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JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA 

A PROVA ESCRITA 

 

1. Questões comuns para cargos de nível Fundamental/Alfabetizado 

Questão nº 15: 

Um recurso foi impetrado sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A pequena diferença entre a altura e largura da imagem é imperceptível 

sem a utilização de régua e os candidatos não tinham réguas à disposição. 

 

 

2. Questões comuns para cargos de nível Superior 

Questão nº 08: 

Cinco recursos foram impetrados sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. No enunciado falamos da preocupação que muitos países têm com a 

entrada de imigrantes em seu território, e que por isso alguns desses países utilizam 

barreiras físicas para essa contenção. Os motivos para isso podem ser: O medo de uma 

invasão “migratória”, os riscos de desemprego para os trabalhadores, a perda de 

identidade nacional ou ainda o medo do terrorismo. Seja qual for o motivo, os únicos itens 

que apresentam REAIS barreiras físicas são os itens:  

A) Muro separando Israel dos territórios palestinos; 

B) Muro separando os Estados Unidos do México; 

D) Cerca separando a Coreia do Norte da Coreia do Sul. 

 

Ou seja, o item C) Cerca separando a Rússia da Ucrânia, não existe. Portanto, não é 

uma barreira física adotada para a contenção de imigrantes. 

GAMA, Elce Marília Silva F.; LOPES, Lucilene Batista; LOPES, Marcelo Lemos. 

Geografia, 9ª ano: ensino fundamental, livro 1 – 1ª edição – Belo Horizonte: Editora 

Educacional, 2017. 

 

Questão nº 10: 

Três recursos foram impetrados sobre a questão mencionada. 

DEFERIDO. Por discordância em várias fontes de pesquisa a questão será ANULADA. 

 

Questão nº 13: 

Um recurso foi impetrado sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. O conteúdo do recurso não confere com a questão. 

 

 

3. Questões específicas 

 

3.1. Professor de Educação Física 

Questão nº 20: 

Um recurso foi impetrado sobre a questão mencionada. 
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DEFERIDO. Por erro no número da Lei do enunciado da questão, a mesma será 

ANULADA. 

 

Questão nº 22: 

Dois recursos foram impetrados sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. A questão foi elaborada em acordo com a Confederação Brasileira de 

Futebol de Salão – CBFS, autoridade maior dentro de nosso País. Com relação ao 

certame, estamos falando em regras de jogo, portanto, nelas, não irão se enquadrar 

partidas amadoras, além de que, sempre, ao elaborarmos ou respondermos uma questão 

nos reportamos a nível nacional e neste caso, tanto o certame nacional quanto 

internacional tem como regra que a quadra compreenda 38 metros mínimos de 

comprimento, sendo a única questão que se enquadra a pergunta. 

 

 

3.2. Nutricionista 

Questão nº 16: 

Um recurso foi impetrado sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Conforme os “Dez passos para uma alimentação saudável: guia alimentar 

para crianças menores de dois anos: um guia para o profissional da saúde na atenção 

básica”, de 2010, as afirmações III e IV são falsas. A seguir as páginas e as frases que 

confirmam a questão: 

Afirmação III. Os alimentos devem ser peneirados para facilitar a ingestão pela criança. 
 
Pág 24 do Guia: A utilização do liquidificador e da peneira é totalmente contraindicada, 
porque a criança está aprendendo a distinguir a consistência, sabores e cores dos novos 
alimentos. 
 
Afirmação IV. Com a introdução da alimentação complementar, não é necessário que a 
criança beba água nos intervalos das refeições. 
 
Pág 15 do Guia: Com a introdução dos alimentos complementares é importante que a 

criança receba água nos intervalos.  

Portanto, a resposta correta da questão 16 é que “somente as afirmativas I e II são 

verdadeiras”. 

 

Questão nº 19: 

Um recurso foi impetrado sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Conforme o Ministério da Saúde, o Guia Alimentar para a População 
Brasileira foi publicado no ano de 2014. Segue link da referência oficial: 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/guia_alimentar20
14 
Os itens 1, 2 e 3 da questão 19, bem como seu enunciado, foram formulados a partir do 
próprio Guia Alimentar, segue o número das páginas e o trecho contido no material: 
 
Enunciado – página 6:  
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“Tendo por pressupostos os direitos à saúde e à alimentação adequada e saudável, o 
guia é um documento oficial que aborda os princípios e as recomendações de uma 
alimentação adequada e saudável para a população brasileira (...) ” 
 
Afirmação 1 – páginas 5 e 9, respectivamente: 
“As principais doenças que atualmente acometem os brasileiros deixaram de ser agudas 
e passaram a ser crônicas. (...) o Brasil vem enfrentando aumento expressivo do 
sobrepeso e da obesidade em todas as faixas etárias, e as doenças crônicas são a 
principal causa de morte entre adultos. ” 
 
“Assim, o Guia Alimentar para a População Brasileira se constitui como instrumento para 
apoiar e incentivar práticas alimentares saudáveis no âmbito individual e coletivo, bem 
como para subsidiar políticas, programas e ações que visem a incentivar, apoiar, proteger 
e promover a saúde e a segurança alimentar e nutricional da população. ” 
 
Afirmação 2 – página 17 
“Recomendações feitas por guias alimentares devem levar em conta o cenário da 
evolução da alimentação e das condições de saúde da população. ” 
 
“(...). As principais mudanças envolvem a substituição de alimentos in natura ou 
minimamente processados de origem vegetal (arroz, feijão, mandioca, batata, legumes e 
verduras) e preparações culinárias à base desses alimentos por produtos industrializados 
prontos para consumo. ”  
 
Afirmação 3 – página 21 
“O acesso a informações confiáveis sobre características e determinantes da alimentação 
adequada e saudável contribui para que pessoas, famílias e comunidades ampliem a 
autonomia para fazer escolhas alimentares e para que exijam o cumprimento do direito 
humano à alimentação adequada e saudável.” 
Portanto, a questão é válida. 

 

Questão nº 21: 

Um recurso foi impetrado sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. No Edital consta o tema “Terapia nutricional nas insuficiências orgânicas e 

condições clínicas especiais”, o qual refere-se também à Terapia Nutricional Enteral. 

 Portanto, a questão é válida. 

 

Questão nº 22: 

Um recurso foi impetrado sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. No Edital consta o tema “Terapia nutricional nas insuficiências orgânicas e 

condições clínicas especiais”, o qual refere-se também à Terapia Nutricional Enteral. 

Portanto, a questão é válida. 

 

Questão nº 24: 

Um recurso foi impetrado sobre a questão mencionada. 

INDEFERIDO. Os itens I, II, III e IV da questão 24 foram formulados a partir do Marco de 
referência da vigilância alimentar e nutricional na atenção básica (2015), segue o número 
das páginas e o trecho contido no material: 
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Afirmação I – página 12: 
“No exercício da VAN e para apoiar as ações de saúde e nutrição é importante identificar 
as redes de apoio disponíveis, como os equipamentos sociais (escolas, creches, centros 
de assistência social, outros serviços de saúde de referência, espaços comunitários para 
prática de atividade física e lazer, igrejas, associações ou grupos organizados), bem como 
reconhecer os espaços de produção, distribuição e comercialização de alimentos, tais 
como: feiras livres, supermercados, quitandas, cozinhas comunitárias, restaurantes 
populares, mercados públicos, lanchonetes e bares, entre outros.” 
 
Afirmação II – página 20: 
“Também é importante a observação de características específicas das populações dos 
territórios, como hábitos e tradições alimentares e locais de produção, distribuição e 
comercialização de alimentos, entre outras. ” 
 
Afirmação III – página 22: 
“A avaliação antropométrica recomendada na Atenção Básica refere-se à avaliação do 
peso (massa corporal), da estatura e dos perímetros da cintura e da panturrilha. As 
medidas podem ser associadas para a formação de índices com diferentes finalidades, a 
depender da fase do curso da vida, conforme descrito no Quadro 2. ” 
 
Afirmação IV – página 22: 
“A análise da situação de saúde deve ocorrer de maneira abrangente tanto no nível 
individual como no coletivo. É indispensável que, ao identificar um caso de desvio 
nutricional, como a ocorrência de desnutrição ou excesso de peso, a equipe de AB 
investigue os fatores de risco associados a essa condição, por exemplo: hábitos 
alimentares e prática de atividade física, presença ou ausência de doenças ou agravos à 
saúde, situações de violência, negligência, abandono, entre outros. ” 
Portanto, a questão é válida. 
 

 

Alfredo Wagner, 23 de janeiro de 2017. 

 

 

 

 

 


