilce Mazarello Mendes Cerqueira  1594611 54-SUPERVISOR PEDAGÓGICO 
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d) todas estão corretas 

Explicativa: 

1) A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: 

- Conjunto de Números Reais e Conjunto de Números Racionais 

2) A questão está clara e objetiva com os respectivos itens gerados para uma questão 

de concurso público: 

- enunciado 

- comando 

- alternativas 

3) Não há erros de português que comprometam a questão. 

4) Resposta ao recurso: 

Argumentos: 

Item I – O número 2,0333... é uma dízima periódica. Logo pertence ao conjunto dos 

números reais. Verdadeira 

Item II – Chama-se o conjunto dos números reais aquele formado por todos os 

números com representação decimal, isto é, as decimais exatas ou periódicas (que 

são números racionais) e as decimais não exatas e não periódicas (chamadas de 

números irracionais) – (ver Iezzi/Murakami). O conjunto dos números reais e composto 

pelos números racionais somados aos números irracionais (ver Dante) e ainda o 

conjunto dos números reais menos o conjunto dos números racionais resulta 

exatamente no conjunto dos irracionais (ver Bonjorno). Logo o item está errado. Falso. 

Item III –   n mero “pi”   irracional (ver prova de  iven/1947  logo não pode ser 

escrito por uma fração de a/b. Logo se         pode ser transformado em número 

racional como  
   

   
  o que levaria o resultado a um valor totalmente incorreto e 

inadmissível já que o número é irracional. O detalhe da incorreção está no símbolo 

empregado de igualdade. A expressão estaria correta se fosse empregado as formas  

       ou          (aproximações) ou ainda na forma de dízima não-periódica 

       . Falsa. 

Referências:  

- IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos: Fundamentos de Matemática Elementar 1 – 

Conjuntos e Funções. 7ª ed. São Paulo, 1997. Ed. Atual. 

- DANTE, Luiz Roberto: Projeto Múltiplo – Matemática (ensino médio). Vol.1 parte 1. 1ª 

ed. São Paulo, 2014. Ed. Ática. 

- BONJORNO, José Ruy Giovanni et al.: Matemática – Série clássicos do ensino 

médio. Vol. 1. 3ª ed. São Paulo, 2013. FTD. 

- Prova de Niven: Niven, Ivan (1947), «A simple proof that π is 

irrational» (PDF), Bulletin of the American Mathematical Society, 53 (6), p. 509 

 

QUESTÃO 23 – DEFERIDO 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ivan_Niven&action=edit&redlink=1
http://www.ams.org/bull/1947-53-06/S0002-9904-1947-08821-2/S0002-9904-1947-08821-2.pdf
http://www.ams.org/bull/1947-53-06/S0002-9904-1947-08821-2/S0002-9904-1947-08821-2.pdf
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bulletin_of_the_American_Mathematical_Society&action=edit&redlink=1
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A raiz cúbica de 0,01562 é igual a: 

a) ½ 

b) ¼ (gabarito divulgado) 

c)   ⁄  

d)    ⁄  

Explicativa: 

1) A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: 

- Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades 

(adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiação 

2) A questão está clara e objetiva com os respectivos itens gerados para uma 

questão de concurso público: 

- comando 

- alternativas 

Porém houve erro na digitação do valor do enunciado comprometendo a questão 

e sua respectiva interpretação. Questão anulada. 

3) Não há erros de português que comprometam a questão. 

4) Resposta ao recurso: 

Argumentos: 

A questão deveria ter o valor correto de 0,015625. A falta deste dígito 

comprometeu a resolução correta da questão. 

QUESTÃO 24 – INDEFERIDO 

Sobre as relações trigonométricas num triângulo retângulo e com intervalo 

          assinale a alternativa CORRETA: 

a) o seno de um ângulo é igual ao valor do cateto adjacente pelo valor da 

hipotenusa 

b) a tangente de um ângulo é o valor do cateto adjacente pelo valor do cateto 

oposto 

c) o valor do cosseno de um ângulo é igual ao valor do cosseno do seu 

complemento 

d) o valor do seno de um ângulo é igual ao valor do cosseno de seu 

complemento (gabarito divulgado) 

Explicativa: 

1) A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: 

- Estudo do triângulo retângulo; relações métricas no triângulo retângulo; 

relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente) 
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2) A questão está clara e objetiva com os respectivos itens gerados para uma 

questão de concurso público: 

- enunciado 

- comando 

- alternativas 

3) Não há erros de português que comprometam a questão. 

4) Resposta ao recurso: 

 

Fonte: IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar 3 – Trigonometria. 

8ª ed. São Paulo. Ed. Atual. 

 

QUESTÃO 27 – INDEFERIDO 

Quando um relógio analógico (de ponteiros) marca 13h30 o ângulo interno entre 

o ponteiro menor e o ponteiro maior corresponde ao ângulo de: 

a) 105° 

b) 120° 

c) 135° (gabarito divulgado) 

d) 150° 

Explicativa: 

1) A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: 

- Ângulos 

2) A questão está clara e objetiva com os respectivos itens gerados para uma 

questão de concurso público: 

- enunciado 
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- comando 

- alternativas 

3) Não há erros de português que comprometam a questão. 

4) Resposta ao recurso: 

Argumentos explicativos (ver 

figura ao lado) 

Uma circunferência possui 360°. 

Logo dividindo-se a mesma resulta em 

30° no intervalo entre um número e 

outro das marcações de um relógio 

analógico. Sabe-se que quando o 

ponteiro maior percorre uma volta 

completa, desloca o ponteiro menor de 

uma marcação para outra (30°). Então 

quando o ponteiro maior percorre 

meia-volta, o ponteiro menor percorre 

15°. Daí temos que o ângulo do 

ponteiro menor que está entre 1 e 2 

das marcações do relógio em relação 

ao segmento do centro do relógio ao 

número 3 é 45°. Somando-se a um 

quarto de volta ( 3 ao 6 ) que é 90° 

temos 

90 + 45 = 135° 

 

QUESTÃO 30 – INDEFERIDO 

Quais os números que encontramos ao dividir 261 em partes que sejam 

diretamente proporcionais a 3, 4 e 7 e, inversamente proporcionais a 5, 15 e 12 ao 

mesmo tempo? 

a) 81, 40 e 140 

b) 90, 80 e 91  

c) 93, 56 e 112 

d) 108, 48 e 105 (gabarito divulgado) 

Explicativa: 

1) A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: 

- Números e grandezas proporcionais, razões e proporções 

2) A questão está clara e objetiva com os respectivos itens gerados para uma 

questão de concurso público: 

- enunciado 

- comando 
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- alternativas 

3) Não há erros de português que comprometam a questão. 

4) Resposta ao recurso: 

Resolução correta: 

    
 

 
  
 

 
                

 

  
  

 

  
            

 

  
 
 

  
            

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 

  
     

 
 
 
 
  
 
 
  

  
   

  
  

     

 

Fazemos agora x = 180 . 
 

 
  = 108 y = 180 . 

 

  
  = 48 z = 180 . 

 

  
  = 105 

Resposta correta: D 

QUESTÃO 32 – INDEFERIDO 

 

O valor de 70% de 70% pertence ao intervalo entre: 

a) 4% a 5% 

b) 40% a 50% (gabarito divulgado) 

c) 13% a 15% 

d) 130% a 150% 

Explicativa: 

1) A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: 

- Porcentagem  

2) A questão está clara e objetiva com os respectivos itens gerados para uma 

questão de concurso público: 

- enunciado 

- comando 

- alternativas 

3) Não há erros de português que comprometam a questão. 

4) Resposta ao recurso: 

Resolução correta: 

  

   
  
  

   
  

    

     
          

Resposta correta: B 
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QUESTÃO 33 – INDEFERIDO 

Utilizando o regime de juros simples, qual deve ser a taxa aplicada a um capital 

para que este duplique no período de 40 meses? 

a) 2,5 % a.m. (gabarito divulgado) 

b) 5% a.m. 

c) 7,5% a.m. 

d) 10% a.m. 

Explicativa: 

1) A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: 

-  Porcentagem; Juros simples 

2) A questão está clara e objetiva com os respectivos itens gerados para uma 

questão de concurso público: 

- enunciado 

- comando 

- alternativas 

3) Não há erros de português que comprometam a questão. 

4) Resposta ao recurso: 

Resolução da questão: 

Em juros simples temos 

M = C + J 

Dobrar o capital significa C = J . Logo temos M = C + C     M = 2C 

Resolvendo: 

  
       

   
     

        

   
      

            

   
      

     

   
                

   

  
           

Resposta letra A. 

QUESTÃO 37 – INDEFERIDO 

Considere as informações: 

I) 83 é um número primo 

II) 191 não é um número primo 

III) 3873 é um número primo 

Estão corretas: 

a) somente I (gabarito divulgado) 

b) somente II 
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c) somente III 

d) todas estão corretas 

Explicativa: 

1) A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: 

- Números Primos 

2) A questão está clara e objetiva com os respectivos itens gerados para uma 

questão de concurso público: 

- enunciado 

- comando 

- alternativas 

3) Não há erros de português que comprometam a questão. 

4) Resposta ao recurso: 

Resolução correta: 

83 é um número primo - verdadeira 

191 não é um número primo - falsa 

3873 é um número primo – falsa 

Fonte: https://www.ime.unicamp.br/~ftorres/ENSINO/CURSOS/primos.pdf 

Resposta correta: A 

 

QUESTÃO 40 – INDEFERIDO 

Com relação as soluções do sistema {
             

        
  podemos afirmar 

 

a) seus valores absolutos são pares 

b) seus valores absolutos são ímpares 

c) uma de suas soluções é nula 

d) seus valores absolutos são primos (gabarito divulgado) 

Explicativa: 

1) A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: 

- Sistemas de equações do 1° e 2° graus 

2) A questão está clara e objetiva com os respectivos itens gerados para uma 

questão de concurso público: 

- enunciado 
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- comando 

- alternativas 

3) Não há erros de português que comprometam a questão. 

4) Resposta ao recurso: 

Por substituição em x . y = 6  podemos inferir x = 2 e y = 3  ou  x = 1 e y = 6 

(absolutos) 

Substituindo com x = 2 e y = 3 temos na primeira equação 2² + 3² + 2 + 3 = 18 

Como 2 e 3 atendem a resposta dada e são primos resposta correta letra D.   

 

INFORMÁTICA – NÍVEL MÉDIO 

QUESTÃO 68 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO DE C PARA “D”  

Houve um equívoco na digitação, altera-se gabarito oficial de alternativa “C” para “D” 

conforme segue abaixo:  

A CPU(Unidade central de Processamento) não é composta por: HD(Disco Rígico). 

QUESTÃO 75 – INDEFERIDO  

O Oracle não é um Sistema Operacional. O Oracle é um SGBD (Sistema Gerenciador 
de Banco de Dados). Existe a empresa Oracle, que é responsável por vários produtos, 
sendo um deles o Oracle (SGBD). A Oracle também possui os produtos Linux e 
Solaris. O Linux e o Solaris são Sistemas Operacionais. 

É comum utilizarmos o nome da empresa juntamente com o produto. Por exemplo: o 

Windows geralmente é referenciado como Microsoft Windows, pois a Microsoft 

(empresa) é a responsável pelo produto Windows. O mesmo ocorre quando utilizamos 

o termo Oracle Linux, Oracle Solaris. Mas isto não faz com que Oracle seja um 

Sistema Operacional. 

 

INFORMÁTICA – NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 

Nome Inscrição Cargo 

Alessandra Rezende Pereira 1530953 02- ARTESÃO JUNTO AO PROGRAMA CAPS 

Rogério da Silva 1469641 14-ENTREVISTADOR SOCIAL 

Carlos Antônio Jacinto 1595814 
21-TRADUTOR E INTÉRPRETE DA LÍNGUA BRASILEIRA 

DE SINAIS – LIBRAS 

Glauziene da Silva Santos Gonçalves 1473319 
21-TRADUTOR E INTÉRPRETE DA LÍNGUA BRASILEIRA 

DE SINAIS – LIBRAS 

Nome Inscrição Cargo 

Juciana da Silva 1469703 
55-TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL JUNTO 

AO PROGRAMA ESF 

Mariana Felipe Pontes Moreira 1474469 
57-TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO 

PROGRAMA ESF 
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QUESTÃO 42 – DEFERIDO 

Houve um equívoco na divulgação do Gabarito em 05/08.  nde est  escrito letra “A“, 

leia-se letra “C“. 

QUESTÃO 43 – DEFERIDO 

Houve um equívoco na divulgação do Gabarito em 05/08.  nde est  escrito letra “A“, 

leia-se letra “B “. 

QUESTÃO 44 – DEFERIDO 

Houve um equívoco na divulgação do Gabarito em 05/08.  nde est  escrito letra “B“, 

leia-se letra “C“. 

QUESTÃO 45 – DEFERIDO 

Houve um equívoco na divulgação do Gabarito em 05/08.  nde est  escrito letra “C“, 

leia-se letra “D“. 

QUESTÃO 47 – DEFERIDO 

Houve um equívoco na divulgação do Gabarito em 05/08.  nde est  escrito letra “B“, 

leia-se letra “D“. 

QUESTÃO 49 – DEFERIDO 

Houve um equívoco na divulgação do Gabarito em 05/08.  nde est  escrito letra “D“, 

leia-se letra “B “. 

QUESTÃO 50 – INDEFERIDO 

Memórias voláteis são as que requerem energia para manter a informação 
armazenada. Memórias não voláteis são aquelas que guardam todas as informações 
mesmo quando não estiverem a receber alimentação (energia). 
A Memória RAM, quando o computador é desligado, ou seja, quando não recebe 
energia, as informações são apagadas. Concluímos então que a Memória RAM é um 
armazenamento de dados volátil. 
O Pendrive, mesmo após o retirarmos do computador, ou seja, quando não recebe 
energia, as informações que estão salvas nele não são apagadas. Concluímos então 
que o Pendrive é um armazenamento de dados não volátil. 

QUESTÃO 53 – DEFERIDO 

Houve um equívoco na divulgação do Gabarito em 05/08.  nde est  escrito letra “C“, 

leia-se letra “D“. 

QUESTÃO 54 – DEFERIDO 

Houve um equívoco na divulgação do Gabarito em 05/08.  nde est  escrito letra “B“, 

leia-se letra “C“. 

QUESTÃO 55 – INDEFERIDO  

A questão está coberta pelos seguintes itens do edital, não extrapolando assim o 
mesmo: Conceitos básicos de operação de microcomputadores. Noções básicas de 
operação de microcomputadores e periféricos em rede local. 
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Como a questão é genérica e não abordam características de Sistemas Operacionais, 

ela pode ser enquadrada nos itens acima visto que os Sistemas Operacionais são 

sistemas que operam os microcomputadores. Caso fosse uma questão mais 

específica, exigindo alguma característica de sistemas operacionais, o que não é o 

caso desta questão, ai realmente só poderia ser cobrado sobre o Windows. 

 

QUESTÃO 56 – INDEFERIDO 

O Microsoft Excel não é um acessório do Windows em sua instalação padrão. O 

Microsoft Excel está contido no pacote Microsoft Office. Este pacote não faz parte da 

instalação padrão do Windows, ou seja, ele não vem instalado no Windows. Para se 

obter o Microsoft Excel para uso, é necessário instalar o pacote Microsoft Office. 

QUESTÃO 58 – DEFERIDO  

Houve um equívoco na divulgação do Gabarito em 05/08.  nde est  escrito letra “D“, 

leia-se letra “A“. 

 
INFORMÁTICA – NÍVEL SUPERIOR 

Nome Inscrição Cargo 

Aline Viviane Gomes  1594871 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Allysson Eduardo Boetelho de Oliveira  1479054 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Ana Cláudia Barbosa Dias 1595945 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Ana Gabriela Ferreira Miranda 1524670 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Alvaro Ventura da Silva 1471503 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Bruno Cesar Ferreira 1470919 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Camila Capobiango Aquino 1533080 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Daniel Maillo Assed Kik 1476615 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Daniela Minez Tosto Nogueira 1509464 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Danielle Gomes Tude 1482216 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Debora Diniz Machado Trindade 1476998 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Gessica Barroso Guimarães 1470732 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

José Luiz de Oliveira 1566502 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Paola Boechat de Almeida Teixeira  1487354 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 
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Sabrina Pimentel Gomes  1506948 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Victor de Oliveira Botelho 1481249 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Yuri Salibian 1505607 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Eduardo Lazarino de Castro 1596439 
03-ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO 

PROGRAMA CAPS 

Giselle Imaculada Costa Paiva 1596407 
03-ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO 

PROGRAMA CAPS 

Tania Oliveira Lima 1472970 
03-ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO 

PROGRAMA CAPS 

Taynara Fitz Patriarcha 1596649 
03-ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO 

PROGRAMA CAPS 

Tiago Duarte Cardoso da Silva 1509604 
03-ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO 

PROGRAMA CAPS 

Juliana Paula Lopes 1570454 
04-ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO 

PROGRAMA CAPS 

Sara de Oliveira Alves 1470306 
04-ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO 

PROGRAMA CAPS 

Simone Cristina Caitano 1469861 
04-ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO 

PROGRAMA CAPS 

Laura Cristina de Souza Chagas 1470266 05-ASSISTENTE SOCIAL 

Maria José de Souza Pena 1508274 05-ASSISTENTE SOCIAL 

Carolina De Lelis Rodrigues Pereira 1473329 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Edna Maria Lopes 1489899 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Eliane Correa Rabelo de Magalhães Pinto 1514988 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Fernanda Cristina de Oliveira Andrade 1473045 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Julia Nogueira Rezende 1469682 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Karyne Emanuelle Leal Santos 1475043 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Laís Teixeira Poncio Vita 1470675 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Michelle Daielle Porto Matias 1549403 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Sâmia Lopes Fontes 1486091 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Taynara Asevedo Campos de Resende 1471003 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Adriana Paula Fialho Lopes  1518929 
10-ECONOMISTA DOMÉSTICO JUNTO AO 

PROGRAMA CRAS 

Julia Lorrayne Moraes Campos 1585292 
10-ECONOMISTA DOMÉSTICO JUNTO AO 

PROGRAMA CRAS 

Jessilene de Freitas Lopes  1473097 
10-ECONOMISTA DOMÉSTICO JUNTO AO 

PROGRAMA CRAS 

Jaksiana Batista da Silva 1535918 
11-ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA 

CAPS 

Letícia Sara Domingos 1555760 
11-ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA 

CAPS 
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Bruna Patrícia Barbosa Pereira  1541723 13-ENFERMEIRO – ESF 

Felícia Rodrigues Gomes 1563703 13-ENFERMEIRO – ESF 

Greicy Kelly Franco Tavares 1530276 13-ENFERMEIRO – ESF 

Hudson Breno Rodrigues Moreira  1470933 13-ENFERMEIRO – ESF 

Lilian de Sá Fernandes  1534505 13-ENFERMEIRO – ESF 

Naiara Frade da Mata  1576420 13-ENFERMEIRO – ESF 

Paulo Roberto de Oliveira Miranda  1482516 13-ENFERMEIRO – ESF 

Sara Silva de Souza Oliveira  1555097 13-ENFERMEIRO – ESF 

Thaís do Rosário Nogueira  1519799 13-ENFERMEIRO – ESF 

Thiago Almeida Santiago  1554052 13-ENFERMEIRO – ESF 

Yara Moreira Naskio Abico 1585903 13-ENFERMEIRO – ESF 

Alialison Mike Pinheiro  1595598 
15-FARMACÊUTICO – DIRETOR TÉC. RESP. 

FARMÁCIA DE MINAS 

Emy Oliveira Correia Costa 1526724 
15-FARMACÊUTICO – DIRETOR TÉC. RESP. 

FARMÁCIA DE MINAS 

Lucas de Souza Montes 1564651 
15-FARMACÊUTICO – DIRETOR TÉC. RESP. 

FARMÁCIA DE MINAS 

Camila Miranda Martins Breguez 1551379 
16-FARMACÊUTICO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Felipe Martins Ferreira  1595659 
16-FARMACÊUTICO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Ayslan Barra 1595897 
17-FARMACÊUTICO JUNTO À SERETARIA 

DE SAÚDE 

Julia Raquel Lino E. Freitas 1578534 
17-FARMACÊUTICO JUNTO À SERETARIA 

DE SAÚDE 

Leandro Xavier Weiss 1486628 
17-FARMACÊUTICO JUNTO À SERETARIA 

DE SAÚDE 

Vanusa Baeta Figueiredo Peres 1569086 
17-FARMACÊUTICO JUNTO À SERETARIA 

DE SAÚDE 

Camila Cardoso Fidelis  1483863 
18-FISIOTERAPEUTA JUNTO À 

SECRETARIA DE SAÚDE 

João Paulo Lacerda Costa 1485659 
18-FISIOTERAPEUTA JUNTO À 

SECRETARIA DE SAÚDE 

Marcos Gomide de Andrade 1594172 
18-FISIOTERAPEUTA JUNTO À 

SECRETARIA DE SAÚDE 

Rayssa Soares Silva 1503058 
18-FISIOTERAPEUTA JUNTO À 

SECRETARIA DE SAÚDE 

Clara de Castro Farjado  1571837 
19-FISIOTERAPEUTA JUNTO AO 

PROGRAMA NASF 

Jaqueline Miranda Barbosa Magalhães 1483485 
19-FISIOTERAPEUTA JUNTO AO 

PROGRAMA NASF 

Poliane Andrade de Oliveira  1579516 
19-FISIOTERAPEUTA JUNTO AO 

PROGRAMA NASF 

Danielli da Silva Cotta 1566184 22-MÉDICO I ESF 
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Flávia Ferreira Pinto  1472795 22-MÉDICO I ESF 

Thaís Aparecida Soares 1470024 22-MÉDICO I ESF 

Thiago Lopes Sena 1476591 22-MÉDICO I ESF 

Elton Pereira Alvarez Gonçalves 1557466 23-MÉDICO II ESF 

Henrique Guarino Colli Peluso 1492094 23-MÉDICO II ESF 

Daniel Teixeira Poncio Vita  1550395 28-MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 

Cássio Coelho da Cruz 1471932 29-MÉDICO UROLOGISTA 

Ana Carolina Araújo Gomes da Cunha  1568613 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Anna Karla Lopes Coimbra Pereira da Silva 1545998 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Cássia Cristina de Almeida Rodrigues  1480805 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Jordana Luizi dos Prazeres 1479306 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Julia Leopoldo de Oliveira  1478697 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Lisiane Lopes da Conceição  1492372 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Luma de Oliveira Canini 1470477 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Nathane Paes Siqueira  1570653 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Paula Torres Trivellato 1486517 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Tamires Lana Rufino Simões  1595010 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Carina Suabia da Silva  1581346 35-NUTRICIONISTA 

Cláudia Rosa de Freitas 1476126 35-NUTRICIONISTA 

Emanuelle Louise Gomes de Magalhães 1572898 35-NUTRICIONISTA 

Fernanda Cristina da Silva Amaral 1568633 35-NUTRICIONISTA 

Josiele Tristão Pontes 1546600 35-NUTRICIONISTA 

Jussara de Oliveira Basso 1596866 35-NUTRICIONISTA 

Kelly da Silva Oliveira  1469680 35-NUTRICIONISTA 

Marcella da Silveira Santos  1567039 35-NUTRICIONISTA 

Márcia Moreira Bitares 1508567 35-NUTRICIONISTA 

Michelle Arruda de Oliveira Alves 1595860 35-NUTRICIONISTA 

Naiara Julia da Silva 1481864 35-NUTRICIONISTA 

Natalia Aparecida de Souza 1470280 35-NUTRICIONISTA 

Renata Pinheiro Moraes de Souza 1579958 35-NUTRICIONISTA 

Cintia Fernanda Januário Rodrigues de Oliveira  1593554 

36-PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR NA 

ÁREA DE EDUCAÇÃO COM PÓS-

GRADUAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA 
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Louise Bragança Bahia Castro 1507549 

36-PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR NA 

ÁREA DE EDUCAÇÃO COM PÓS-

GRADUAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA 

Ewerton da Silva Vieira  1479072 
40-PROFESSOR DE EDUCAÇÃ BÁSICA III 

(PEB III) – GEOGRAFIA 

Augusto Cesar Lourenzato  1590580 
41-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – HISTÓRIA 

Leandro Lima dos Santos  1481850 
41-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – HISTÓRIA 

Luciano Mendes Ferreira  1596972 
41-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – HISTÓRIA 

Tatiana Maria Fontes da Silva 1523067 
41-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – HISTÓRIA 

Flávia Milagres de Souza 1490602 
42-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – LÍNGUA PORTUGUESA 

Laura Soares da Silva Bruno 1595988 
42-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – LÍNGUA PORTUGUESA  

Kelly da Silva Coutinho Detmann 1515258 
43-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Lyvia Lopes Miranda  1469933 
43-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Marisa de Freitas da Silva Gomes 1470428 
43-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Sérgio Zucatelli Aloquio Junior  1469495 
43-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Thiago Cesar da Silva 1515196 
43-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – CIÊNCIAS DA NATUREZA 

João Paulo Abreu Moreira  1596027 
44-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Regina Moreira Serrado Almeida 1564024 
44-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Barbara Cristina Mol Salgado 1488370 
45-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – LEM – INGLÊS 

Sara Soares Martins  1544187 
45-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – LEM – INGLÊS 

Tania Lazaro Martins  1470946 
45-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – LEM – INGLÊS 

Augusto Cesar Castro Ribeiro  1550443 
46-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – MATEMÁTICA 

Jaciene Lara de Paula Caetano  1479089 
46-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – MATEMÁTICA 

Amanda de Carvalho  1575331 
47-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 

(PEB I) 

Edvânia Maria Barbosa Marcelino 1566830 
47-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 

(PEB I) 

Eliana da Consolação Semião Cupertino 1564672 
47-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 

(PEB I) 

Juliana Alves Machado  1471717 
47-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 
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QUESTÃO 43 – DEFERIDO 

Houve um equívoco na divulgação do Gabarito em 05/08.  nde est  escrito letra “A“, 

leia-se letra “B“. 

(PEB I) 

Paola Santana Silva  1502631 
47-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 

(PEB I) 

Paula Barbara Miranda Camilo 1562787 
49-PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NA SAÚDE CAPS 

Pedro Zavagli Suarez 1491277 
49-PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NA SAÚDE CAPS 

Marcio da Silva Sales 1596600 
50-PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NA SAÚDE NASF 

Mariana Tavares Moreira  1483186 
50-PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NA SAÚDE NASF 

Nathalia de Castro Teixeira Storck 1549567 
50-PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NA SAÚDE NASF 

Robson Bonoto Teixeira  1515013 
50-PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NA SAÚDE NASF 

Vinicius Machado da Silva  1469872 
50-PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NA SAÚDE NASF 

Juliana Aparecida Vieira  1575367 
51-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

CAPS 

Milena Guerson Lamoia 1539291 
51-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

CAPS 

Breno Corrente de Souza Pinto  1489763 
52-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Jéssica Fagundes Nascimento Silva 1567353 
52-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Julia Camilo Gomes 1581443 
52-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Lauciane Fabrícia de Campos 1491690 
52-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Leislane Aparecida Gomes 1570871 
52-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Luciana Lívia Vieira Costa 1537942 
52-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Matheus Magno dos Santos Fim 1471597 
52-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Valkiria de Souza Miranda 1527218 
52-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Layslane Silva Soares 1596053 
53-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

CRAS/CREAS 

Mariana Ribeiro Melo  1563929 
53-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

CRAS/CREAS 

Mariana de Souza Faria  1470230 54-SUPERVISOR PEDAGÓGICO 

Nilce Mazarello Mendes Cerqueira  1594611 54-SUPERVISOR PEDAGÓGICO 
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QUESTÃO 44 – INDEFERIDO 

A questão é bem clara e trata de configurações básicas de microcomputadores 
(hardwares). 
O conteúdo da questão está de acordo com o seguinte item referente ao edital: 
Conceitos básicos de operação de microcomputadores. 

QUESTÃO 45 – INDEFERIDO 

A questão não aborda o tema desse recurso. 

 

QUESTÃO 46 – INDEFERIDO 

A questão não extrapola o edital, visto que está coberta pelos seguintes itens do edital: 

Conhecimentos básicos e gerais de Sistema Operacional: Microsoft Windows, 

Microsoft Office 97- 2003 ou superior. Word, Excel, Internet e PowerPoint. 

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. 

 

QUESTÃO 48 – INDEFERIDO 

A questão   bem clara ao explicitar que “ao salvar um arquivo com o Tipo “Modelo do 
Word””. Conforme imagens abaixo, feitas no Microsoft Word 2010, podemos observar 
que um arquivo quando salvo utili ando o Tipo “Modelo do Word”, sua extensão ser  
“.dotx”. Para salvar o arquivo com outras extens es, como por exemplo “.doc”, “.docx”; 
devemos utilizar outros Tipos, que não é o mencionado na questão. 

 
Passo a passo: 
1- Abrir o Microsoft Word 2010. 
2-  a aba “Arquivo”, clicar em “Salvar como”. 
3-  a janela “Salvar como”, selecionar o Tipo igual a “Modelo do Word”. 

 

 

 

QUESTÃO 50 – INDEFERIDO 
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A questão é bem clara ao dizer que está abordando a janela “Formatar C lulas”. 
Conforme podemos observar, no Microsoft Excel 2010, est    a janela “Formatar 

C lulas”: 

QUESTÃO 51– INDEFERIDO 

O conteúdo da questão está coberto pelos seguintes itens do edital: Conceitos básicos 
de operação com arquivos em ambiente de rede Windows. Noções básicas de 
operação de microcomputadores e periféricos em rede local. Conhecimento básico de 
consulta pela Internet e recebimento e envio de mensagens eletrônicas.A questão é 
clara, pois traz em seu enunciado a descrição do Localizador Padrão de Recursos, 
que representa a sigla URL. As demais opções de resposta não possuem qualquer 
referência ao termo Localizador Padrão de Recursos. 

QUESTÃO 52– INDEFERIDO 

O conteúdo da questão está coberto pelos seguintes itens do edital: INFORMÁTICA 
(de acordo com a escolaridade do cargo) - Conceitos básicos de operação com 
arquivos em ambiente de rede Windows. Noções básicas de operação de 
microcomputadores e periféricos em rede local. Conhecimento básico de consulta pela 
Internet e recebimento e envio de mensagens eletrônicas.A questão não exige 
conhecimentos avançados de rede, tão pouco exige que o candidato saiba conceitos 
avançados sobre protocolos de rede. Apenas é mencionado o nome de um protocolo 
de rede, não obrigando ao candidato ter conhecimentos avançados sobre o mesmo 
para responder a questão. Seria considerado conteúdo avançado se abordasse o 
funcionamento, as particularidades e as características do DNS, do Proxy ou do 
protocolo DHCP. 

QUESTÃO 53 – INDEFERIDO 

O conteúdo da questão está coberto pelos seguintes itens do edital: Conceitos básicos 
de operação com arquivos em ambiente de rede Windows. Noções básicas de 
operação de microcomputadores e periféricos em rede local. 

QUESTÃO 55 – DEFERIDO 

Houve um equívoco na divulgação do Gabarito em 05/08.  nde est  escrito letra “A“, 

leia-se letra “B“. 

QUESTÃO 56 – INDEFERIDO 

O conteúdo da questão está coberto pelos seguintes itens do edital: Conceitos básicos 

de operação com arquivos em ambiente de rede Windows. Conhecimento básico de 

consulta pela Internet e recebimento e envio de mensagens eletrônicas. Vírus. 

 

QUESTÃO 57 – INDEFERIDO 

A questão não possui ambiguidade. O conteúdo da questão está coberto pelos 

seguintes itens do edital: Conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente 

de rede Windows. Conhecimento básico de consulta pela Internet e recebimento e 

envio de mensagens eletrônicas. 

QUESTÃO 58 – INDEFERIDO 

“Selecionar tudo”   uma funcionalidade do Windows Explorer. Funcionalidade   uma 
função desempenhada/executada a fim de apresentar algum resultado ao usuário. 
 este caso, a funcionalidade “Selecionar tudo” quando executada, apresenta ao 
usuário como resultado a seleção de todos os arquivos e pastas no Windows Explorer. 
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Uma combinação de teclas quando pressionadas pode acionar a  execução de uma 
função ou funcionalidade. A combinação de teclas que, quando pressionadas, 
executam a funcionalidade “Selecionar tudo”   Ctrl+A, ou em outras palavras, a 
funcionalidade “Selecionar tudo” pode ser executada pela combinação de teclas 
Ctrl+A. A funcionalidade é a função, ou seja, algo executado que apresentará um 
resultado. A combinação de teclas é o comando. Comandos são gatilhos para a 
execução de funcionalidades. Esta questão está coberta pelos seguintes itens do 
edital: 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. 
 
QUESTÃO 59 – DEFERIDO 
 o Excel 2010, a FU ÇÃ  “Classificar e Filtrar” pode ser encontrada tanto na aba 

“P gina Inicial” como na aba “Dados”. Dessa forma,   uma questão que precisa ser 

anulada, uma vez que apresenta duas respostas possíveis. 

QUESTÃO 60 – INDEFERIDO 

Somente a alternativa C está correta. 
A alternativa B está incorreta, visto que a combinação de teclas Ctrl + E, quando 
pressionadas simultaneamente, centraliza o texto. A combinação de teclas que 
quando pressionadas simultaneamente, alinha o texto à esquerda é Ctrl+Q. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – NÍVEL MÉDIO 

QUESTÃO 83 – INDEFERIDO 

As questões de 81 a 83 deveriam ser respondidas de acordo com o Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Viçosa.  

Nome Inscrição Cargo 

Alessandra Rezende Pereira 1530953 02- ARTESÃO JUNTO AO PROGRAMA CAPS 

Tatiana Pires Nepomuceno 1554714 02- ARTESÃO JUNTO AO PROGRAMA CAPS 

Tiffany Nicole Faria Latalisa Franco 1476509 02- ARTESÃO JUNTO AO PROGRAMA CAPS 

Amauri Lima Paula 1470098 07- AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Cristiane Lourenço Gomes 1478200 07- AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Cristiano Duraes Evangelista 1486314 07- AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Elessandra Jorge Rosa Viana 1595521 07- AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Kesia Barbosa Laurindo 1484433 07-AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Raiane Natalia de Paula 1491203 07- AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Thays Stephanny Ferreira de Lima 1547838 07- AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Valéria do Carmo Magalhaes 1483116 07- AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Valquiria dos Passos da Mata 1594324 07- AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Valquíria Silva Guimarães Souza 1471660 07- AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Lucas da Cunha Parzanini 1556651 14-ENTREVISTADOR SOCIAL 

Glauziene da Silva Santos Gonçalves  1473319 
21-TRADUTOR E INTERPRETE DA LÍNGUA BRASILEIRA 

DE SINAIS- LIBRAS 

Carina Barbosa Magalhães 1470124 58- TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 

Sabrina Vieira de Faria 1553409 58- TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 
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O enunciado da questão solicita que seja marcada a alternativa que não corresponde 

corretamente a uma forma de provimento de cargo público. 

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos de Viçosa, em seu artigo 11 a única opção 

que não corresponde a uma forma de ingresso no cargo público está presente na alternativa 

“C  Posse”, as demais alternativas A  Acesso, B   omeação e D  Promoção, estão presentes 

na legislação. 

 

https://leismunicipais.com.br/estatuto-do-servidor-funcionario-publico-vicosa-mg 

QUESTÃO 86 – INDEFERIDO 

 O enunciado da questão solicita que seja marcada a alternativa que contém os 

requisitos que devem ser considerados na elaboração do ato administrativo. Os cinco requisitos 

que devem ser considerados na elaboração do ato administrativo são a competência do 

agente, o conteúdo, a finalidade, o motivo e a forma, conforme referência abaixo. Sendo assim 

a opção correta est  contida na alternativa “D”, conforme gabarito. 

“3. REQUISITOS DO ATO ADMINISTRATIVO 

De fato, tem-se no ato administrativo, cinco requisito que deverão ser considerados quando de 

sua elaboração. São eles: a competência do agente, o conteúdo, a finalidade, o motivo e a 

forma. 

3.2 Conteúdo 

Este requisito do ato administrativo é representado pelo próprio objeto do ato, que para ser 

válido, deverá ser possível, lícito, idôneo, e ajustado plenamente às determinações constantes 

no ordenamento jurídico.” 

MOTTA, Carlos Pinto Coelho; Curso prático de direito administrativo, p.52 

QUESTÃO 92 – DEFERIDO 

De acordo com o enunciado da questão o candidato deveria marcar a alternativa 

incorreta sobre as revoluç es industriais. A alternativa “D” (A terceira revolução industrial 

ocorreu a partir da segunda metade do século XX, e foi caracterizado pelo momento em que a 

indústria passou a utilizar recursos da química e da física de forma exponencial), apontada pelo 

gabarito com incorreta, de fato encontra-se incorreta, pois a terceira revolução industrial não é 

caracterizada por esta descrição, entretanto, a alternativa “A” descreve que a primeira 

revolução industrial foi um processo iniciado na Inglaterra, aproximadamente na metade do 

século XXVIII, quando na verdade, este foi um processo iniciado na Inglaterra 

aproximadamente na metade do século XVIII.  

https://leismunicipais.com.br/estatuto-do-servidor-funcionario-publico-vicosa-mg
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QUESTÃO 95 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO DE ALTERNATIVA “D” PARA “C” 

Houve um equívoco na digitação, gabarito oficial alterado de alternativa “D” para “C”. 

QUESTÃO 96 – INDEFERIDO 

O enunciado da questão, comenta sobre a arara azul e pede que seja assinalada a alternativa 

incorreta. A alternativa “D” afirma que o sexo da ave s  poder  ser descoberto ap s exame de 

DNA pois as aves não apresentam não apresentam dimorfismo sexual, o que foi afirmado 

corretamente pois o sexo destas aves são descobertos por meio de exames de DNA e este 

exame é necessário por que as aves não apresentam dimorfismo sexual, ou seja, os sexos são 

superficialmente idênticos. 

https://www.otempo.com.br/interessa/arara-azul-rara-e-vulneravel-nasce-em-zoo-de-curitiba-

1.2207070 

https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/8079/DissGRF.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

A alternativa “C” afirma que a arara a ul   o  nico símbolo da fauna brasileira, por m não pode 

mais ser encontrado na vida selvagem na Floresta Amazônica, entretanto, a arara azul não é o 

único símbolo da fauna brasileira, tendo como símbolo também a onça-pintada, o sabiá-

laranjeira, entre outros. Sendo assim a única alternativa incorreta apresentada na questão é a 

alternativa “C”. 

QUESTÃO 100 – INDEFERIDO 

O período entre 1530 e 1815 é conhecido como Brasil Colônia. O período entre 1500 e 1530 

também chamados de período pré-colonial, também pode ser descrito por alguns autores como 

pertencente ao período colonial, porém este fato não torna alternativa incorreta, uma vez que, 

caso o período colonial seja compreendido entre 1500 e 1822 para alguns autores, o período 

1530 e 1815 está compreendido dentro deste tempo, sendo conhecido como Brasil Colônia. 
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Nome Inscrição Cargo 

Alvaro Ventura da Silva 1471503 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Ana Gabriela Ferreira Miranda 1524670 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Camila Capobiango Aquino 1533080 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Debora Diniz Machado Trindade 1476998 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Daniel Mailo Assed Kik 1476615 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Daniela Minez Tosto Nogueira  1509464 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Danielle Gomes Tude 1482216 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Fernanda de Oliveira Moreira 1538053 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Gabriela Cristina Ferreira da Silva 1595929 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

https://www.otempo.com.br/interessa/arara-azul-rara-e-vulneravel-nasce-em-zoo-de-curitiba-1.2207070
https://www.otempo.com.br/interessa/arara-azul-rara-e-vulneravel-nasce-em-zoo-de-curitiba-1.2207070
https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/8079/DissGRF.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Gessica Barroso Guimarães 1470732 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Jenyfer Suellen Begotti 1580624 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Josiane Hellen Guimarães Fernandes Chaves 1478746 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Karenn Lucy Damasio Pereira 1469981 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Letícia Carmagnini Moraes 1595433 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Luma Albuquerque Gomes Lopes 1510388 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Marcos Antônio Guimarães  1469710 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Natalia Silva E. Souza Leite 
1489543 

01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Paola Boechat de Almeida Teixeira 1487354 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Victor de Oliveira Botelho 1481249 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Yuri Salibian 1505607 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

   

Eduardo Lazarino de Castro 1596439 
03-ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO 

PROGRAMA CAPS 

Giselle Imaculada Costa Paiva 1596407 
03-ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO 

PROGRAMA CAPS 

Isabella da Rocha Santos 1543513 
03-ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO 

PROGRAMA CAPS 

                                                                                                                                                                                  

Janaína Cristiane Guiducci 
1595826 

03-ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO 

PROGRAMA CAPS 

Tânia Oliveira Lima 1472970 
03-ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO 

PROGRAMA CAPS 

Taynara Fitz Patriarcha 1596649 
03-ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO 

PROGRAMA CAPS 

Thiago Duarte Cardoso da Silva 1509604 
03-ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO 

PROGRAMA CAPS 

Maria José de Souza Pena  1508274 05-ASSISTENTE SOCIAL 

Carolina De Lelis Rodrigues Pereira 1473329 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Debora Pinto Antunes 1470144 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Edna Maria Lopes 1489899 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Eliane Correa Rabelo de Magalhães Pinto 1514988 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Fernanda Cristina de Oliveira Andrade  1473045 09-DENTISTA – ESF/PSF 

João Victor da Silva Ancleto  1497852 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Julia Nogueira Rezende 1469682 09-DENTISTA – ESF/PSF 
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Karyne Emanuelly Leal Santos 1475043 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Michelle Danielle Porto Matias 1549403 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Nayara Florinda Coelho Fernandes  1488314 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Sâmia Lopes Fontes 1486091 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Talyssa Mendonça Rocha  1478182 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Thalita Lucas Brum Moreira da Silva 1482274 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Adriana Paula Fialho Lopes 1518929 
10-ECONOMISTA DOMÉSTICO JUNTO AO 

PROGRAMA CRAS 

Julia Lorrayne Moraes Campos 1585292 
10-ECONOMISTA DOMÉSTICO JUNTO AO 

PROGRAMA CRAS 

Cintia Maria Rodrigues  1596637 
11-ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA 

CAPS 

Letícia Sara Domingos 1555760 
11-ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA 

CAPS 

Vanessa Rodrigues Gonçalves Caetano 1524303 
12-ENFERMEIRO EM REGIME DE 

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

Bruna Patrícia Barbosa Pereira  1547123 13-ENFERMEIRO – ESF 

Felícia Rodrigues Gomes 1563703 13-ENFERMEIRO – ESF 

Greicy Kelly Franco Tavares 1530276 13-ENFERMEIRO – ESF 

Hudson Breno Rodrigues Moreira 1470933 13-ENFERMEIRO – ESF 

Kattiony Rodrigues Silva 1478017 13-ENFERMEIRO – ESF 

Kelfa Maria de Moura 1568299 13-ENFERMEIRO – ESF 

Lilian de Sá Fenandes  1534505 13-ENFERMEIRO – ESF 

Naiara Fr-ade da Mata 1576420 13-ENFERMEIRO – ESF 

Nayara Maria de Resende 1476676 13-ENFERMEIRO – ESF 

Sara Silva de Souza Oliveira  1555097 13-ENFERMEIRO – ESF 

Thiago Almeida Santiago  1554052 13-ENFERMEIRO – ESF 

Yara Moreira Naskio Abico  1585903 13-ENFERMEIRO – ESF 

Lucas da Cunha Parzanini 1556651 14-ENTREVISTADOR SOCIAL 

Alialison Mike Pinheiro  1595598 
15-FARMACÊUTICO – DIRETOR TÉC. RESP. 

FARMÁCIA DE MINAS 

Emy Oliveira Correira Costa 1526794 
15-FARMACÊUTICO – DIRETOR TÉC. RESP. 

FARMÁCIA DE MINAS 

Felipe da Silva Fonseca 1594565 
15-FARMACÊUTICO – DIRETOR TÉC. RESP. 

FARMÁCIA DE MINAS 

Franciele Rohor de Souza 1539673 
15-FARMACÊUTICO – DIRETOR TÉC. RESP. 

FARMÁCIA DE MINAS 

Wanda Nathielle Boalento 1575743 
15-FARMACÊUTICO – DIRETOR TÉC. RESP. 

FARMÁCIA DE MINAS 

Camila Miranda Martins Breguez 1551379 
16-FARMACÊUTICO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Patrícia Abrantes Andrade 1595710 
16-FARMACÊUTICO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 
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Fabiana Cristina Ribeiro de Barros  1489940 
17-FARMACÊUTICO JUNTO À SECRETARIA 

DE SAÚDE 

Julia Raquel Lino E. Freitas 1578534 
17-FARMACÊUTICO JUNTO À SECRETARIA 

DE SAÚDE 

Leandro Xavier Weiss 1486628 
17-FARMACÊUTICO JUNTO À SECRETARIA 

DE SAÚDE 

Vanusa Baeta Figueiredo Peres 1569086 
17-FARMACÊUTICO JUNTO À SECRETARIA 

DE SAÚDE 

João Paulo Lacerda Costa 1485659 
18-FISIOTERAPEUTA JUNTO À 

SECRETARIA DE SAÚDE 

Marcos Gomide de Andrade 1594172 
18-FISIOTERAPEUTA JUNTO À 

SECRETARIA DE SAÚDE 

Marilândia Eliete do Carmo 1595165 
18-FISIOTERAPEUTA JUNTO À 

SECRETARIA DE SAÚDE 

Rayssa Soares Silva 1503058 
18-FISIOTERAPEUTA JUNTO À 

SECRETARIA DE SAÚDE 

Clara de Castro Farjado 1571837 
19-FISIOTERAPEUTA JUNTO AO 

PROGRAMA NASF 

Jaqueline Miranda Barbosa Magalhães 1483485 
19-FISIOTERAPEUTA JUNTO AO 

PROGRAMA NASF 

Micael Pacheco Ribeiro  1556986 
19-FISIOTERAPEUTA JUNTO AO 

PROGRAMA NASF 

Poliane Andrade de Oliveira  1579516 
19-FISIOTERAPEUTA JUNTO AO 

PROGRAMA NASF 

Danielli da Silva Cotta 1566184 22-MÉDICO I ESF 

Patrick Mikelos de Castro Lones 1476565 22-MÉDICO I ESF 

Reinaldo Dei Tos Neto 1547887 22-MÉDICO I ESF 

Thiago Lopes Sena 1476591 22-MÉDICO I ESF 

Elton Pereira Alvarez Gonçalves 1557466 23-MÉDICO II ESF 

Henrique Gua rino Colli Peluso  1492094 23-MÉDICO II ESF 

Isabela Silva de Souza 1542771 23-MÉDICO II ESF 

Marcello Rebello Lignani Siqueira 1480852 23-MÉDICO II ESF 

Daniel Teixeira Poncio Vita 1550395 28-MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 

Cássio Coelho da Cruz 1471932 28-MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 

Ana Carolina Araújo Gomes da Cunha 1568613 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Alexandre Vinco Pimenta  1474488 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Anna Karla Lopes Coimbra Pereira da Silva 1545998 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Cássia Cristina de Almeida Rodrigues  1480805 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Debora Rocha Weneslau 1482724 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Jéssica Viana Hinkelmann 1547828 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 
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NASF 

Jordana Luizi dos Prazeres 1479306 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Julia Leopoldo de Oliveira  1478697 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Lisiane Lopes da Conceição 1492372 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Luma de Oliveira Camini 1470477 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Letícia Avanny Siqueira de Paula  1573998 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Nathane Pais Siqueira  1570653 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Paula Torres Trivellato 1486517 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Tamires Lana Rufino Simões 1595010 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Simone Milagres da Silva 1472522 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Carina Suabia da Silva 1581346 35-NUTRICIONISTA 

Debora Sabino dos Santos 1530681 35-NUTRICIONISTA 

Emanuelle Louise Gomes de Magalhães 1572898 35-NUTRICIONISTA 

Flávia Aparecida Moraes 1516856 35-NUTRICIONISTA 

Gabriela Nicassia Bacelar Gomes 1569941 35-NUTRICIONISTA 

Josiele Tristão Pontes 1546600 35-NUTRICIONISTA 

Jussara de Oliveira Basso 1596866 35-NUTRICIONISTA 

Kelly da Silva Oliveira  1469680 35-NUTRICIONISTA 

Laura Aparecida da Silva Santos 1477707 35-NUTRICIONISTA 

Marcella da Silveira Santos 1567039 35-NUTRICIONISTA 

Márcia Moreira Bitares 1508567 35-NUTRICIONISTA 

Naiara Julia da Silva 1481864 35-NUTRICIONISTA 

Olívia Souza Honório  1479351 35-NUTRICIONISTA 

Patrícia Nayara Estevam 1552060 35-NUTRICIONISTA 

Paula Tavares Antunes 1471025 35-NUTRICIONISTA 

Renata Pinheiro Moraes de Souza 1579958 35-NUTRICIONISTA 

Stephania Vieira Saraiva 1471193 35-NUTRICIONISTA 

Cintia Fernanda Januário Rodrigues de Oliveira 1593554 

36-PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR NA 

ÁREA DE EDUCAÇÃO COM PÓS-

GRADUAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA 

Fabiana Maria Roque Chaves 1489087 

36-PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR NA 

ÁREA DE EDUCAÇÃO COM PÓS-

GRADUAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA 

Lucimara Gonçalves 1559793 
38-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 
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(PEB III) ARTES 

Marcella de Sá Brandão 1470002 
39-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

– (PEB III) – ENSINO RELIGIOSO 

Carolina Alvarenga de Carvalho 1490582 
40-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – GEOGRAFIA 

Diego Gonzaga Duarte da Silva 1476441 
40-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – GEOGRAFIA 

Gisa Fernanda Siega Rocha  1596012 
40-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – GEOGRAFIA 

Karoley Lima Cunha 1474746 
41-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – HISTÓRIA 

Augusto Cesar Lourenzato 1590580 
41-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – HISTÓRIA 

Leandro Lima dos Santos 1481850 
41-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – HISTÓRIA 

Luciano Mendes Ferreira  1596972 
41-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – HISTÓRIA 

Tatiana Maria Fontes da Silva 1523067 
41-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – HISTÓRIA 

Flávia Milagres de Souza 1490602 
42-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – LÍNGUA PORTUGUESA 

Laura Soares da Silva Bruno  1595988 
42-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – LÍNGUA PORTUGUESA 

André Luiz da Silva 1477552 
43-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Geanne Carla Ripani Rodrigues 1477418 
43-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – CIÊNCIAS DA NATUREZA 

José Augusto Martins Roxinol 1594234 
43-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Kelly da Silva Coutinho Detmann  1515258 
43-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Lyvia Lopes Miranda 1469933 
43-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Marisa de Freitas da Silva Gomes 1470428 
43-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Thiago Cesar da Silva 1515196 
43-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Anderson Diogo Martins 1589379 
44-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Deyliane Aparecida de Almeida Pereira 1503761 
44-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Eduardo Henrique Lopes  1469973 
44-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – EDUCAÇÃO FÍSICA 

João Paulo Abreu Moreira  1596027 
44-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Junia Aparecida de Resende Silva 1477729 
44-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Regina Moreira Serrado Almeida 1564024 
44-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 



 
 

46 
 

(PEB III) – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Barbara Cristina Mol Salgado  1488370 
45-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) - LEM – INGLÊS 

Sara Soares Martins  1544187 
45-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) - LEM – INGLÊS 

Augusto Cesar Castro Ribeiro  1550443 
46-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) - MATEMÁTICA 

Jaciene Lara de Paula Caetano 1479089 
46-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – MATEMÁTICA 

Adriana Aparecida Lopes 1486479 
47-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 

(PEB I) 

Amanda de Carvalho  1575331 
47-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 

(PEB I) 

Edvânia Maria Barbosa Marcelino 1566830 
47-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 

(PEB I) 

Eloísa Alves da Silva 1580578 
47-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 

(PEB I) 

Juliana Alves Machado  1471717 
47-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 

(PEB I) 

Mayara Karoline Ferreira  1531495 
47-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 

(PEB I) 

Rosemeire Pereira do Carmo  1591068 
47-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 

(PEB I) 

Paola Santana Silva 1502631 
47-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 

(PEB I) 

Paula Barbosa Miranda Camilo 1562787 
49-PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NA SAÚDE CAPS 

Emília Ludmila Gonçalves Bezerra  1546906 
50-PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NA SAÚDE NASF 

Nathalia de Castro Teixeira Storck 1549567 
50-PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NA SAÚDE NASF 

Paulo Henrique Gonçalves 1469936 
50-PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NA SAÚDE NASF 

Robson Bonato Teixeira 1515013 
50-PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NA SAÚDE NASF 

Cynthia Caroline Souza Dias 1491678 
51-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

CAPS 

Juliana Aparecida Vieira  1575367 
51-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

CAPS 

Milena Guerson Lamaia 1539291 
51-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

CAPS 

Nívia Maria da Silveira Campos Silva 1469889 
51-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

CAPS 

Tamiris Regina de Carvalho Silva 1483124 
51-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

CAPS 

Ana Cristina Nogueira da Cunha Gomide 1527179 
52-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Iolanda Cotta Parma 1582917 
52-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 
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QUESTÃO 61 – INDEFERIDO 

As questões de 61 a 63 deveriam ser respondidas de acordo com o Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Viçosa.  

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Viçosa em seu artigo 4º os 

itens I e IV são falsos, pois classe não é a divisão de cargos e empregos de mesma 

responsabilidade em atribuições diferentes como afirma o primeiro item, e sim a divisão básica 

da carreira que agrupa os cargos da mesma denominação. As atribuições das classes não 

serão definidas de acordo com o ente a que prestarão serviços, podendo assumir diversas 

funções no exercício da profissão como afirma o item IV, mas são definidas em lei específica. 

Sendo assim, somente os itens II e III são verdadeiros. 

NASF 

Leisiane Aparecida Gomes 1570871 
52-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Lucas Mendonça  1529767 
52-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Luciana Lívia Vieira Costa 1537942 
52-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Lívia Maria Sartine Elias  1473606 
52-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Valkiria de Souza Miranda 1527218 
52-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Julia Camilo Gomes 1581443 
53- PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

CRAS/CREAS 

Mariana Ribeiro Melo 1563929 
53- PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

CRAS/CREAS 

Cláudia Valéria da Silva 1570177 54-SUPERVISOR PEDAGÓGICO 

Daniela Madalena Bortone Braudi 1581736 54-SUPERVISOR PEDAGÓGICO 

Erica Miranda Maciel 1477272 54-SUPERVISOR PEDAGÓGICO 

Juliana Aparecia Leles da Silva 1469571 54-SUPERVISOR PEDAGÓGICO 

Maria Aparecida Saraiva David 1470810 54-SUPERVISOR PEDAGÓGICO 

Mariana de Souza Faria 1470230 54-SUPERVISOR PEDAGÓGICO 

Nilce Mazarello Mendes Cerqueira 1594611 54-SUPERVISOR PEDAGÓGICO 

Sthefani Loti Paiva Lima 1586914 54-SUPERVISOR PEDAGÓGICO 
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QUESTÃO 63 – INDEFERIDO 

As questões de 61 a 63 deveriam ser respondidas de acordo com o Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Viçosa.  

O enunciado da questão solicita que seja marcada a alternativa que não corresponde 

corretamente a uma forma de provimento de cargo público. 

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos de Viçosa, em seu artigo 11 a única opção 

que não corresponde a uma forma de ingresso no cargo público está presente na alternativa 

“C  Posse”, as demais alternativas A  Acesso, B   omeação e D  Promoção, estão presentes 

na legislação. 

 

https://leismunicipais.com.br/estatuto-do-servidor-funcionario-publico-vicosa-mg 

 

QUESTÃO 65 – INDEFERIDO 

O texto da Lei Orgânica do Município de Viçosa em seu artigo 3º descreve sobre os objetivos 
fundamentais do Município de Viçosa, em cooperação com a União e o Estado, como todo e 
qualquer Município, que não deve visar apenas o crescimento do mesmo, mas sim, trabalhar 

https://leismunicipais.com.br/estatuto-do-servidor-funcionario-publico-vicosa-mg
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para que haja um crescimento no Município e que este crescimento também coopere com o 
Estado e a nação ao qual o mesmo pertence. De acordo com os objetivos do Município de 
Viçosa descritos em sua Lei Orgânica, a única alternativa que não corresponde a um dos 
objetivos fundamentais de Município   a alternativa “C  promover campanhas socioeducativas 
como formas de combate à criminalidade.” 

 

 
https://leismunicipais.com.br/lei-organica-vicosa-mg 

QUESTÃO 66 – INDEFERIDO 

O enunciado da questão solicita que seja marcada a alternativa que contém os requisitos que 

devem ser considerados na elaboração do ato administrativo. Os cinco requisitos que devem 

ser considerados na elaboração do ato administrativo são a competência do agente, o 

conteúdo, a finalidade, o motivo e a forma, conforme referência abaixo. Sendo assim a opção 

correta est  contida na alternativa “D”, conforme gabarito. 

“3. REQUISITOS DO ATO ADMINISTRATIVO 

De fato, tem-se no ato administrativo, cinco requisito que deverão ser considerados quando de 

sua elaboração. São eles: a competência do agente, o conteúdo, a finalidade, o motivo e a 

forma. 

3.2 Conteúdo 

Este requisito do ato administrativo é representado pelo próprio objeto do ato, que para ser 

válido, deverá ser possível, lícito, idôneo, e ajustado plenamente às determinações constantes 

no ordenamento jurídico.” 

MOTTA, Carlos Pinto Coelho; Curso prático de direito administrativo, p.52 

QUESTÃO 67 – INDEFERIDO 

O conteúdo programático desta questão, que trata sobre a classificação do ato administrativo, 

estava previsto no Edital em seu anexo II para a prova de conhecimentos gerais. 

CONHECIMENTOS GERAIS (de acordo com a escolaridade do cargo) - Princípios básicos da 

Administração Pública. Ato Administrativo: requisitos, atributos, classificação, espécies, revogação, 

invalidação e convalidação do Ato Administrativo. 

QUESTÃO 68 – INDEFERIDO 

“A revogação consiste na retirada definitiva de um ato administrativo do ordenamento jurídico 

pela Administração Pública, mediante sua substituição por outro, por não mais lhe ser 

conveniente e oportuno a manutenção dos efeitos produzidos por este ato. É pois a retirada de 

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-vicosa-mg
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um ato administrativo perfeito, válido e eficaz que em um dado momento tornou-se 

inconveniente e inoportuno. 

Assim, a revogação somente poderá ser declarada pela própria administração, de ofício e a 

qualquer momento, já que nosso ordenamento não estabeleceu prazo para sua realização. O 

exame da existência da motivação apontada e dos aspectos de legalidade judiciário, o qual não 

poderá rever o mérito desse ato revogatório, por ser ele decorrente de uma atribuição 

discricionária conferida ao administrador p blico.” 

QUESTÃO 70 – DEFERIDO 

A questão não especifica de qual lei se trata, impossibilitando sua resolução de forma correta. 

Por isso, a questão será ANULADA. 

 

QUESTÃO 71 – INDEFERIDO 

O enunciado da questão solicita que seja assinalada a alternativa INCORRETA. A alternativa B 

se refere à gripe suína como HIN, sendo que o correto seria H1N1, além do erro presente na 

afirmação, o que reafirma que a mesma se encontra INCORRETA e por este motivo foi 

apontada como resposta no gabarito oficial. 

O conteúdo programático presente no anexo II do Edital, prevê para a prova de conhecimentos 

gerais os problemas sociais urbanos no Brasil, tópicos relevantes e atuais sobre política, 

educação, saúde e desenvolvimento sustentável. A presente questão se trata tópicos 

relevantes sobre a saúde, sendo assim, seu conteúdo estava previsto no Edital do certame. 

O enunciado da questão afirma que a gripe A foi a primeira pandemia do século XXI, o que não 

quer dizer que a mesma ocorreu pela primeira vez nesta data. 

 

QUESTÃO 72 – DEFERIDO 

Questão ANULADA. 

QUESTÃO 73– INDEFERIDO 

O enunciado da questão 73 fala sobre o desfile da Queda da Bastilha que é tradicionalmente 

realizado para celebrar esta data e não do dia em que ocorreu a queda da bastilha. 

QUESTÃO 75 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO DE ALTERNATIVA “D” PARA “C” 

Houve um equívoco na digitação, gabarito oficial alterado de alternativa “D” para “C”. 

QUESTÃO 76 – INDEFERIDO 

O enunciado da questão, comenta sobre a arara azul e pede que seja assinalada a alternativa 

incorreta. A alternativa “D” afirma que o sexo da ave s  poder  ser descoberto ap s exame de 

DNA pois as aves não apresentam não apresentam dimorfismo sexual, o que foi afirmado 

corretamente pois o sexo destas aves são descobertos por meio de exames de DNA e este 

exame é necessário por que as aves não apresentam dimorfismo sexual, ou seja, os sexos são 

superficialmente idênticos. 

https://www.otempo.com.br/interessa/arara-azul-rara-e-vulneravel-nasce-em-zoo-de-curitiba-

1.2207070 

https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/8079/DissGRF.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

A alternativa “C” afirma que a arara a ul   o  nico símbolo da fauna brasileira, por m não pode 

mais ser encontrado na vida selvagem na Floresta Amazônica, entretanto, a arara azul não é o 

único símbolo da fauna brasileira, tendo como símbolo também a onça-pintada, o sabiá-

laranjeira, entre outros. Sendo assim a única alternativa incorreta apresentada na questão é a 

alternativa “C”. 

https://www.otempo.com.br/interessa/arara-azul-rara-e-vulneravel-nasce-em-zoo-de-curitiba-1.2207070
https://www.otempo.com.br/interessa/arara-azul-rara-e-vulneravel-nasce-em-zoo-de-curitiba-1.2207070
https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/8079/DissGRF.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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QUESTÃO 77 – INDEFERIDO 

O assunto proposto vem sendo tratado em diversos debates há muitos anos, sendo que o 

Edital prevê a cobrança de atualidades, e a alternativa correta que responde ao espaço em 

branco   a “A”.  

QUESTÃO 78 – INDEFERIDO O enunciado da questão pede que seja assinalada a alternativa 

incorreta. O texto da lei nº 13.680 de 14 de junho de 2018 em seu artigo primeiro, deixa claro 

que a mesma dispõe sobre a fiscalização de produtos de origem animal produzidos de forma 

artesanal, não especificando o tipo do produto, sendo assim, não há restrição de produtos 

desta espécie na legislação, sendo a mesma estendida para os embutidos, mel e derivado 

estando incorreta a alternativa “C”. 

 

QUESTÃO 79 – INDEFERIDO 

O conteúdo cobrado na presente questão estava previsto no anexo II do Edital em perguntas 

sobre atualidades – política, meio ambiente, fatos históricos. 

“Como o Brasil, a Turquia tem seu passado marcado por golpes militares e períodos de 

suspensão democrática temporária, mas o ataque brutal à democracia turca realizado em 2016 

foi inesperado e chocante. 

Na ocasião, um grupo composto por oficiais militares e alguns civis, seguindo as instruções do 

Fetullah Gülen (que reside nos Estados Unidos há anos), orquestraram uma tentativa de golpe 

contra a ordem democrática e constitucional da Turquia. 

 

Tanques e aviões de guerra foram mobilizados para derrubar o governo, deixando um saldo de 

251 mortos (muitas deles civis desarmados) e mais de 2 mil pessoas feridas. 

Em resposta, milhões de pessoas se organizaram e reagiram nas ruas, levando ao fracasso a 

tentativa de golpe. Desde então, 15 de julho é um marco para o povo turco, oficialmente 

declarado „D      D            U       N       ‟ ” 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/3-o-aniversario-da-tentativa-de-golpe-na-turquia/ 

QUESTÃO 80 – INDEFERIDO 

O período entre 1530 e 1815 é conhecido como Brasil Colônia. O período entre 1500 e 1530 

também chamado de período pré-colonial, também pode ser descrito por alguns autores como 

pertencente ao período colonial, porém este fato não torna alternativa incorreta, uma vez que, 

caso o período colonial seja compreendido entre 1500 e 1822 para alguns autores, o período 

1530 e 1815 está compreendido dentro deste tempo, sendo conhecido como Brasil Colônia. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 

QUESTÃO 82 – INDEFERIDO 

O candidato alega que tal informação não se aplica às cardiopatias, primeiramente, a 

paciente hipotética da questão não é mencionada se possui alguma patologia. 

Ademais, a Pressão de Pulso faz parte da análise da anamnese e do exame físico do 

Nome Inscrição Cargo 

Elisangela Nerio Ribeiro  1590899 
57-TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO 

PROGRAMA ESF 

Viviane Ramalho Apolinário 1487045 
57-TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO 

PROGRAMA ESF 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/3-o-aniversario-da-tentativa-de-golpe-na-turquia/
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indivíduo, sendo que deixarei anexado um artigo científico de Scielo-Br de 2006 que 

trata justamente deste tema, pois o candidato alega que este tipo de dado clínico não 

se avalia mais hoje em dia. Disponível em:     ROSA, Maria Luiza Garcia et al. Pré-

hipertensão arterial e pressão de pulso aumentada em adolescentes: prevalência e 

fatores associados. Arq. Bras. Cardiol.,  São Paulo ,  v. 87, n. 1, p. 46-53,  July  2006. 

Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-

782X2006001400007&lng=en&nrm=iso>. access 

on  23  Aug.  2019.  http://dx.doi.org/10.1590/S0066-782X2006001400007.      Acesso 

em 28 de agosto de 2019.   INDEFERIDO MANTÉM GABARITO.  

 

QUESTÃO 83 – DEFERIDO 

Houve um Equívoco na digitação, a questão mudou da letra “C” para a letra “A”. 

QUESTÃO 99 – INDEFERIDO 

Conforme a Sociedade Brasileira de  efrologia (2019 , “em geral, 1 a 3 semanas ap s 

uma infecção de garganta ou de pele, o indivíduo começa 

a apresentar urina escura (cor de chá), inchaço e diminuição do volume urinário. 

Disponível em:           https://sbn.org.br/publico/doencas-comuns/glomerulopatias/.  

Acesso em 23 de agosto de 2019.    INDEFERIDO, MANTÉM GABARITO. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL SUPERIOR 

Nome Inscrição Cargo 

Ana Gabriela Ferreira Miranda  1524670 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Aline Viviane Gomes 1594871 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Alvaro Ventura da Silva 1471503 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Alysson Eduardo Botelho de Oliveira  1479054 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Bruno Cesar Ferreira 1470919 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Camila Capobiango Aquino 1533080 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Dalila Magalhães Cabral  1470203 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Daniela Minez Tosto Nogueira  1509464 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Danielle Gomes Tude 1482216 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Debora Cristina de Souza Lemos 1489273 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Debora Diniz Machado Trindade  1476998 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Gabriela Cristina Ferreira da Silva 1595929 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

http://dx.doi.org/10.1590/S0066-782X2006001400007
https://sbn.org.br/publico/doencas-comuns/glomerulopatias/
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QUESTÃO 82 – INDEFERIDO 

Razão não assiste ao candidato (a), quando ressalva em seu recurso, tendo como 

fundamentação, tão somente que não há especificação no edital que não foi abarcado 

pelo edital que regulamentou este certame, ora mencionados na questão recorrida. O 

edital – conteúdo programático mencionou que o candidato terá que ter conhecimento 

em disciplinas do direito, tratando-se do direito Civil, abrange a Lei Federal nº 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002 e suas alterações, do qual circunscreve a referida legislação. 

Ainda, sendo o direito uma matéria extensiva, ocorre a extensão jurídica, havendo o 

reflexo nos artigos subsequentes, e vice-versa, pois, os capítulos da legislação 

abrangem demais conceitos indiretos, porquanto, a interpretação teleológica 

necessária a cada questão, do qual busca seu fim. Não obstante, retira-se que a 

questão tem seu cunho, sua base objetiva nos artigos mencionados no edital, porém, 

indispensável ao candidato o conhecimento holismo, ou seja, que procura 

compreender os fenômenos na sua totalidade e globalidade.  

Assim, não há fundamentação plausível para anulação da questão, eis que o 

conteúdo foi redigido no parâmetro dos artigos mencionados no edital, não 

havendo espaço ao questionamento por ausência de fundamentação, conforme 

expresso no edital, o recurso não será conhecido sem a devida fundamentação. 

Gessica Barroso Guimarães  1470732 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Jenyfer Suellen Begotti 1580624 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

José Luiz de Oliveira  1566502 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Josiane Hellen Guimarães Fernandes Chaves 1478746 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Juliana Pereira Lima  1480170 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Karen Lucy Damasio Pereira  1469981 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Leonardo Diniz 1558103 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Letícia Camargnini Moraes  1595433 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Luma Albuquerque Gomes Lopes 1510388 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Natalia Silva E. Souza Leite  1489543 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Paola Boechat de Almeida Teixeira 1487354 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Sabrina Pimentel Gomes 1506948 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Victor de Oliveira Botelho 1481249 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 

Yuri Salibian  1505607 
01-ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA 

CREAS 
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QUESTÃO 83 – DEFERIDO 

Questão anulada em razão do DECRETO Nº 9.412, DE 18 DE JUNHO DE 2018 que 

atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23. Da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

QUESTÃO 84 – INDEFERIDO 

Razão não assiste ao candidato (a), quando ressalva em seu recurso, tendo como 

fundamentação, a incoerência no enunciado da alterativa correta, ora mencionados na 

questão recorrida. 

A questão mencionada especificamente: “Em regra, as atribuições do Presidente 

são indelegáveis  S       õ        v        P         ”  Verifica-se que as 

demais alternativas não versam especificamente em funções do Presidente. 

Não obstante, retira-se que a questão tem seu cunho, sua base objetiva nos artigos 

mencionados da Magna Carta Republicana de 1988, porém, indispensável ao 

candidato o conhecimento holismo, ou seja, que procura compreender os 

fenômenos na sua totalidade e globalidade.  

Assim, não há fundamentação plausível para anulação da questão, eis que o 

conteúdo foi redigido no parâmetro da Constituição Federal, não havendo 

espaço ao questionamento por ausência de fundamentação, e, conforme 

expresso no edital, o recurso não será conhecido sem a devida fundamentação. 

 

QUESTÃO 85 – INDEFERIDO 

Razão não assiste ao candidato (a), quando ressalva em seu recurso, tendo como 

fundamentação, tão somente que a alternativa “b” est  correta, ra ão que a 

modificação do “ou” para “e”, não modifica o enunciado do artigo, ora mencionados na 

questão recorrida. 

Retira-se do art. 15 do Código Civil: “N    é                                  -

                 v                   é               v         ú     ”  

Se, todavia, o intento for marcar ou a soma ou a exclusão, então se há de dizer com 
clareza uma só das conjunções, exatamente com o sentido que se quer conferir ao 
caso concreto:  

a) "Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a 
tratamento médico e a intervenção cirúrgica" (a exigência é dupla e concomitante);  

b) "Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a 
tratamento médico ou a intervenção cirúrgica" (a exigência é alternativa e 
excludente). 

Nesse sentido, quis o legislador deixar expresso que ninguém será submetido a 
tratamento ou a intervenção cirúrgica. Isto é, a exigência é alternativa e excludente. 
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Assim, o termo “ U”, d  a frase o sentido de um ou outro, não sendo verdadeiro o 
enunciado quando utili a o termo “E”. Ademais, a alternativa “B”, não condi  com a 
literalidade do Código Civil. 

ISTO POSTO, rejeita o recurso por total ausência de fundamentação plausível. 

QUESTÃO 87 – INDEFERIDO 

Razão não assiste ao candidato (a), quando ressalva em seu recurso, tendo como 

fundamentação, tão somente que a responsabilidade do Estado é objetiva. Contudo, a 

responsabilidade estatal por atos de omissão é subjetiva, conforme os entendimentos 

da doutrina e da jurisprudência, ora mencionados na questão recorrida. 

O (A) candidato (a) traz em discussão, tese de várias doutrinas, do qual não pacificada 

na Corte, como também distorce da lei positivada. 

Assim, não há fundamentação plausível para anulação da questão, eis que o 

conteúdo foi redigido no parâmetro dos artigos da Magna Carta Republicano, 

não havendo espaço ao questionamento por ausência de fundamentação, 

conforme expresso no edital, o recurso não será conhecido sem a devida 

fundamentação. 

QUESTÃO 93– INDEFERIDO 

Razão não assiste ao candidato (a), quando ressalva em seu recurso, tendo como 

fundamentação, tão somente que ocorre que a alternativa apontada no gabarito como 

pertinente   a estampada na alternativa “A”, com o seguinte texto: “Ficar caracteri ado 

o abuso do direito de defesa e o manifesto prop sito protelat rio da parte”. A  nica 

diferença em relação ao dispositivo legal do art. 311, I do Código de Processo Civil é 

que no lugar da conjunção “ u”, que   a elencada no texto da lei, colocou-se a 

conjunção “E”, na alternativa dada como correta, ora mencionados na questão 

recorrida. 

Retira-se do art. 311, I do Código de Processo Civil: “               z               

                                     ó             ó            ”  

Se, todavia, o intento for marcar ou a soma ou a exclusão, então se há de dizer com 

clareza uma só das conjunções, exatamente com o sentido que se quer conferir ao 

caso concreto:  

a) "ficar caracterizado o abuso do direito de defesa e o manifesto propósito 

protelatório da parte" (a exigência é dupla e concomitante);  

b) "ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte" (a exigência é alternativa e excludente). 

Nesse sentido, quis o legislador deixar expresso que o abuso do direito de defesa 

ou o manifesto propósito protelatório da parte. Isto é, a exigência é alternativa e 

excludente. 

Assim, o termo “ U”, d  a frase o sentido de um ou outro, não sendo verdadeiro o 

enunciado quando utili a o termo “E”. Ademais, a alternativa “A”, não condi  com a 

literalidade do Código Civil. 
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ISTO POSTO, rejeita o recurso por total ausência de fundamentação plausível. 

QUESTÃO 94– INDEFERIDO 

Razão não assiste o (a) candidato (a), quando ressalva em seu recurso, tendo como 

fundamentação, tão somente que a letra C também está correta, conforme art. 332, III 

do CPC..  

Retira-se do art. 332, III do Código de Processo Civil: “                        

incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 

      ê    ”  

Se, todavia, o intento for marcar ou a soma ou a exclusão, então se há de dizer com 

clareza uma só das conjunções, exatamente com o sentido que se quer conferir ao 

caso concreto:  

a) "entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas e 

de assunção de competência" (a exigência é dupla e concomitante);  

b) "entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou 

de assunção de competência" (a exigência é alternativa e excludente). 

Nesse sentido, quis o legislador deixar expresso que firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Isto é, a 

exigência é alternativa e excludente. 

Assim, o termo “ U”, d  a frase o sentido de um ou outro, não sendo verdadeiro o 

enunciado quando utili a o termo “E”. Ademais, a alternativa “C”, não condi  com a 

literalidade do Código Processo Civil.. 

ISTO POSTO, rejeita o recurso por total ausência de fundamentação plausível. 

 

QUESTÃO 97– INDEFERIDO 

Razão não assiste o (a) candidato (a), quando ressalva em seu recurso, tendo como 

fundamentação, tão somente que, contudo, há que se considerar a alternativa c, 

segundo a qual "são auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam 

determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de 

secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o 

tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista". É 

que esta alternativa está de acordo com o disposto no art. 149 do Código de Processo 

Civil, embora não conste dela o regulador de avarias. Ocorre que, o fato de não 

constar este último como auxiliar da justiça não torna a alternativa incorreta, uma vez 

que todos os que foram citados em seu enunciado atuam como tal. 

 ão obstante, a aus ncia da informação do “regulador de varias” na alternativa “C”, 

faz com se torna a resposta errada, pois tal função se encontra no rol dos auxiliares da 

Justiça, porém, indispensável ao candidato o conhecimento holismo, ou seja, que 

procura compreender os fenômenos na sua totalidade e globalidade.  
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Assim, não há fundamentação plausível para anulação da questão, eis que o 

conteúdo foi redigido no parâmetro dos artigos mencionados, não havendo 

espaço ao questionamento por ausência de fundamentação, conforme expresso 

no edital, o recurso não será conhecido sem a devida fundamentação. 

QUESTÃO 98 – INDEFERIDO 

Razão não assiste o (a) candidato (a), quando ressalva em seu recurso, tendo como 

fundamentação, tão somente que, “ ão h  erro, visto que a alternativa não dispõe que 

“ser  assinado digitalmente 

APE AS/EXC USIVAME TE/U ICAME TE/S ME TE”, mas, sim, que o termo 

deverá ser assinado pelo juiz e pelos advogados das partes, o que procede de acordo 

com o texto do CPC”. 

Retira-se do §1º do art. 209 do CPC que: “Q                                     

parcialmente documentado em autos eletrônicos, os atos processuais 

praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo 

integralmente digital em arquivo eletrônico inviolável, na forma da lei, mediante 

registro em termo, que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou 

chefe de secretaria, bem com          v                 ”   

 ão obstante, a aus ncia das informaç es na alternativa “C” no estrito do §1º do art. 

209 do CPC, faz com que se torne a resposta errada, pois tal função se encontra 

positivada no ordenamento jurídico, porém, indispensável ao candidato o 

conhecimento holismo, ou seja, que procura compreender os fenômenos na sua 

totalidade e globalidade.  

Assim, não há fundamentação plausível para anulação da questão, eis que o 

conteúdo foi redigido no parâmetro dos artigos mencionados, não havendo 

espaço ao questionamento por ausência de fundamentação, conforme expresso 

no edital, o recurso não será conhecido sem a devida fundamentação. 

QUESTÃO 100 – DEFERIDO 

Questão anulada em razão do enunciado não exigir do candidato EXCETO/ ERRADO/ 

NÃO COMPETE. 

 

QUESTÃO 94 – INDEFERIDO 

A questão de n. 94 não cabe qualquer ilação de subjetivismo. O enunciado é claro em 
tratar da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de 
Assistência Social, esperando do candidato uma resposta objetiva e não com 
indicações de diferenças entre realidades de municípios. 
 
Assim, os fundamentos recursais não assistem razão. O gabarito deverá permanecer 
inalterado. 

QUESTÃO 100 – INDEFERIDO 

Eduardo Lazarino de Castro  1596439 
03-ASSISTENTE SOCIAL JUNTO 

AO PROGRAMA CAPS 

Tania Oliveira Lima  1472970 
03-ASSISTENTE SOCIAL JUNTO 

AO PROGRAMA CAPS 
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A questão n. 100 é o que preceitua o §1º do art. 3º da Lei Orgânica da Assistência 
Social (Lei Federal n. 8.742/93). 
 
Art. 3º. Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem 
fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e 
assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam 
na defesa e garantia de direitos. 
 
§ 1º. São de atendimento aquelas entidades que, de forma continuada, permanente e 
planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios 
de prestação social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações 
de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos desta Lei, e respeitadas as 
deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), de que tratam os 
incisos I e II do art. 18. 
 
Assim, os fundamentos recursais não assistem razão. O gabarito deverá permanecer 
inalterado. 

 

QUESTÃO 90 – INDEFERIDO 

 
O profissional de Assistente Social, para exercício do cargo público, deve conhecer da 
sistemática abrangendo os Centros de Referência Especializados de Assistência 
Social. Trata-se de questão objetiva clássica, sem o cabimento de qualquer 
interpretação. Indo por eliminação: 1. Albergue de centro espírita trata-se de local não 
tipificado nos serviços de políticas públicas tecnicamente, mesmo que venha a ter 
alguma parceria estatal; 2. CREAS e CRAS são as essências do que o enunciado da 
questão já traz, ficando redundantes tais alternativas; 3. Casas de Família/Casas de 
Passagem são exemplos nítidos de serviços de acolhimento, tanto a abrigo 
institucional, semelhante a uma residência, quanto à casa de passagem, a qual 
destina-se a um fluxo mais dinâmico, de acolhimento imediato. 
Assim, os fundamentos recursais não assistem razão. O gabarito deverá permanecer 
inalterado. 
 

Maria José de Souza Pena 1508274 05-ASSISTENTE SOCIAL 

Carolina de Lelis Rodrigues Pereira  1473329 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Debora Pinto Antues 1470144 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Edna Maria Lopes 1489899 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Eliane Correa Rabelo de Magalhães Pinto 1514988 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Fernanda Cristina de Oliveira Andrade  1473045 09-DENTISTA – ESF/PSF 

João Victor da Silva Anacheto 1497852 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Julia Nogueira Rezende 1469682 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Karyne Emanuelly Leal Santos 1475043 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Lais Teixeira Poncio Vita 1470675 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Michelle Danielle Porto Matias 1549403 09-DENTISTA – ESF/PSF 
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QUESTÃO 83 – DEFERIDO 

O enunciado da questão de n. 83 de Conhecimentos Específicos traz interpretações 
levando o candidato a mais de uma resposta. 
 
Assim, a questão torna-se ANULADA. 
 

QUESTÃO 81 – INDEFERIDO 

Subentende que se trata do alcatrão medicinal, pois o referido candidato se ouvir de 

seu m dico que deve consumir “ferro e f sforo”, creio que o mesmo não ir  comer 

palitos de fósforo e ingerir pregos. 

QUESTÃO 82 – INDEFERIDO 

O questionário CAGE encontra-se na obra STUART;LARAIA que está na errata 

número 4. Pedido Indeferido, mantém o gabarito. 

Sâmia Lopes Fontes 1486091 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Tallyssa Mnedonça Rocha 1478182 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Taynara Asevedo Campos de Resende 1471003 09-DENTISTA – ESF/PSF 

Cintia Maria Rodrigues 1596637 
11-ENFERMEIRO JUNTO AO 

PROGRAMA CAPS 

Jaksiana Batista da Silva 1535918 
11-ENFERMEIRO JUNTO AO 

PROGRAMA CAPS 

Letícia Sara Domingos 1555760 
11-ENFERMEIRO JUNTO AO 

PROGRAMA CAPS 

Vanessa Rodrigues Gonçalves Caetano 1524303 
12-ENFERMEIRO EM REGIME DE 

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

 Ana Paula Ferreira de Souza Caquito  1550447 13-ENFERMEIRO – ESF 

Bruna Patrícia Barbosa Pereira 1547123 13-ENFERMEIRO – ESF 

Cláudia Halley Maximo Pinto Coelho 1471522 13-ENFERMEIRO – ESF 

Eliana Dias Sartoni 1578156 13-ENFERMEIRO – ESF 

Felícia Rodrigues Gomes 1563703 13-ENFERMEIRO – ESF 

Greicy Kelly Franco Tavares 1530276 13-ENFERMEIRO – ESF 

Lilian de Sá Fernandes 1534505 13-ENFERMEIRO – ESF 

Naiara Frade da Mata 1576420 13-ENFERMEIRO – ESF 

Sara Silva de Souza Oliveira 1555097 13-ENFERMEIRO – ESF 

Thais do Rosário Nogueira Galão 1519799 13-ENFERMEIRO – ESF 

Tiago Almeida Santiago 1554052 13-ENFERMEIRO – ESF 

Yara Moreira Nasckio Abico 1585903 13-ENFERMEIRO – ESF 
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QUESTÃO 83 – DEFERIDO 

A resposta é B, cotovelo. Houve um erro de digitação. E AS DUAS GRAFIAS ESTÃO 

CORRETAS. 
ANULADA. 

 

QUESTÃO 84 – DEFERIDO. 

180x120mmhg: 

120x2= 240 

240+180=420 

420/3=120 

 Letra A 

 

QUESTÃO 86 – INDEFERIDO 

Acerca da contestação de candidato referir que não existe vitamina “B-1”, isto   

apenas outra forma de escrever. 

QUESTÃO 87 – INDEFERIDO 

Tal questão é baseada no livro STUART-LARAIA conforme errata publicada no site de 

indicação da própria banca. Indeferido, mantém o gabarito. 

QUESTÃO 88 – INDEFERIDO 

Esta questão não será anulada, pois as referências a serem colocadas são 

orientadoras, e não obrigatórias. Conforme o Código de Ética da Enfermagem (2017, 

artigos 6 e 55), é dever do enfermeiro aprimorar seu conhecimento técnico-científico: 

- Art. 6º Aprimorar seus conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, 

socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional; 

- Art. 55 Aprimorar os conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, 

socioeducativos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do 

desenvolvimento da profissão. 

QUESTÃO 89 – INDEFERIDO 

Acerca da via intramuscular, se for observado na bula, esta via está correta para quem 

mantêm seu armazenamento de 15-30°C. A primeira alternativa menciona que seu 

armazenamento deve ser de 2-8°C, ou seja, a via é subcutânea. Entretanto, quando 

se refere que a temperatura é 15-30°C, então deverá, de fato, ser intramuscular.  

Mantêm-se a alternativa do gabarito, B, e também considerar a letra A como correta. 

Esta questão não será anulada, pois as referências a serem colocadas são 

orientadoras, e não obrigatórias. Conforme o Código de Ética da Enfermagem (2017, 

artigos 6 e 55), é dever do enfermeiro aprimorar seu conhecimento técnico-científico: 

- Art. 6º Aprimorar seus conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, 

socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional; 
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- Art. 55 Aprimorar os conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, 

socioeducativos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do 

desenvolvimento da profissão. 

 

QUESTÃO 92 – INDEFERIDO 

A vacina contra a Raiva pode ser administrada via ID (intradérmica), conforme 

bibliografia anexada do Ministério da Saúde:   

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/agosto/30/UVZ---Conjunta-com-

PNI---VARH-ate-a-normaliza----o-do-fornecimento.pdf PÁGINA 1. 

QUESTÃO 93 – DEFERIDO 

O tema da questão 93 fugiu da área de formação e atuação do programa do 

Profissional enfermeiro, bem como está fora do Programa de provas e das Sugestões 

Bibliográficas do cargo, conforme edital. Contudo, a questão está ANULADA. 

QUESTÃO 94 – DEFERIDO 

O tema da questão 93 fugiu da área de formação e atuação do programa do 

Profissional enfermeiro, bem como está fora do Programa de provas e das Sugestões 

Bibliográficas do cargo, conforme edital. Contudo, a questão está ANULADA. 

QUESTÃO 95 – INDEFERIDO 

Percebe-se claramente que o candidato não compreendeu o enunciado da questão, 

que é para marcar a alternativa INCORRETA.  

QUESTÃO 96– INDEFERIDO 

Sobre a alternativa B, fala-se em interromper o tratamento de H. pylori, não foi 

mencionado se havia tratamento concomitante para outra patologia. Alternativas C e 

D: o consenso é de quê? Faltou clareza no enunciado do candidato. E não se tratam 

de recomendações, mas de conhecimento acerca do tema. 

QUESTÃO 97– INDEFERIDO 

Acerca da Vacina Tríplice Viral, a gelatina faz parte da composição desta vacina, 

portanto mantêm-se o gabarito. Anexo bibliografia: 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=110

06762015&pIdAnexo=3006920, PÁGINA 2. 

QUESTÃO 98 – INDEFERIDO 

O Sinal de Lenander em se tratando de apendicite é caracterizado de fato pela 

diferença de temperatura maior que 1°C.  Anexado bibliografia:   

http://www.hse.rj.saude.gov.br/profissional/revista/37b/apendi.asp . 

 

QUESTÃO 100 – INDEFERIDO 

Não será anulada, mantêm-se o gabarito, pois as referências a serem colocadas são 

orientadoras, e não obrigatórias. Ademais, o curativo de três pontos é aprendido nos 

primeiros semestres de faculdade. 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/agosto/30/UVZ---Conjunta-com-PNI---VARH-ate-a-normaliza----o-do-fornecimento.pdf%20PÁGINA%201
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/agosto/30/UVZ---Conjunta-com-PNI---VARH-ate-a-normaliza----o-do-fornecimento.pdf%20PÁGINA%201
http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=11006762015&pIdAnexo=3006920
http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=11006762015&pIdAnexo=3006920
http://www.hse.rj.saude.gov.br/profissional/revista/37b/apendi.asp
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QUESTÃO 94 – INDEFERIDO 

O recurso enviado pelo recorrente não tem relação com a questão do caderno de 

provas. 

 

QUESTÃO 95 – DEFERIDO 

Em resposta ao recurso da questão 95, quanto ao questionamento da assertiva III 

está incorreta, de acordo com a referência utilizada para elaborar a questão 

(GOODMAN, A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 10. ed. Rio de Janeiro: 

McGraw-Hill, 2005. Páginas 1272 – 1273) o autor considera como classificação de 

insulina apenas as preparações de ação curta, intermediária e longa, porém, 

realizando um estudo aprofundado quanto à classificação mais atual, de fato, 

existe hoje a classificação ultrarrápida também, sendo por isso a questão passível 

de anulação. 

QUESTÃO 96 – DEFERIDO 

 Em resposta ao recurso da questão 96, salienta-se que a questão foi elaborada 

de acordo com a Resolução 440, de 22 de setembro de 2005 que constava no 

edital, devendo esta ser considerada para a realização da prova e não suas 

atualizações. No entanto, de fato, a resposta correta está incompleta, e por isso a 

questão é passível de anulação. 

 

QUESTÃO 90 – INDEFERIDO 

 
Trata-se de questão clássica objetiva, a de n. 90, sem qualquer subjetivismo. 
Promover independência pode trazer várias interpretações, o que não caberia, sendo 
que a fisioterapia terá como objetivo específico à promoção da independência 
funcional, bem como relatou o candidato. 

Emy Oliveira Correia Costa 1526794 
15-FARMACÊUTICO – DIRETOR 

TÉC. RESP. FARMÁCIA DE MINAS  

Franciele Rohor de Souza 1539673 
15-FARMACÊUTICO – DIRETOR 

TÉC. RESP. FARMÁCIA DE MINAS 

Camila Miranda Martins Breguez 1551379 
16-FARMACÊUTICO JUNTO AO 

PROGRAMA NASF 

Patrícia Abranches Andrade 1595170 
16-FARMACÊUTICO JUNTO AO 

PROGRAMA NASF 

Leandro Xavier Weiss 1486628 
17-FARMACÊUTICO JUNTO À 

SECRETARIA DE SAÚDE 

João Paulo Lacerda Costa 1485659 
18-FISIOTERAPEUTA JUNTO À 

SECRETARIA DE SAÚDE 

Rayssa Soares Silva 1503058 
18-FISIOTERAPEUTA JUNTO À 

SECRETARIA DE SAÚDE 
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Assim, os fundamentos recursais não assistem razão. O gabarito deverá permanecer 
inalterado. 

QUESTÃO 96 – INDEFERIDO 

 
A questão n. 96 solicita a divisão do ciclo da marcha, o qual é dividido em Fase de 
Apoio, que é o período de tempo que o membro permanece em contato com o solo e 
sustenta o peso; e Fase de Balanço ou Oscilação, que é o período de tempo em que o 
membro permanece no ar. Outras supostas fases são subfases dessas duas citadas. 
Assim, os fundamentos recursais não assistem razão. O gabarito deverá permanecer 
inalterado. 
 

QUESTÃO 86 – INDEFERIDO 

A presente questão não afirma que as alternativas representam complicações que se 

aplicam somente ao caso de Diabetes Mellito, mas que as alternativas representam 

complicações do Diabetes Mellito. As alternativas A, B e C contém complicações desta 

doença, já que o disposto na alternativa D não se aplica. 

QUESTÃO 88 – DEFERIDO 

A questão não contém alternativa incorreta. 

QUESTÃO 99 – DEFERIDO 

A questão não contém alternativa incorreta. 

QUESTÃO 82 – INDEFERIDO 

A alternativa A da questão afirma que uma característica do gene BRCA 1 é a alta 

probabilidade de câncer de mama masculino e não ao aumento da probabilidade do mesmo, o 

que se encontra incorreto. 

Thaís Aparecida Soares 1470024 22 – MÉDICO I ESF 

Elton Pereira Alvarez Gonçalves 1557466 23 – MÉDICO II ESF 

Henrique Guarino Colli Peluso 1492094 23 – MÉDICO II ESF 
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- CECIL: TRATADO DE MEDICINA INTERNA. Goldman L.; Ausiello D.; 22ª Edição, 2005 

QUESTÃO 86 – INDEFERIDO 

 A presente questão não afirma que as alternativas apresentam complicações que se 

aplicam somente no caso de Diabetes Mellito, mas que as alternativas representam 

complicações do Diabetes Mellito.  As alternativas A , B  e C contém complicações dessa 

doença, já o disposto na alternativa D não se aplica.  

QUESTÃO 88 – DEFERIDO 

 A questão não contém alternativa incorreta. Questão ANULADA. 

QUESTÃO 97 – INDEFERIDO 

 

O conteúdo presente na questão estava previsto no Edital em seu conteúdo 

programático – Anexo II: programas e diretrizes do ministério da Saúde. 

QUESTÃO 99 – DEFERIDO 

 

A questão não contém alternativa incorreta. Questão ANULADA.  

QUESTÃO 88 – INDEFERIDO 

A questão, bem como suas alternativas, se encontram compreensível não havendo 

erro que comprometa a resolução da mesma. 

QUESTÃO 91 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO DE ALTERNATIVA “C” PARA “B” 

 

Houve um equívoco na digitação do gabarito oficial. Gabarito alterado de alternativa “C” para 

“B”. 

 

Daniel Teixeira Poncio Vita 1550395 
28-MÉDICO 

GASTROENTEROLOGISTA 
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http://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/10006000542.pdf 

 

QUESTÃO 92 – INDEFERIDO 

 

O enunciado da questão pede solicita que seja marcada a alternativa incorreta. A 

alternativa “C” se encontra incorreta pois a mesma afirma que os casos agudos são mais 

comuns que os casos crônicos, sendo que, pelo contrário, os casos agudos da doença de 

chagas são relativamente raros, em proporção ao elevado número de casas crônicos, e além 

disto a alternativa afirma que a mesma apresenta sintomas de desconforto na região 

abdominal nos primeiros meses, sendo que o período inicial da infecção é assintomático. 

Guanabara Koogan. - GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA. Castro L.P.; Dani R.; 3ª Edição, 1993. 

QUESTÃO 94 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO DE ALTERNATIVA “A” 

PARA “D” 

 

 Houve um equívoco na digitação do gabarito. Gabarito alterado de alternativa “A” 

para “D” 

 

Guanabara Koogan. - GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA. Castro L.P.; Dani R.; 3ª Edição, 1993. 

 

 

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/10006000542.pdf
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QUESTÃO 92 – INDEFERIDO 

 

https://www.hospitalinfantilsabara.org.br/sintomas-doencas-tratamentos/calculo-urinario-ou-

litiase-urinaria/ 

 

QUESTÃO 89 – INDEFERIDO 

A questão n. 89 trata-se de clássica questão objetiva sem suportar qualquer 
subjetivismo. A emulsificação da gordura é feita pela bile, sendo importante para a 
digestão, porém não a fazendo, mas sim emulsificando. 
Os fundamentos recursais não assistem razão. Portanto, o gabarito deverá 
permanecer inalterado. 
 
QUESTÃO 93 – INDEFERIDO 

 
A questão n. 93 traz em seu enunciado o tipo de fibra que a celulose é, o que 

não deve trazer qualquer tipo de interpretação, levando ao subjetivismo. Na 
fundamentação recursal di  que “a celulose   uma fibra insol vel”, por m   sol vel em 
ácido. 

Cassio Coelho da Cruz 1471932 29-MÉDICO UROLOGISTA 

Anna Karla Lopes Coimbra Pereira da Silva 1545998 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Camila Neves Rodrigues 1521972 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Flavia Galvão Cândido  1566240 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Jéssica Viana Hinkelmann 1547828 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Jordana Luizi dos Prazeres 1479306 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Júlia Leopoldo de Oliveira 1478697 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Paula Torres Trivellato 1486517 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Tamires Lana Rufino Simões 1595010 
34-NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

Emanuelle Louise Gomes de Magalhães 1572898 35-NUTRICIONISTA 

Marcella da Silveira Santos 1567039 35-NUTRICIONISTA 

Renata Pinheiro de Souza 1579958 35-NUTRICIONISTA 

https://www.hospitalinfantilsabara.org.br/sintomas-doencas-tratamentos/calculo-urinario-ou-litiase-urinaria/
https://www.hospitalinfantilsabara.org.br/sintomas-doencas-tratamentos/calculo-urinario-ou-litiase-urinaria/
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Assim, os fundamentos recursais não assistem razão. O gabarito deverá 
permanecer inalterado. 

QUESTÃO 95 – DEFERIDO 

 
O enunciado da questão n. 95 está amplo o que leva a algumas opções de 

respostas. 
Assim, a questão torna-se ANULADA. 

QUESTÃO 99 – INDEFERIDO 

 
O subjetivismo em uma questão objetiva não deve sequer ser suscitado. O 

enunciado da questão 99   claro em cobrar do conhecimento do candidato “levando 
em consideração a melhor t cnica diet tica”.  esse contexto, a  nica opção que tra  
características não verdadeiras nessa técnica diet tica   a opção “A”. 

 
Assim, os fundamentos recursais não assistem razão. O gabarito deverá 

permanecer inalterado. 
 

QUESTÃO 92 – INDEFERIDO 

As causas da não aprendizagem sob a ótica psicopedagógico podem ser, EXCETO:  

A) A atenção reduzida nas propostas de trabalho.  

B) A dificuldade individual específica. 

C) O processo sistemático é ineficaz.  

D) Os entraves de ordem social e de logística da instituição. 

 

As alternativas B, C e D expressam a opinião de Oliveira (2009) sobre o tema: 

As causas da não aprendizagem podem ser de três naturezas distintas: 

a) não aprenderam porque não passaram por um processo sistemático de ensino. 

b) Foram ensinadas, mas por algum motivo externo ao sujeito (didática do professor, 
filosofia da escola, número de alunos por classe, problemas sociais, culturais, etc.), 
não aprenderam. 

c) Finalmente não aprenderam por dificuldades individuais específicas (orgânicas e 
emocionais). 

Fonte: OLIVEIRA, Mari Ângela Calderari Intervenção psicopedagógica na escola / Mari 
Angela Calderari Oliveira. 2.ed. – Curitiba, PR : IESDE Brasil, 2009. 260 p. 

Quanto à alternativa A: 

A atenção reduzida nas propostas de trabalho, por si só não caracteriza uma causa da 
não aprendizagem, visto que o aprendiz que não aprende, ao apresentar uma 
proposta de trabalho mesmo com atenção reduzida, pode acarretar para o sujeito uma 
dificuldade na absorção do conhecimento proposto e ainda sim, aprender algo. 
Reduzir atenção não e sinônimo de não aprendizagem. 

Recurso INDEFERIDO fica mantido a questão e a resposta da mesma. 

Louise Bragança Bahia Castro 1507549 

36-PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR NA 

ÁREA DE EDUCAÇÃO COM PÓS-

GRADUAÇÃO EM PSICOPEDAGODIA 
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QUESTÃO 85 – INDEFERIDO 

 
A questão n. 85 trata-se de assunto referente aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), o que é assunto recorrente no conteúdo programático de 
Conhecimentos Específicos contido no Edital. 
Os fundamentos recursais não assistem razão. Portanto, o gabarito deverá 
permanecer inalterado. 
 

QUESTÃO 95 – INDEFERIDO 

 
A questão de n. 95 trata-se de tema explícito no conteúdo programático de 

Conhecimentos Específicos – PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Assim, os fundamentos recursais não assistem razão. O gabarito deverá 

permanecer inalterado. 
 

QUESTÃO 96 – INDEFERIDO 

 
 A questão n. 96 é clássica objetiva, sem dar qualquer margem de interpretação. É de 
fácil compreensão e entendimento que com a proclamação da República o poder 
político passou a ser controlado pelas oligarquias rurais, principalmente as cafeeiras. 
Dizer que as oligarquias rurais eram as ruralistas é ser redundante. 

Assim, os fundamentos recursais não assistem razão. O gabarito deverá permanecer 
inalterado. 
 

 

QUESTÃO 99 – DEFERIDO 

 
O enunciado da questão n. 99 leva à interpretações, o que não é a intenção de uma 
questão objetiva. Fazer parte dos Reinos dos Seres Vivos não pode ser igual à 
classificação dos Reinos dos Seres Vivos. 
Assim, a questão torna-se ANULADA. 
 

 

 

Luis André Vieira 1477557 
41-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA III (PEB III) – HISTÓRIA 

Tatiana Maria Fontes da Silva 1523067 
41-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA III (PEB III) – HISTÓRIA 

José Augusto Martins Roxinol 1594234 

43-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA III (PEB III) – CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

Kelly da Silva Coutinho Detmann 1515258 

43-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA III (PEB III) – CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 
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QUESTÃO 90 – DEFERIDO 

A presente questão possui mais de uma alternativa incorreta, sendo a alternativa “B”, 

pois afirma que são permitidas duas tentativas de saque, quando na verdade o atleta 

só terá direito a uma tentativa, e a letra “D”, onde consta a afirmação de que ir  ganhar 

o jogo a equipe que vencer 3 sets de 25 pontos cada, sendo que o terceiro set, 

quando disputado, é de apenas 15 pontos, podendo ser prolongado caso o empate se 

mantenha. Questão anulada. 

Confederação Brasileira de Vôlei. 

QUESTÃO 94 – INDEFERIDO 

A alternativa “D” presente na questão, não afirma que não h  m sicas de frevo com 

letra, mas sim que atualmente o frevo é uma das vertentes do carnaval no Brasil e que 

música tocada durante a festa de Carnaval não possui letra, e uma banda toca para 

embalar os foliões, contando ainda com diversos passos de dança com malabarismos, 

passos elaborados e saltos. Sendo assim, somente a alternativa “C” est  incorreta. 

http://tipos-de-danca.info/dancas-brasileiras.html 

 

QUESTÃO 93 – INDEFERIDO 

E                                                                         

seguinte:  

TEXTO DO CANDIDATO: 

De acordo com o que é encontrado na Apresentação dos PCN's 

 “A aprendi agem de  íngua Estrangeira   uma possibilidade de aumentar a 

autopercepção do aluno como ser humano e como cidadão”. Por esse motivo, ela 

Anderson Diogo Martins 1589379 

44-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA III (PEB III) – EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Dayline Aparecida de Almeida Pereira 15033761 

44-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA III (PEB III) – EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

João Paulo Abreu Moreira  1596027 

44-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA III (PEB III) – EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Junia Aparecida de Resende Silva 1477729 

44-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA III (PEB III) – EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Regina Moreira Serrado Almeida 1564024 

44-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA III (PEB III) – EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Bárbara Cristina Mol Salgado 1488370 

45-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA III (PEB III) – LEM – 

INGLÊS 

http://tipos-de-danca.info/dancas-brasileiras.html
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deve centrar-se no engajamento discursivo do aprendiz, ou seja, em sua capacidade 

de se engajar e engajar outros no discurso de modo a poder agir no mundo social. 

Para que isso seja possível, é fundamental que o ensino de Língua Estrangeira seja 

balizado pela função social desse conhecimento na sociedade brasileira. Tal função 

está, principalmente, relacionada ao uso que se faz de Língua Estrangeira via leitura, 

embora se possa também considerar outras habilidades comunicativas em função da 

especificidade de algumas línguas estrangeiras e das condições existentes no 

contexto escolar. Além disso, em uma política de pluralismo linguístico, condições 

pragmáticas apontam a necessidade de considerar três fatores para orientar a 

inclusão de uma determinada língua estrangeira no currículo: fatores relativos à 

história, às comunidades locais e à tradição.” 

A afirmação acima, contradiz a alternativa D que apresenta a seguinte redação "Ainda 

que seja desejável uma política de pluralismo linguístico, é preciso desconsiderar 

aspectos da história dos alunos, da comunidade e da cultura local como critérios para 

orientar a inclusão de uma determinada língua estrangeira no currículo" . Logo, a 

alternativa incorreta, como o que foi proposto na questão é essa. Portanto, a questão 

merece ser anulada, visto que a palavra DESCONSIDERAR, reforça a ideia proposta. 

 

De acordo com os Par metros Curriculares  acionais: terceiro e quarto ciclos do 

ensino fundamental: língua estrangeira / Secretaria de Educação Fundamental. 

Brasília: MEC/SEF, 1998, marque a alternativa INCORRETA: 

A  A aprendi agem de  íngua Estrangeira   uma possibilidade de aumentar a 

percepção do aluno como ser humano e como cidadão. Por isso, ela vai centrar-se no 

engajamento discursivo do aluno. 

B    ensino de  íngua Estrangeira deve bali ado pela função social desse 

conhecimento na sociedade brasileira. 

C   s conte dos de  íngua Estrangeira se articulam com os temas transversais, pela 

possibilidade que a aprendi agem de línguas tra  para a compreensão das v rias 

maneiras de se viver a experi ncia humana.  

D  Ainda que seja desej vel uma política de pluralismo linguístico,   preciso 

desconsiderar aspectos da hist ria dos alunos, da comunidade e da cultura local 

como crit rios para orientar a inclusão de uma determinada língua estrangeira no 

currículo. 

 

FOI PEDIDO PARA MARCAR A ALTERNATIVA INCORRETA. A redação dos PCNs 

usa a palavra considerar. Portanto, ao usar a palavra DESCONSIDERAR a 

alternativa torna-se INCORRETA, COMO REQUISITADO.  

POR CONSEGUINTE, RECURSO INDEFERIDO.  

 

QUESTÃO 95 – INDEFERIDO 

 

Em resposta ao recurso interposto para a questão 95, temos a esclarecer o 
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seguinte:  

TEXTO DO CANDIDATO 

 

De acordo com o que é preconizado nos PCN'S sobre avaliação: 

Outra pergunta relevante: para quem é necessária a avaliação, a quem se 

destinam?  Os resultados? A resposta é múltipla. Ela é necessária para o professor, 

para o aluno, para os pais e para a sociedade. O professor necessita, a partir de uma 

avaliação do nível do aluno ao início do curso, acompanhar a evolução do processo de 

aprendizagem, as dificuldades e suas possíveis causas, a eficácia das práticas 

pedagógicas utilizadas para poder monitorar sua atuação. O aluno precisa ter 

indicações imediatas e contínuas do resultado de sua atividade, sem esperar até o 

final do bimestre, do semestre ou do ano para receber um julgamento, satisfatório ou 

não. Os pais, como participantes diretamente envolvidos no processo educacional de 

seus filhos, precisam ter informaç es sobre o desenvolvimento do trabalho destes. “À 

sociedade, a quem o sistema educacional deve uma satisfação sobre sua eficácia, 

deve, por certo, interessar o acompanhamento do que acontece nas salas de aula.” 

 Dessa forma, entende-se que, como sugere a questão, a avaliação é um 

elemento integrador; o que justifica que todo o processo deve ser acompanhado tanto 

pelo aluno quanto pelo professor. Portanto, a alternativa C, ao afirmar que "a 

despreocupação de informações sobre o que foi aprendido pelos alunos" vai 

completamente contra o que é pregado pelo documento orientador da questão.  

Outrossim, a alternativa D também não se aplica,  pois " a tomada de consciência de 

avanços de alunos" também contradiz a ideia proposta. 

Destarte, tal questão necessita ser anulada por apresentar duas respostas 

incorretas e até complementares. 

Marque a alternativa INCORRETA, de acordo com que   preconi ado nos 

Par metros Curriculares  acionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: 

língua estrangeira / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

A avaliação   hoje compreendida pelos educadores como elemento integrador, entre a 

aprendizagem e o ensino, que envolve múltiplos aspectos. Por essa razão, os 

professores devem considerar. 

A  o ajuste e a orientação da intervenção pedag gica para que o aluno aprenda da 

melhor forma.  

B)                  de informaç es sobre o que foi aprendido pelos alunos. 

C  a reflexão contínua para o professor sobre sua pr tica educativa. 

D  a tomada de consci ncia de avanços dos alunos. 

 

FOI PEDIDO PARA MARCAR A ALTERNATIVA INCORRETA. A redação dos 

PCNs usa a palavra              Portanto, ao usar a palavra                a 

alternativa torna-se INCORRETA, COMO REQUISITADO.  

POR CONSEGUINTE, RECURSO INDEFERIDO.  
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QUESTÃO 81 – INDEFERIDO 

Ao efetuarmos o cálculo do radical √  √    qual resposta encontramos? 

a) 3 – √   

b) √  – 5 

c) √  – 1 (gabarito divulgado) 

d) 1 – √  

Explicativa: 

1) A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: 

-  Radiciação 

2) A questão está clara e objetiva com os respectivos itens gerados para uma questão 

de concurso público: 

- enunciado 

- comando 

- alternativas 

3) Não há erros de português que comprometam a questão. 

4) Resposta ao recurso: 

Resolução da questão: 

Para efetuar o cálculo de √  √   usamos as ferramentas    √        e    

√
   

 
     √

   

 
 

Logo  √  √     onde  A = 6   e   B = 20   calculando C.     √      

 √       √        

Substituindo em √
   

 
   √

   

 
  temos: 

√
   

 
   √

   

 
  √

  

 
  √

 

 
  √    

Resposta letra C 

5) Concluindo: RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO  

Aloízio Costa Ferreira 1588049 
46-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – MATEMÁTICA 

Augusto Cesar Castro Ribeiro  1550443 
46-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – MATEMÁTICA 

Jaciene Lara de Paula Caetano 1479089 
46-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III 

(PEB III) – MATEMÁTICA 
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QUESTÃO 84 – DEFERIDO 

 

Um professor de matemática realizou a seguinte divisão: 
                              

           
  .  

Após efetuar o cálculo, substituiu no quociente os seguintes valores a = 2 e x = - 2. 

Qual foi o resultado após a substituição? 

a) 64 

b) 56 (gabarito divulgado) 

c) 48 (correta digitação – 44) 

d) 28 

Explicativa: 

1) A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: 

-  Cálculo Algébrico-Operações com expressões algébricas 

2) A questão está clara e objetiva com os respectivos itens gerados para uma questão 

de concurso público: 

- enunciado 

- comando 

- alternativas 

3) Não há erros de português que comprometam a questão. 

4) Resposta ao recurso: 

Houve incorreta digitação da resposta da questão inviabilizando a solução da mesma. 

Correto seria na letra C a digitação do valor de – 44 . Logo a questão não apresentou 

solução. 

5) Concluindo: RECURSO DEFERIDO – ANULADA A QUESTÃO  

QUESTÃO 86 – DEFERIDO 

 

Um professor construiu um cubo de faces de papelão cuja aresta media 15 cm. Para 

mostrar aos alunos sua habilidade com sólidos desmontou este cubo e construiu as 

faces de uma pirâmide com base quadrada igual a uma face do cubo e também de 

mesma altura. Qual foi a quantidade de papelão não utilizada na construção desta 

pirâmide? (Use √      ) 

a) 225 cm² 

b) 330 cm² (correto seria 630 cm²) 

c) 555 cm² 

d) 795 cm² (gabarito divulgado) 
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Explicativa: 

1) A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: 

- Geometria sólida: Volumes de sólidos. Áreas total e lateral de figuras tridimensionais 

2) A questão está clara e objetiva com os respectivos itens gerados para uma questão 

de concurso público: 

- enunciado 

- comando 

- alternativas 

3) Não há erros de português que comprometam a questão. 

4) Resposta ao recurso: 

O item da resposta letra B foi digitado incorreto (ao invés de 330 cm² seria 630 cm²) 

inviabilizando a solução correta da questão. 

Logo a questão não apresenta solução correta. 

5) Concluindo: RECURSO DEFERIDO – ANULADA A QUESTÃO. 

 

 

 

QUESTÃO 81- INDEFERIDO 

O enunciado da questão, pede que seja assinalada a alternativa incorreta sobre o 

desenvolvimento motor. A alternativa “A”, afirma que o desenvolvimento motor pode 

ser definido como mudança progressiva na potencialidade do indivíduo interagir com o 

meio através de alterações de ordem biológica, intelectual e egocêntrica, sendo 

progressiva ou não; afirmação que se apresenta incorreta , pois o desenvolvimento 

motor é uma mudança progressiva e é afetado por alterações egocêntricas. A 

alternativa “B” afirma que o desenvolvimento motor estuda o comportamento motor 

decorrente de fatores intrínseco e extrínseco, a alternativa “C” afirma que o 

crescimento e a maturação são exemplos do fator intrínseco, mas não que estes não 

tem ligação com fatores extrínsecos e a alternativa “D” afirma que o desenvolvimento 

motor estuda as mudanças no comportamento motor de um indivíduo ao longo de seu 

ciclo de vida. Estas três últimas alternativas se encontram corretas conforme 

referências. 

Paula Barbosa Miranda Camilo 1562787 
49-PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NA SAÚDE CAPS 

Thaís de Carvalho 1574536 
49-PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NA SAÚDE CAPS 

Paulo Henrique Gonçalves 1469936 
50-PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NA SAÚDE NASF 

Robson Bonoto Teixeira 1515013 
50-PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NA SAÚDE NASF 

Vinicius Machado da Silveira 1469872 
50-PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NA SAÚDE NASF 
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Malina; Bouchard; Bar-Or, 2009. 

 

QUESTÃO 94- INDEFERIDO 

A amarelinha pode ser elaborada de diversão formas, entretanto a alternativa “A” 

afirma sobre a amarelinha tradicional, segundo sua tradição a mesma tem o formato 

de uma cruz, com um semicírculo em uma das pontas, onde está escrito a palavra 

céu, lua ou cabeça, conforme afirma a alternativa. 

 https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/conteudo/brincadeiras/25988 

QUESTÃO 95- INDEFERIDO 

Por ser referência do hip Hop, tendo sido catalogada como a primeira dança urbana, e 

sendo assim se trata de uma dança antiga, não é incorreto afirmar que o locking é 

uma dança cl ssica. Somente a alternativa “D” se encontra incorreta. 

SOUZA, Rafael, Céu Casa Blanca, SP, 12 abr 2011. Entrevista. 

 

 

QUESTÃO 84- DEFERIDO 

O conteúdo tratado na presente questão não estava previsto no Edital para o cargo de 

Psicólogo junto ao programa NASF. Questão anulada. 

QUESTÃO 87 – DEFERIDO 

O conteúdo tratado na presente questão não estava previsto no Edital para o cargo 

Psicólogo junto ao Programa Caps. Questão anulada. 

 

 

QUESTÃO 88- INDEFERIDO 

O tema da presente questão, psicologia e políticas públicas municipais, está previsto 

no Edital em seu anexo II – Programa de provas por cargo – para o cargo de 

Psicólogo junto ao programa NASF 

Psicologia e políticas públicas municipais. 

PSICÓLOGO junto ao Programa NASF - Ética profissional do psicólogo / Ética como 

um fator de produção; A Psicologia e a Saúde: o papel do psicólogo na equipe 

multidisciplinar; Concepções de saúde e doença; Psicologia Hospitalar: teoria e 

prática; Saúde Mental: conceito de normal e patológico; Contribuições da psiquiatria, 

psicologia e psicanálise; Psicopatologia: produção de sintomas, aspectos estruturais e 

dinâmicos das neuroses e perversões na clínica com crianças, adolescentes e adultos; 

Juliana Aparecida Vieira 1575367 
51-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

CAPS 

Milena Guerson Lamaia 1539291 
51-PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

CAPS 

Valkiria de Souza Miranda 1527218 
52- PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA 

NASF 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/conteudo/brincadeiras/25988
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Teorias da personalidade; Diagnóstico psicológico: fundamentos e passos do processo 

psicodiagnóstico; testes psicológicos (tipos, aplicação, interpretação, análise dos 

testes); Entrevista psicológica: definição, tipos e finalidades; Transtornos mentais e do 

comportamento relacionados ao trabalho; Psicopatologia: conceituação; alterações da 

percepção, representação, juízo, raciocínio, memória, atenção, consciência e 

afetividade; doenças de natureza psíquica (alcoolismo, depressão, esquizofrenia, 

ansiedade); Possibilidades de atendimento institucional e terapia de apoio; 

Instituições, análise institucional – principais abordagens; Modalidades de tratamento 

com crianças, adolescentes e adultos: intervenções individuais e grupais; Psicoterapia 

de grupo, grupos operativos, psicoterapia individual, atendimento à família; 

Abordagem psicanalítica do tratamento individual e grupal; Psicologia e políticas 

públicas municipais. Processos Psicológicos Básicos: Percepção, sensação, memória, 

atenção, consciência, emoção e sentimento. Psicologia do desenvolvimento: infância, 

adolescência, o adulto e o idoso. Comportamento ajustado e desajustado: diversas 

abordagens de intervenção. Psicoterapia Breve. Os procedimentos de diagnóstico e 

intervenções Psicológicas. Pratica grupal. Orientação e acompanhamento familiar do 

portador. Noções básicas de doenças mentais. Álcool, tabagismo, outras drogas e 

redução de danos. DST/AIDS: transmissão tratamento. Conhecimento das campanhas 

sanitárias, vacinações, programas, políticas e atendimento. História da saúde Pública 

e sua legislação. A psicologia nas diversas modalidades de atendimento. Tanatologia: 

Vida e finitude o processo da morte. Tentativas de suicídio. Avaliação e diagnóstico 

psicológicos: entrevistas, observação, testes e dinâmica de grupo, com vistas à 

prevenção e tratamento de problemas psíquicos. Orientação e colhimento. Princípios e 

técnicas psicológicas no âmbito da saúde e da educação; Desenvolvimentos 

intelectuais, sociais e emocionais do indivíduo; Psicologia da personalidade; 

Reeducação escolar e familiar; Motivação da aprendizagem; Métodos de planejamento 

pedagógico, treinamento, ensino e avaliação; Características dos indivíduos 

portadores de necessidades especiais; Orientação profissional e educacional; 

Aspectos psicológicos das gestantes; Postulações clínico - psicoanalíticos da neurose; 

Características clínicas das psicoses e esquizofrenias; Psicologia fenomenológica; 

Técnicas psicoterápicas; Técnicas e sessão analítica; Instrumentos do 

psicodiagnóstico; Atendimento psicológico no trabalho e sua prática clínica; 

Psicanálise; Problemas de saúde ocupacional; Prevenção da saúde no trabalho. 

Legislação referente à profissão do Psicólogo; Código de Ética. Sugestões 

Bibliográficas: Cunha, Jurema Aleides Psicodiagnóstico -V 5 ed-revisada e ampliada-

Porto Alegre: Artmed.2000. Classificação de Transtornos Mentais e de 

Comportamentos da CID- 10: Descrições Clínicas e Diretrizes Diagnósticas - Cood. 

Organiz. Mund. Da Saúde; trad. Dorival Caetano.- Porto Alegre: Artes Médicas,1993. 

www.pol.org.br, Lei 8080 de 19/09/1990 e Lei 8142 de 77 1990. 

De acordo com o disposto no Estatuto do Idoso somente a alternativa “C”     
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QUESTÃO 92 – DEFERIDO 

O conteúdo tratado na presente questão não estava previsto no Edital para o cargo de 

Psicólogo junto ao programa NASF. Questão anulada. 

 

QUESTÃO 94 – DEFERIDO 

O conteúdo tratado na presente questão não estava previsto no Edital para o cargo de 

Psicólogo junto ao programa NASF. Questão anulada. 

 

QUESTÃO 97– DEFERIDO 

O conteúdo tratado na presente questão não estava previsto no Edital para o cargo de 

Psicólogo junto ao programa NASF. Questão anulada. 

 

QUESTÃO 100– DEFERIDO 

O tema da presente questão está previsto no Edital em seu anexo II – Programa de 

provas por cargo – para o cargo de Psicólogo junto ao programa CAPS, pois trata 

possibilidade de atendimento de crianças, adultos e adolescentes. 

 

 

QUESTÃO 82 – DEFERIDO 

 

A questão n. 82 da Prova Objetiva de Supervisor Pedagógico houve a transcrição 
errada de gabarito, sendo a opção correta a letra “C” e não a “D” como trouxe o 
gabarito preliminar. 

 

Cláudia Valéria da Silva 1570177 54-SUPERVISOR PEDAGÓGICO 

Erica Miranda Maciel 1477272 54-SUPERVISOR PEDAGÓGICO 

Maria Aparecida Saraiva David 1470810 54-SUPERVISOR PEDAGÓGICO 

Mariana De Souza Faria 1470230 54-SUPERVISOR PEDAGÓGICO 

Nilce Mazarello Mendes Cerqueira 1594611 54-SUPERVISOR PEDAGÓGICO 

Sthefani Loti Paiva Lima 1586914 54-SUPERVISOR PEDAGÓGICO 
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Os fundamentos recursais assistem razão. Assim, o gabarito deverá ser alterado, 
sendo: 82 – C. 

QUESTÃO 84 – INDEFERIDO 

 

A questão n. 84 ao tratar das fases da orientação educacional no Brasil está em 
estrita consonância com o conteúdo programático de Conhecimentos Específicos, 
onde há em várias abordagens no histórico da orientação educacional no Brasil. 

 
Os fundamentos recursais não assistem razão. Portanto, o gabarito deverá 

permanecer inalterado. 

QUESTÃO 89 – INDEFERIDO 

 

A questão n. 89 trata-se de questão objetiva sem qualquer ilação de subjetivismo. O 
texto do enunciado a preencher as lacunas é o que preconiza os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN), tema cobrado no conteúdo programático. 
 
Assim, as razões recursais não assistem razão. O gabarito deverá permanecer 
inalterado. 


