
       
                                                 

 
A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos 
do Município de Terra Roxa
objetiva e o gabarito preliminar. 
 
Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n° 
de questão(ões), os pontos referentes à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos os 
candidatos, independentemente de terem recorrido, se houver alteração, 
impugnações, de gabarito oficial preliminar de qualquer questão da prova, essa alteração 
valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
 
ENSINO SUPERIOR 
 
QUESTÃO Nº 01  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista  que a questão refere ao que 
está incorreto em relação ao conteúdo do texto e não em relação à troca de G por J no nome 
de Harrison. A troca de letras quando não é distintiva, segundo Callou e Lei
muda o significado  da palavra, porque não é distintivo e pertinente. Então George ou Jorge 
continua encaminhando para o mesmo referente e não torna incorreta a informação.  Trata
da diferença entre som (fonética) e fonologia (variação) q
ideia.  Além do mais, o enunciado está claro e pede para assinar a alternativa incorreta em 
relação à nova bibliografia dos Beatles.
 
QUESTÃO Nº 02  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em re
temos a esclarecer que a mesma será ____mantida___ , tendo em vista que a letra é a única 
alternativa que está de acordo com o texto, pois mesmo os Beatles tendo sido reconhecido por 
todos e de terem feito o mais importante álbum da história do rock, muita gente pensava que 
eles eram apenas um modismo e que o sucesso da banda se devia à promoção da mídia, às 
aparências e não à sua música. As demais alternativas são contrárias ao que diz o texto, 
considerando a letra a: eles sempre foram valorizados (isso não é verdade, de acordo com o 
texto), o texto diz que a biografia NÃO foi uma grande roubada... e assim vai...  Além do mais, 
o candidato deve saber interpretar e fazê
resposta determinada...  A alternativa não PRECISA ser uma cópia do texto, por isso mesmo 
se trata de interpretação. 
 
QUESTÃO Nº 05 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista  qu
única alternativa em que a palavra sublinhada não é adjetivo e, COM CERTEZA na alternativa 
A  UM modismo é SUBSTANTIVO, pois  está antecedido por um artigo, que é um 
determinante. Nas demais alternativas, as palavras sublinhad
intenção, trata-se de gramática.
 
QUESTÃO Nº 06 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA 
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CONCURSO - EDITAL Nº 149/2015 
PARECERES DOS RECURSOS 

 

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, no uso de suas atribuições legais, 
PÚBLICO os pareceres dos recursos do Edital de Abertura nº 149/201

Terra Roxa – Estado do Paraná, interpostos contra as questões da prova 
objetiva e o gabarito preliminar.  

Edital de Abertura n° 149/2015, se da análise do recurso resultar anulação 
de questão(ões), os pontos referentes à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos os 
candidatos, independentemente de terem recorrido, se houver alteração, 
impugnações, de gabarito oficial preliminar de qualquer questão da prova, essa alteração 
valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

Mantém Gabarito Preliminar.  
Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 

temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista  que a questão refere ao que 
está incorreto em relação ao conteúdo do texto e não em relação à troca de G por J no nome 
de Harrison. A troca de letras quando não é distintiva, segundo Callou e Lei
muda o significado  da palavra, porque não é distintivo e pertinente. Então George ou Jorge 
continua encaminhando para o mesmo referente e não torna incorreta a informação.  Trata
da diferença entre som (fonética) e fonologia (variação) que nada tem a ver com sentido e com 
ideia.  Além do mais, o enunciado está claro e pede para assinar a alternativa incorreta em 
relação à nova bibliografia dos Beatles. 

Mantém Gabarito Preliminar.  
Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 

temos a esclarecer que a mesma será ____mantida___ , tendo em vista que a letra é a única 
alternativa que está de acordo com o texto, pois mesmo os Beatles tendo sido reconhecido por 

mais importante álbum da história do rock, muita gente pensava que 
eles eram apenas um modismo e que o sucesso da banda se devia à promoção da mídia, às 
aparências e não à sua música. As demais alternativas são contrárias ao que diz o texto, 

letra a: eles sempre foram valorizados (isso não é verdade, de acordo com o 
texto), o texto diz que a biografia NÃO foi uma grande roubada... e assim vai...  Além do mais, 
o candidato deve saber interpretar e fazê-lo, mesmo que a questão o encaminhe para 
resposta determinada...  A alternativa não PRECISA ser uma cópia do texto, por isso mesmo 

Mantém Gabarito Preliminar.  
Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 

temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista  que o enunciado diz: assinale a 
única alternativa em que a palavra sublinhada não é adjetivo e, COM CERTEZA na alternativa 
A  UM modismo é SUBSTANTIVO, pois  está antecedido por um artigo, que é um 
determinante. Nas demais alternativas, as palavras sublinhadas SÃO adjetivos. Não se trata de 

se de gramática. 

Mantém Gabarito Preliminar.  

 

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, no uso de suas atribuições legais, 
/2015 da Prefeitura 

Estado do Paraná, interpostos contra as questões da prova 

, se da análise do recurso resultar anulação 
de questão(ões), os pontos referentes à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos os 
candidatos, independentemente de terem recorrido, se houver alteração, por força de 
impugnações, de gabarito oficial preliminar de qualquer questão da prova, essa alteração 

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista  que a questão refere ao que 
está incorreto em relação ao conteúdo do texto e não em relação à troca de G por J no nome 
de Harrison. A troca de letras quando não é distintiva, segundo Callou e Leite  (1993),não 
muda o significado  da palavra, porque não é distintivo e pertinente. Então George ou Jorge 
continua encaminhando para o mesmo referente e não torna incorreta a informação.  Trata-se 

ue nada tem a ver com sentido e com 
ideia.  Além do mais, o enunciado está claro e pede para assinar a alternativa incorreta em 

sposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será ____mantida___ , tendo em vista que a letra é a única 
alternativa que está de acordo com o texto, pois mesmo os Beatles tendo sido reconhecido por 

mais importante álbum da história do rock, muita gente pensava que 
eles eram apenas um modismo e que o sucesso da banda se devia à promoção da mídia, às 
aparências e não à sua música. As demais alternativas são contrárias ao que diz o texto, 

letra a: eles sempre foram valorizados (isso não é verdade, de acordo com o 
texto), o texto diz que a biografia NÃO foi uma grande roubada... e assim vai...  Além do mais, 

lo, mesmo que a questão o encaminhe para uma 
resposta determinada...  A alternativa não PRECISA ser uma cópia do texto, por isso mesmo 

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
e o enunciado diz: assinale a 

única alternativa em que a palavra sublinhada não é adjetivo e, COM CERTEZA na alternativa 
A  UM modismo é SUBSTANTIVO, pois  está antecedido por um artigo, que é um 

as SÃO adjetivos. Não se trata de 



JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que questões desta natureza 
não se aplicam obrigatoriamente a matemática formal, pois se assim fosse a afirmação 
222=642 já seria um erro, pois 222 é diferente de 642.  
Quando o candidato encontra um padrão que não leva a nenhuma resposta sugerida nas 
alternativas é porque este não foi o utilizado ao elaborar a questão. 
 
QUESTÃO Nº 07 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vistaque o enunciado se refere ao 
número de pessoas que deve ter problemas para dormir, sendo de 1200 pessoas, compatível 
com a resposta do gabarito preliminar.  
 
QUESTÃO Nº 09 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular a questão. 
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será anulada, tendo em vistaque devido a um erro de 
digitação, onde esta escrito “uma gota equivale a 1 ml” deveria ser “ uma gota equivale a 20 
ml”. 
 
QUESTÃO Nº 10 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vistaa resolução da questão pode se 
dar através de raciocínio lógico e não obrigatoriamente com o conhecimento de análise 
combinatória. 
 
QUESTÃO Nº 11  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a tentativa de argumento 
apresentado é totalmente irrelevante para a identificação da alternativa correta. Ademais, a 
referência utilizada, oficial, corrobora o enunciado. 
 
QUESTÃO Nº 12 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a correta interpretação do 
enunciado da questão é parte integrante do processo avaliativo para o cargo pretendido. O 
foco é o número de habitantes e não o ano. 
 
QUESTÃO Nº 13  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a questão aborda o tema 
violência, que é um problema que não tem fronteiras, pois não raro decisões que afetam nosso 
espaço imediato são, frequentemente, tomadas em outros locais. Perfeitamente dentro do que 
cita o edital quando menciona “Noções gerais sobre a vida... social,... segurança.” 
 
QUESTÃO Nº 14  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a correta interpretação do 
enunciado da questão é parte integrante do processo avaliativo para o cargo pretendido. Note 
que a questão refere-se a uma proposta que está em debate. 
 
ENSINO MÉDIO - TÉCNICO 
 
QUESTÃO Nº 01  



RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será ___mantida____, tendo em vista o texto no geral aborda 
PESQUISAS em torno dos prejuízos e das  marcas deixadas em crianças que sofreram falta de 
cuidados. Naturalmente que as pesquisas são mais que uma e isso ESTÁ no texto.  As demais 
alternativas destacam parcialmente o assunto do texto. 
 
QUESTÃO Nº 04 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será __mantida_____ , tendo em vista  não procede o 
argumento segundo o qual ENTRE  e COM podem ser substituídos sem prejuízo. ENTRE 
significa no “meio” e “COM’  é companhia, junto, etc. Além disso, se usássemos o ENTRE 
teríamos que dizer  entre DOENTES e não DOENÇAS, já que está últimas são abstratas. Outro 
argumento que justifica  a manutenção do posicionamento contrário a se considerar a 
alternativa D como correta é a palavra BASTANTE, que poderia ser grafada como 
BASTANTES, porque pode funcionar como adjetivo e, nesse caso, concordar com o 
substantivo.   
 
QUESTÃO Nº 06  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a questão esta 
contemplada no edital (em destaque abaixo): 
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, 
porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico-
matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos. 
 
QUESTÃO Nº 07  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que o erro de digitação não 
impede a compreensão e resolução da questão. 
 
QUESTÃO Nº 09 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar para alternativa “e”.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que o gabarito sofrerá uma alteração, a resposta correta é a letra E e não 
letra D como consta no gabarito Preliminar. 
 
QUESTÃO Nº 10 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular a questão.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será anulada, tendo em vista a resposta correta não consta 
entre as opções sugeridas na prova. A resposta correta é 14 múltiplos. 
 
QUESTÃO Nº 11 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a correta interpretação do 
enunciado da questão é parte integrante do processo avaliativo para o cargo pretendido. 
Ademais, o conteúdo é condizente com a escolaridade requerida, haja vista que trata-se de 
informação de conhecimento geral. 
 
QUESTÃO Nº 14 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a questão aborda o tema 
violência, que é um problema que não tem fronteiras. Perfeitamente dentro do que cita o edital 
quando menciona “Noções gerais sobre a vida... social,... segurança.” 



 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – ADVOGADO 
QUESTÃO Nº 15  
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular a questão.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será anulada, tendo em vista: mesmo sendo possível ao 
examinador formular questões relacionadas ao uso de bibliografia, tampouco quais 
doutrinadores devem ser seguidos. 
Assim, restou demonstrado que a questão impugnada não se ajustava ao conteúdo 
programático previsto no edital do concurso, trazendo várias linhas de entendimentos 
doutrinários a respeito da mesma matéria abordada. 
 
QUESTÃO Nº 16  
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular a questão.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será anulada, tendo em vista: mesmo sendo possível ao 
examinador formular questões relacionadas ao uso de bibliografia, tampouco quais 
doutrinadores devem ser seguidos. 
Assim, restou demonstrado que a questão impugnada não se ajustava ao conteúdo 
programático previsto no edital do concurso, trazendo várias linhas de entendimentos 
doutrinários a respeito da mesma matéria abordada. 
 
QUESTÃO Nº 18 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista: que o Tribunal de Contas 
competente para analisar as contas do Município de Terra Roxa/PR é o Tribunal de Contas do 
Estado. Além disso, a questão atende exclusivamente a Lei nº 113/2005, ou seja, LEI 
OREGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, a qual inclusive consta do Edital nº 
001/15. 
De mais a mais, o chefe do legislativo municipal não tem competência para requerer medida 
cautelar, competentes penas os elencados no § 3º, incisos I, II, II e IV do art. 53 da Lei 
113/2005, ou seja, o gestor, para a preservação do patrimônio; o relator; as partes, e, o 
Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal. 
 
QUESTÃO Nº 19 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista: que a questão se baseia 
exclusivamente no paragrafo único, art. 3º, do Estatuto do Servidor Público de Terra Roxa/PR, 
constante do Edital nº 001/15. 
Além disso, não há que se falar em afronta a Lei Complementar nº 1212/2014, visto que, esta 
pertence ao Município de Terra Roxa/SP, conforme o próprio candidato recorrente menciona 
em seu recurso. 
 
QUESTÃO Nº 21 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista: que a Organização do 
Município de Terra Roxa, tem constituição de objetivos fundamentais como entidade integrante 
da República Federativa do Brasil, ou seja, para erradicar a pobreza e a marginalização, bem 
como, reduzir as desigualdades sociais, é preciso a participação da União e do Estado do 
Paraná, visto que, o Município é integrante da República Federativa do Brasil, o que por si só, 
trás sentido claro a questão. 
 
QUESTÃO Nº 25 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular a questão.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será anulada, tendo em vista: por mais que não tenha 
mesma redação ou interpretação idêntica quanto ao estabelecido no art. 72, parágrafo único, e 



o no art. 75, inc. IV, do CC, entendo por bem anular a questão, em virtude da dubiedade de 
interpretação. 
 
QUESTÃO Nº 26 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista: Há somente uma alternativa 
correta, letra D, com base no art. 212 do Código Civil. 
A alternativa C está incorreta, visto que, não constituem ato ilícito a deterioração ou destruição 
da coisa alheia. E não somente uma delas. 
 
QUESTÃO Nº 28 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista: Há somente uma alternativa 
correta. 
Não merece razão os recursos quanto a duas alternativas corretas, pois,a prestação de contas 
deve evidenciar o desempenho da arrecadação em relação à previsão, em todos os âmbitos, 
incluindo as instâncias administrativas e judiciais, e não somente uma delas. 
 
QUESTÃO Nº 29 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista: que para a concessão do 
arresto é essencial prova literal da dívida líquida e certa e também a prova documental ou 
justificação de algum dos casos mencionados no artigo antecedente. 
 
QUESTÃO Nº 30 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista: que existe apenas uma 
alternativa correta. 
No que tange a outra alternativa correta, razão não merece, pois, requerimento, nos casos 
previstos na lei civil, para remoção do tutor ou curador, pode ser incumbido ao órgão do 
Ministério Público, ou a quem tenha legítimo interesse. 
 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – AGENTE ADMINISTRATIVO 
 
QUESTÃO Nº 16  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que, em que pese haver um erro de digitação da palavra “Sem” ao invés de 
“Ser”, consideramos que a questão não foi prejudicada, haja vista que a resposta refere-se a 
alternativa que apresenta a opção do princípio que não é de um bom agente administrativo, 
sendo a opção “D” a alternativa correta e as demais opções referem-se aos bons princípios do 
agente administrativo. A digitação incorreta, não levaria os candidatos a errar a questão, sendo 
este recurso indeferido e mantido o gabarito. 
 
QUESTÃO Nº 18  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que, em que pese haver um erro de digitação da palavra “profissiogrático” 
ao invés de “profissiográfico”, consideramos que a questão não foi prejudicada, haja vista que a 
palavra está escrita duas vezes na pergunta e apenas uma vez foi digitada da maneira 
incorreta, o que não levaria os candidatos a errar a questão, sendo este recurso indeferido e 
mantido o gabarito. As demais alternativas se referem a outras definições do processo de 
contratação como recrutamento, exame médico, dinâmicas de grupo e modelo de estrutura 
participativa, sendo a alternativa C a única que contempla o conceito correto. 
 



QUESTÃO Nº 19  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a justificativa apresentada 
no recurso “a questão trata do feedback, conteúdo para ensino superior”, sendo que tal 
fundamento não é plausível para efeito de anulação, pois não apresenta qualquer fundamento 
jurídico, onde feedback é uma palavra e não um conteúdo, mantendo-se a resposta correta 
apresentada na alternativa “E”. As demais alternativas são referentes a outras áreas da Teoria 
dos Sistemas 
 
QUESTÃO Nº 23  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a justificativa apresentada 
no recurso não é plausível para efeito de anulação, onde de acordo com Chiavenato (1999, p. 
144), salienta que “As funções administrativas englobam os elementos da administração, isto é, 
as funções do administrador, a saber: 1. Prever: visualizar o futuro e traçar o programa de 
ação. 2. Organizar: constituir o duplo organismo material e social da empresa. 3. Comandar: 
ligar, unir, harmonizar todos os atos e todos os esforços coletivos. 5. Controlar: verificar para 
que tudo ocorra de acordo com as regras estabelecidas e as ordens dadas.” Assim, está 
mantida a resposta correta apresentada na alternativa “E”. 
 
QUESTÃO Nº 25  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que as alternativas oferecidas para marcação na questão nº11 acabaram 
com uma opção repetida em função de um erro de digitação, entretanto, como a resposta 
correta não se encontra dentre as alternativas repetidas, consideramos que a questão não foi 
prejudicada, sendo este recurso indeferido e mantido o gabarito. O ato administrativo obedece 
aos seguintes requisitos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência – é o 
requisito pelo qual o ato administrativo, para ser válido, tem que o agente dispor de poder legal 
para praticá-lo. Ex. Prefeito – eleito e diplomado para o cargo. Finalidade – Todo ato 
administrativo é vinculado ao um fim público, sob pena de invalidade, ou seja, o ato não pode 
fugir de uma finalidade pública específica. Forma – Como o ato administrativo precisa estar 
sintonizado com a Lei, este deve ser formal, ou seja, escrito e em forma legal (Atos, Portarias, 
Despachos,etc), diferentemente dos atos particulares que podem ser formais e informais. Em 
caso de urgência, de transitoriedade ou de irrelevância do assunto, admite-se a existência de 
atos administrativos não escritos, como é o caso de ordens de superiores a subordinados, 
sinais de trânsito, etc. Motivo – é a justificativa do ato administrativo. É a situação de direito que 
autoriza a realização do ato administrativo. Objeto – É o conteúdo do ato. 
 
QUESTÃO Nº 26  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a justificativa apresentava 
no recurso “não concordei com essa resposta, pois o contrato deve ter uma linguagem clara, 
para facilitar o entendimento, sendo assim a resposta”, sendo que tal fundamento não é 
plausível para efeito de anulação, pois não apresenta qualquer fundamento jurídico, sendo que 
dentre as respostas apresentadas, a correta é a letra “c”. Dentre as características especiais, 
pode-se citar: Licitação previa, publicidade, prazo determinado, prorrogabilidade e clausulas 
exorbitantes. 
 
QUESTÃO Nº 27  
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular questão.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será anulada, tendo em vista que houve erro de digitação e 
interpretação do artigo 62 da lei 8666/93, o que levou a confusão de matérias do direito 
administrativo. 
 
QUESTÃO Nº 30  



RESULTADO DA ANÁLISE: Anular questão.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será anulada,  tendo em vista que a doutrina acerca do tema 
abarca vários tipos de lideranças, variando de autor para autor. 
 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
QUESTÃO Nº 23  
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular questão.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será anulada, tendo em vista que as orientações sobre 
aleitamento materno devem iniciar durante a gestação. A sequência correta para esta questão 
de cima para baixo seria VVFVV, como não há esta opção a questão será anulada. 
 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – AGENTE DE ENDEMIAS 
 
QUESTÃO Nº 17  
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar para alternativa “c”.   
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que o gabarito da mesma será alterado, tendo em vista que as larvas não 
podem ser transportadas vivas da residência até o laboratório, por isso cada agente deve levar 
tubitos com álcool a 70%, para garantir que as larvas não fiquem vivas.  
 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – FUNÇÃO I 
 
QUESTÃO Nº 25 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar para alternativa “c”.    
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma terá seu gabarito alterado, tendo em vista que as ferramentas 
utilizadas na construção civil devem ser lavadas assim que deixarem de ser utilizadas, pois 
caso contrário o cimento secará e ficará impregnado nas mesmas. A alternativa “A” não pode 
ser considerada como correta porque o almoxarifado é indicado para armazenar ferramentas, 
materiais e produtos novos, as ferramentas utilizadas em tarefas diárias devem ser 
armazenadas em armários ou caixas de ferramentas. 
 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – CONTADOR 
 
QUESTÃO Nº 21  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a candidata não percebeu 
a mudança na afirmativa II. A legislação limita em duodécimo de empenho, ou seja, um doze 
avos, enquanto que a afirmativa menciona um décimo, tornando-a incorreta.  
 
QUESTÃO Nº 29  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que o Edital previa, 
EXPRESSAMENTE, que seria cobrado o conhecimento sobre o Provimento 29/1994, de forma 
que o conteúdo está, perfeitamente, de acordo com o Edital de Abertura do Concurso. 
 
QUESTÃO Nº 30 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que o Edital previa, 



EXPRESSAMENTE, que seria cobrado o conhecimento sobre o Provimento 29/1994, de forma 
que o conteúdo está, perfeitamente, de acordo com o Edital de Abertura do Concurso. 
 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – DENTISTA I 
 
QUESTÃO Nº 15  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista: 
O uso do Glutaraldeído está proibido pela ANVISA. Assim, o ácido peracético se torna o 
material de escolha na desinfecção mais eficiente dos moldes realizados com silicona de 
adição. 
 
QUESTÃO Nº 19  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista: 
Alguns autores utilizam também o nome Maleico. 
 
QUESTÃO Nº 20 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista: 
A Ulotomia e Ulectomia são procedimentos simples. A ulotomia consiste em uma incisão reta 
na mucosa sobre a região da borda incisal do dente, com suave descolamento do tecido 
gengival. Essas técnicas não requerem o uso de antibióticos. Esse tipo de medicamento não 
deve ser utilizado aleatoriamente. 
Antibióticos 
Quando utilizar?  
Manifestações sistêmicas de processos infecciosos: febre, taquicardia, falta de apetite, mal-
estar  
• abscessos agudos  
•Traumatismos com possibilidade de contaminação  
•Profilaticamente, em caso de imunodeficiência ou diabetes, por exemplo  
Não deve ser utilizado em caso de  
•Fístula  
•Dor associada a pulpite  
•Cirurgias simples  
 
QUESTÃO Nº 28 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista: 
O autor S. Cohen, em seu livro Caminhos da Polpa, capítulo 16 – Traumatismo Dentário – 
coloca: 
“As conseqüências da avulsão dentária são as mesmas que as descritas na luxação dentária. 
Adicionalmente, o dano do ressecamento ao ligamento periodontal tem efeitos extremamente 
nocivos à cicatrização.”  
 
QUESTÃO Nº 29 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista: 
Todos os sintomas apresentados na questão são sintomas presentes em casos de pulpites. 
O paciente vivenciando uma pulpopatia frequentemente apresenta: 
=> dor espontânea; 
=> dor intensa ou aguda; 
=> dor contínua ou incessante; 
=> dor localizada ou difusa; 



=> o teste de percussão pode originar resposta positiva indicando Pulpopatia associada à 
inflamação periapical; 
=>Dor aliviada pelo frio e exarcebada pelo calor. 
A alternativa C está trocada - Dor aliviada pelo calor e exarcebada pelo frio - Assim, é a única 
alternativa incorreta. 
 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – ELETRICISTA 
 
QUESTÃO Nº 20 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar para alternativa “b”.    
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma terá seu gabarito alterado, tendo em vista que a “turquesa” é 
uma ferramenta de “corte” e não “abrasiva” como foi informado no Gabarito Preliminar. Em 
substituição ou na falta do alicate de corte, a turquesa pode ser utilizada por eletricista no 
secionamento de condutores. 
 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – ENFERMEIRO 
 
QUESTÃO Nº 19  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que segundo o caderno 
técnico de atenção à saúde da criança as orientações importantes para a vacinação da criança: 
1 Vacina BCG: Administre o mais precocemente possível, preferencialmente após o 
nascimento. Para os prematuros com menos de 36 semanas, administre a vacina depois que 
eles completarem 1 mês de vida e atingirem 2kg. Administre uma dose em crianças menores 
de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias) sem cicatriz vacinal. Contatos 
intradomiciliares de portadores de hanseníase menores de 1 ano de idade, comprovadamente 
vacinados, não necessitam da administração de outra dose de BCG. Para os casos relativos a 
contatos de portadores de hanseníase com mais de 1 ano de idade sem cicatriz, administre 
uma dose. Na eventualidade de contatos de indivíduos comprovadamente vacinados com a 
primeira dose, administre outra dose de BCG. Mantenha o intervalo mínimo de 6 meses entre 
as doses da vacina. Para contatos com duas doses, não se deve administrar nenhuma dose 
adicional. Na ocasião do exame dos contatos intradomiciliares de portadores de hanseníase, 
caso haja incerteza sobre a existência de cicatriz vacinal, aplique uma dose, 
independentemente da idade. Para a criança HIV positiva, a vacina deve ser administrada ao 
nascimento ou o mais precocemente possível. Para as crianças HIV positivas ainda não 
vacinadas que chegam aos serviços de saúde, a vacina está contraindicada. Na existência de 
sinais e sintomas de imunodeficiência, não se indica a revacinação de rotina. Para os 
portadores de HIV positivo, a vacina está contraindicada em qualquer situação (BRASIL, 
2012a). 
2 Vacina contra hepatite B (recombinante): Administre preferencialmente nas primeiras 12 
horas de nascimento ou na primeira visita da criança ao serviço de saúde. Para os prematuros 
com menos de 36 semanas de gestação ou para recém-nascidos a termo de baixo peso (com 
menos de 2kg), siga esquema de quatro doses: 0, 1, 2 e 6 meses de vida. Para a prevenção da 
transmissão vertical em recém-nascidos (RN) de mães portadoras da hepatite B, administre a 
vacina e a imunoglobulina humana anti-hepatite B (HBIG), disponível nos Centros de 
Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie), nas primeiras 12 horas ou no máximo até 
sete dias após o nascimento. Deve-se administrar a vacina e a HBIG em locais anatômicos 
diferentes. A amamentação não traz riscos adicionais ao RN que tenha recebido a primeira 
dose da vacina e a imunoglobulina (BRASIL, 2012a). 3 Vacina adsorvida contra difteria, tétano, 
pertussis e Haemophilus influenzae B (conjugada): Administre aos 2, 4 e 6 meses de idade da 
criança. Faça um intervalo de 60 dias e mínimo de 30 dias entre as doses. São indicados dois 
reforços da vacina adsorvida contra difteria, tétano e pertussis (DTP). O primeiro reforço deve 
ser administrado aos 15 meses de idade. Já o segundo reforço, aos 4 anos. Observação 
importante: a idade máxima para administrar esta vacina é aos 6 anos, 11 meses e 29 dias. 
Diante de um caso suspeito de difteria, avalie a situação vacinal dos comunicantes. Para os 
não vacinados menores de 1 ano de idade, inicie esquema com DTP+ Hib. Para não vacinados 



na faixa etária entre 1 a 6 anos, inicie esquema com DTP. Para os comunicantes menores de 1 
ano com vacinação incompleta, devese completar o esquema com DTP + Hib. Para crianças 
na faixa etária de 1 a 6 anos com vacinação incompleta, complete o esquema com DTP. Para 
crianças comunicantes que tomaram a última dose há mais de cinco anos e que tenham 7 anos 
de idade ou mais, deve-se antecipar o reforço com dT (BRASIL, 2012a). 4 Vacina contra 
poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada): Administre três doses (aos 2, 4 e 6 meses). Mantenha o 
intervalo de 60 dias e mínimo de 30 dias entre as doses. Administre o reforço aos 15 meses de 
idade. Considere para o reforço o intervalo mínimo de 6 meses após a última dose (BRASIL, 
2012a). 5 Vacina oral contra rotavírus humano G1P1 [8] (atenuada): Administre duas doses 
seguindo rigorosamente os limites de faixa etária: • primeira dose: de 1 mês e 15 dias a 3 
meses e 7 dias; • segunda dose: de 3 meses e 7 dias a 5 meses e 15 dias. O intervalo mínimo 
preconizado entre a primeira e a segunda dose é de 30 dias. Nenhuma criança poderá receber 
a segunda dose sem ter recebido a primeira. Se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar após a 
vacinação, não repita a dose (BRASIL, 2012a). 6 Vacina pneumocócica 10 (conjugada): No 
primeiro semestre de vida da criança, administre três doses, aos 2, 4 e 6 meses de idade do 
bebê. O intervalo entre as doses é de 60 dias e mínimo de 30 dias. Faça um reforço, 
preferencialmente, entre os 12 e os 15 meses de idade, considerando o intervalo mínimo de 6 
meses após a 3ª dose. Para crianças de 7 a 11 meses de idade, o esquema de vacinação 
consiste em duas doses com intervalo de pelo menos 1 mês entre as doses. O reforço é 
recomendado preferencialmente entre os 12 e os 15 meses, com intervalo de pelo menos 2 
meses (BRASIL, 2012a). 7 Vacina meningocócica C (conjugada): Administre duas doses, aos 3 
e 5 meses de idade da criança, com intervalo de 60 dias e mínimo de 30 dias entre as doses. O 
reforço é recomendado preferencialmente entre os 12 e os 15 meses de idade (BRASIL, 
2012a). 
8 Vacina contra febre amarela (atenuada): Administre aos 9 meses de idade da criança. 
Durante surtos, antecipe a idade de vacinação para 6 meses. Tal vacina é indicada aos 
residentes ou viajantes para as seguintes áreas com recomendação de vacina: Estados do 
Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais, além de alguns municípios dos Estados 
do Piauí, Bahia, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para informações 
sobre os municípios dos referidos estados, busque as suas respectivas unidades de saúde. No 
momento da vacinação, considere a situação epidemiológica da doença. Para os viajantes que 
se deslocarem para os países em situação epidemiológica de risco, busque informações sobre 
administração da vacina nas embaixadas dos respectivos países a que se destinam ou na 
secretaria de vigilância em saúde do estado. Administre a vacina dezdias antes da data da 
viagem. Administre reforço a cada 10 anos após a data da última dose (BRASIL, 2012a). 9 
Vacina contra sarampo, caxumba e rubéola: Administre duas doses. A primeira dose deve ser 
administrada aos 12 meses de idade e a segunda dose aos 4 anos. Em situação de circulação 
viral, antecipe a administração de vacina para os 6 meses de idade; porém, devem ser 
mantidos o esquema vacinal de duas doses e a idade preconizada no calendário. Considere o 
intervalo mínimo de 30 dias entre as doses (BRASIL, 2012a). 
 
QUESTÃO Nº 20  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a participação ativa do 
usuário, família e profissionais envolvidos na assistência domiciliar constitui um traço 
importante para a efetivação dessa modalidade de atenção. Assim, a articulação com os outros 
níveis da atenção e a intersetorialidade é fundamental para a construção coletiva de uma 
proposta integrada de atenção à saúde, bem como para aumentar a resolutividade dos 
serviços e melhorar a qualidade de vida das pessoas. A pessoa identificada para ser o cuidador 
realiza TAREFAS BÁSICAS no domicílio, assiste as pessoas sob sua responsabilidade, 
prestando-lhes, da melhor forma possível, os cuidados que lhe são indispensáveis, auxiliando 
na recuperação delas. As atribuições devem ser pactuadas entre equipe, família e cuidador, 
democratizando saberes, poderes e responsabilidades. A ele competem as seguintes 
atribuições: • Ajudar no cuidado corporal: cabelo, unhas, pele, barba, banho parcial ou 
completo, higiene oral e íntima; • Estimular e ajudar na alimentação; • Ajudar a sair da cama, 
mesa, cadeira e a voltar; • Ajudar na locomoção e atividades físicas apoiadas (andar, tomar sol, 
movimentar as articulações); • Participar do tratamento diretamente observado (TDO); • Fazer 
mudança de decúbito e massagem de conforto; • Servir de elo entre o usuário, a família e a 



equipe de saúde; • Administrar medicações, exceto em vias parenterais, conforme prescrição; • 
Comunicar à equipe de saúde as intercorrências; • Encaminhar solução quando do 
agravamento do quadro, conforme orientação da equipe; • Dar suporte psicológico aos 
pacientes em AD. Essas atividades não podem ser caracterizadas como de alta complexidade 
 
QUESTÃO Nº 21 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular a questão.  
JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, 
temos a esclarecer que a referida questão foi anulada, tendo em vista que questão não possui 
alternativa correta.  
Na fase inflamatória, compreendida do terceiro ao sexto dia, ocorrem lesão tecidual, 
VASODILATAÇÃO, liberação dos fatores de crescimento, quimiotaxia e fagocitose. 
 
QUESTÃO Nº 22  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida. O colo do útero apresenta uma parte interna, 
que constitui o chamado canal cervical ou endocérvice, que é revestido por uma camada única 
de células cilíndricas produtoras de muco – epitélio colunar simples. A parte externa, que 
mantém contato com a vagina, é chamada de ectocérvice e é revestida por um tecido de várias 
camadas de células planas – epitélio escamoso e estratificado. Entre esses dois epitélios, 
encontra-se a junção escamocolunar (JEC), que é uma linha que pode estar tanto na ecto 
como na endocérvice, dependendo da situação hormonal da mulher. Na infância e no período 
pós-menopausa, geralmente, a JEC situa-se dentro do canal cervical. No período da menacme, 
fase reprodutiva da mulher, geralmente, a JEC situa-se no nível do orifício externo ou para fora 
desse – ectopia ou eversão. Nessa situação, o epitélio colunar fica em contato com um 
ambiente vaginal ácido, hostil a essas células. Assim, células subcilíndricas, de reserva, 
bipotenciais, por meio de metaplasia, se transformam em células mais adaptadas (escamosas), 
dando origem a um novo epitélio, situado entre os epitélios originais, chamado de terceira 
mucosa ou zona de transformação. Nessa região pode ocorrer obstrução dos ductos 
excretores das glândulas endocervicais subjacentes, dando origem a estruturas císticas sem 
significado patológico, chamadas de Cistos de Naboth. É na zona de transformação que se 
localizam mais de 90% das lesões precursoras ou malignas do colo do útero. 
 
QUESTÃO Nº 23  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida. 
 Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo 
com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos 
seguintes princípios: 
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 
II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 
níveis de complexidade do sistema; 
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; 
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; 
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 
VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização 
pelo usuário; 
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos 
e a orientação programática; 
VIII - participação da comunidade; 
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: 
 
QUESTÃO Nº 28  
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular a questão.  



JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, 
temos a esclarecer que a referida questão foi anulada, tendo em vista que questão possui duas 
alternativas corretas, sendo a letra A e letra E. 
 
QUESTÃO Nº 29  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida. O item 5.2.1 do Carderno de Atenção Básica 
ao atendimento de pré natal de Baixo risco do ministério da saúde é incisivo em dizer que:  
Fatores de risco que permitem a realização do pré-natal pela equipe de atenção básica: 
Fatores relacionados às características individuais e às condições sociodemográficas 
desfavoráveis:  Idade menor do que 15 e maior do que 35 anos;  Ocupação: esforço físico 
excessivo, carga horária extensa, rotatividade de horário, exposição a agentes físicos, 
químicos e biológicos, estresse;  Situação familiar insegura e não aceitação da gravidez, 
principalmente em se tratando de adolescente. 
 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – FARMACÊUTICO 
 
QUESTÃO Nº 15  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vistaa definição mais correta para 
interação farmacodinâmica (que é o que se pergunta na questão) é o efeito sinérgico ou 
antagônico entre fármacos coadministrados no sítio da atividade biológica (receptor, enzima), 
envolvendo os mecanismos pelos quais os efeitos desejados se processam e, assim, alterando 
a ação de um ou ambos os medicamentos. Na alternativa C, o recurso interposto deve analisar 
que ali se encontram aspectos relacionados a farmacocinética, e não a farmacodinâmica. 
 
QUESTÃO Nº 18  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vistaque os AINES nãosão 
recomendados para tratamento de dores intensas (como a pós-operatória). O recurso afirma 
que o uso de cetorolaco pode ser indicado em analgesia pós-operatória, entretanto, o 
cetorolaco é contraindicado para a prevenção da dor em grandes cirurgias e durante cirurgias, 
por causa doaumento do risco de sangramento. Portanto, a alternativa A é a correta. Não se 
recomendam AINEs paradores leves e moderadas em geral, nacrença de que tenham efeito 
superior aode analgésicos sem efeito anti-inflamatório.Também não estãoindicados naforma 
injetável para tratamento dedores intensas (como a pós-operatória),o que é motivado pelo 
medo dautilização de analgésicos opioides.Tampouco devem ser empregados emsituações em 
que a reação inflamatórianão deva ser inibida, como traumas einfecções. Nos primeiros, a 
inflamaçãoé componente indispensável à reparação tecidual e nos segundos representauma 
das defesas do organismo. Emmuitas condições, o tratamento deveser direcionado 
especificamente àgênese do problema (por exemplo,antimicrobianos em infecções). 
 
QUESTÃO Nº 21 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vistaa questão “Uma nutrição 
parenteral (NP) é uma soluçãocomposta de múltiplas especialidadesfarmacêuticas. No que diz 
respeito ao cálcio efósforo na NP, existe critérios e uma ordem de adição de nutrientes que 
deve ser seguidadurante o preparo destas formulações, exceto:(D) O cálcio deve ser 
adicionado primeiro e ofósforo por último.” É verdade que o fosfato de sódio ou de potássio 
deve ser adicionado primeiramente e o gluconato de cálcio por último, ou pelo menos próximo 
a uma concentração mais diluída de fosfato. Portanto, por engano, o recurso não analisou que 
a pergunta se tratava da alternativa dentre as cinco que fosse exceção (não correta) nos 
critérios de ordem de adição de nutrientes. 
 
 



QUESTÃO Nº 24 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vistaque o a resposta correta é a 
letra A.80% do volume de vendas está usualmente relacionado a 20% dos produtos. Esta 
questão trata da interpretação da Lei de Pareto: Na maioria das aplicações logísticas, uma 
pequena percentagem dos itens (produtos, mercado, pedidos ou fornecedores) é responsável 
por uma grande percentagem dos volumes de venda. A questão pede o significado da Lei para 
o gerenciamento de estoque, e não para assinalar a opção errada. 
 
QUESTÃO Nº 27 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular a questão.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será anulada, tendo em vistaa alternativa E que diz “os 
medicamentos nas apresentações debisnaga monodose, frasco-ampola, ampola, seringa 
preenchida, flaconete, sachê, envelope, blister e strippodem ser fracionados e dispensados de 
formafracionada” também esta incorreta.O recurso procede, e segundo a RDC n° 80, de 11 de 
maio de 2006, os medicamentos podem ser fracionadosnas apresentações de bisnaga 
monodose,frasco-ampola, ampola, seringa preenchida, flaconete, sachê,envelope, blister e 
strip podem ser fracionados e dispensadosde forma fracionada. Também são passíveis de 
fracionamentoos medicamentos que se apresentam nas formas farmacêuticasde comprimidos, 
cápsulas, óvulos vaginais, drágeas, adesivostransdérmicos e supositórios.  
É preciso ainda que estejamacondicionados em embalagens especialmente desenvolvidaspelo 
fabricante para essa finalidade, com mecanismos quepermitam a subdivisão em frações 
individualizadas. Desse modo,visa-se garantir a manutenção das características 
asseguradasna forma original. Essas embalagens são registradas na Anvisae são facilmente 
identificadas pela inscrição “EMBALAGEMFRACIONÁVEL” no rótulo da embalagem 
secundária”. 
 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – FISCAL TRIBUTÁRIO 
 
QUESTÃO Nº 18 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será Mantida, tendo em vista que a resposta de questão 
constava expressamente no Código Tributário Nacional, conhecimento obrigatório para o Fiscal 
Tributário e prevista no edital de abertura do concurso. 
 
QUESTÃO Nº 19 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será Mantida, tendo em vista que a resposta de questão 
constava expressamente no Código Tributário Nacional, conhecimento obrigatório para o Fiscal 
Tributário e prevista no edital de abertura do concurso. 
 
QUESTÃO Nº 21  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que o posicionamento 
mencionado vai contra o dispositivo da Lei Federal (Código Tributário Nacional). Em que pese 
a opinião da Autora do Livro de que o artigo está defasado, não é possível afastar sua vigência. 
 
QUESTÃO Nº 26 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será Mantida, tendo em vista que a resposta de questão 
constava expressamente no Código Tributário Nacional, conhecimento obrigatório para o Fiscal 
Tributário e prevista no edital de abertura do concurso. 
 



QUESTÃO Nº 27 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será Mantida, tendo em vista que a resposta de questão 
constava expressamente no Código Tributário Nacional, conhecimento obrigatório para o Fiscal 
Tributário e prevista no edital de abertura do concurso. 
 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – MÉDICO VETERINÁRIO 
 
QUESTÃO Nº 15  
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular a questão.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será ANULADA, tendo em vista que houve um erro de 
digitação na alternativa (B), especificamente com relação à palavra ONFALOARTERITE que, 
por equívoco faltou à letra e, tornando a palavra em ONFALOARTRITE, o que inviabilizou a 
questão. 
 
QUESTÃO Nº 17  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida com o gabarito informado, tendo em vista que, 
como alude no enunciado a palavra proibida encontra amparo na Instrução n° 8 de 25 de 
março de 2004, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  
“MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. 
GABINETE DO MINISTRO 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 8, DE 25 DE MARÇO DE 2004 (*) 
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 87, Parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o 
disposto no art. 71 do Regulamento do Serviço de Defesa Animal, aprovado pelo Decreto nº 
24.548, de 3 de julho de 1934, nos artigos 1º e 2º da Lei nº 6.198, de 26 de dezembro de 1974, 
e o que consta do processo nº 21000.008269/2003-65, e considerando a epidemiologia da 
Encefalopatia Espongiforme Bovina - EEB e a necessidade de manutenção da situação 
sanitária do Brasil em relação a essa doença, resolve: 
Art. 1º Proibir em todo o território nacional a produção, a comercialização e a utilização de 
produtos destinados à alimentação de ruminantes que contenham em sua composição 
proteínas e gorduras de origem animal. 
Parágrafo único. Incluem-se nesta proibição a cama de aviário, os resíduos da criação de 
suínos, como também qualquer produto que contenha proteínas e gorduras de origem animal”. 
 
QUESTÃO Nº 18 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida com o gabarito informado, tendo em vista que 
na Shiguelose a transmissão é frequente em ambientes institucionais, tais como creches, 
hospitais mentais e enfermarias. Nas infecções os microorganismos são veiculados ao 
organismo humano por meio do consumo de água e alimentos contaminados com fezes de 
animais, no caso em tela, os pombos.    
 
QUESTÃO Nº 19  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida com o gabarito informado, tendo em vista que a 
argumentação na contestação “1) Segundo a pesquisa -Diagnóstico sorológico da brucelose 
bovina em animais adultos vacinados com dose reduzida da cepa 19 de Brucella abortus, 
disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-
736X2006000300009&script=sci_arttext, é demostrado que a vacina em machos foi testada em 
outros países e apresenta alterações nos títulos (conforme a alternativa C); 
2) Mas também mostra que pode desencadear alterações nos órgãos reprodutivos (ficando 
correta também a alternativa E). Segue abaixo o parágrafo que descreve: 



Quanto à vacinação, até o momento, apenas amostras vivas atenuadas da bactéria 
desencadearam proteção. A vacina mais utilizada, responsável pela erradicação da 
enfermidade em alguns países, é a da cepa 19 de B. abortus (vacina B19), que apresenta 
como inconveniente a possibilidade de interferir no diagnóstico sorológico, além de poder 
infectar o homem, ocasionar orquite e epididimite nos machos e aborto em fêmeas vacinadas 
em final de gestação, como o fazem cepas de campo da bactéria”, a alternativa (E) não pode 
ser considerada, pois, no enunciado o elaborador invalida essa alternativa quando cita 
Impotentia coeundi e balanopostite, que são situações clínicas muito diferentes da 
orquite e epididimite reclamada pela candidata. Ainda, a reclamante cita no texto 
argumentativo aborto em fêmeas vacinadas, aspecto que não merece análise, pois a 
pergunta refere-se a bovinos machos.  
 
 
QUESTÃO Nº 20 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida com o gabarito informado, tendo em vista que a 
argumentação apresentada não encontra respaldo científico, pois a descrição dos sintomas no 
enunciado da pergunta são clássicos de CINOMOSE.  A Raiva Canina, por sua vez, tem como 
sinais típicos a hidrofobia e a fúria, razão pela qual é conhecida nos cães como RAIVA 
FURIOSA.  
Além disso, é preciso que se informe para esclarecimento que, em localidades onde há Centro 
de Controle de Zoonoses (CCZ), são também realizados procedimentos preventivos como 
castração, por exemplo, justamente para se evitar a procriação e a transmissão da Cinomose, 
muito comum em cães errantes e abandonados. Também, em CCZ se faz controle de 
enfermidades que não são exclusivamente zoonóticas, como a Dengue e Doença de Chagas.  
Ainda, a título informativo e educativo, é preciso reforçar que a ciência já destaca o Vírus da 
Cinomose Canina (VCC) como agente zoonótico, o que tem norteado pesquisas em lesões 
cerebrais de seres humanos.    
“Têm-se sugerido que algumas doenças neuroendócrinas do homem possam estar 
relacionadas a infecções virais, tais como o Vírus da Cinomose Canina.  
Em trabalho realizado com camundongos infectados experimentalmente com o Vírus da 
Cinomose Canina (VCC), houve alteração da atividade hipotalâmica, e consequentemente, do 
papel exercido pela leptina, induzindo estes animais. 
à obesidade (Bernard et al., 1999). Alguns estudos têm sugerido o Vírus da Cinomose Canina 
(VCC) como agente promotor de algumas doenças no homem, como a esclerose múltipla 
(Summers & Appel, 1994; Sips et al., 2007), doença de Paget (Mee & Sharpe, 1993; Selby et 
al., 2006) e na panencefalite esclerosante subaguda (Gorman et al., 1980)”. 
 
 
QUESTÃO Nº 25  
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular a questão.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será ANULADA, tendo em vista que houve um erro de 
digitação na alternativa (A), invertendo-se o número da Lei de 9605 para 9650, inviabilizando a 
questão. 
 
QUESTÃO Nº 28  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida com o gabarito informado, tendo em vista que 
os esclarecimentos a seguir elencados: Quanto a letra (B), o enunciado da pergunta não afirma 
que a Salmonelose é uma intoxicação alimentar. O enunciado é claro: “A Salmonelose, muito 
comum em intoxicações alimentares, ..... 
Ainda é comum a expressão Surto alimentar quando há episódios onde a Salmonella esteja 
presente em quadros de intoxicações de origem alimentar.  
Com relação ao questionamento do enunciado de grupo de bactérias, esta afirmativa procede 
como foi elaborada na questão, pois a referencia constitui que tal colônia pertença a família 
Enterobacteriacea, conforme ensinam os microbiologistas. Não é possível sustentar a 
argumentação do(a) reclamente nesta questão, quando o mesmo afirma e pretende convencer-



se de que somente uma bactéria Salmonella sp. causa o problema. Isto é impossível de se 
comprovar e impossível de se mensurar. 
Salmonella é um grupo bacteriano que pode causar gastrenterites, encontrada, em geral, em 
alimentos de origem animal, como carnes, aves, ovos, leite e outros. Salmonella Enteritidis é 
um dos tipos mais comuns no mundo e é transmitido principalmente por ovos consumidos crus 
ou mal cozidos. O frango e outras aves, se consumidos mal cozidos, mal fritos ou mal assados 
também podem transmitir a bactéria (Governo do Estado de São Paulo, 2008).   
Quanto a letra (E) é necessário destacar que a Eimeriose (ou Coccidiose) é sim enfermidade 
de alta morbidade e também pode ser de expressiva mortalidade e graves impactos 
econômicos. Todavia a afirmativa como está descrita não invalida a questão, porque o 
elaborador restringiu-se apenas ao caráter de morbidade, sem querer contextualizar qualquer 
outra característica dessa doença, pois, quando ocorre, a frequência num número de pequenos 
ruminantes é destacável na rotina dos apriscos e criatórios. A mortalidade não está em 
discussão na pergunta.  
Em tempo: A Eimeriose ou coccidiose causa considerável prejuízo que, muitas vezes, são 
ignorados pelo produtor, com a doença subclínica determinando reduções no ganho de peso e 
no crescimento dos animais afetados, além de morbidade e mortalidade, principalmente em 
animais jovens, que são responsáveis pela liberação de grandes quantidades de oocistos no 
ambiente (Silva et al., 2007).  
“A coccidiose subclínica determina reduções na taxa e na eficiência de ganho de peso e 
crescimento dos animais afetados, além de torná-los mais susceptíveis a outras doenças 
(Foreyt, 1990; Faizal et al., 1999). Morbidade, mortalidade e impacto econômico estão 
associados principalmente aos cordeiros jovens, responsáveis pela liberação de grandes 
quantidades de oocistos no ambiente”. 
 
QUESTÃO Nº 29 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida com o gabarito informado, tendo em vista que, 
de acordo com o enunciado da pergunta na letra (C) não há referencia por parte do elaborador 
na questão de que somente a ANVISA executa fiscalização, o que levou a reclamante a 
contestar utilizando o argumento de que “A alternativa C está incorreta porque não somente a 
ANVISA executa fiscalização”. Não há como considerar o argumento da mesma, apesar de ter 
citado o Decreto, porque na questão se afirma que a ANVISA FAZ e não que SOMENTE A 
ANVISA FAZ.   
 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – MOTORISTA 
 
QUESTÃO Nº 15  
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular a questão.  
JUSTIFICATIVA: 
Prezado Candidato, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer 
que a mesma será mantida, tendo em vista que se deve sim informar no máximo do possível a 
gravidade dos ferimentos dos acidentados, não querendo dizer que haverá um exame 
minucioso, mas sim o máximo de informações possíveis para que os atendentes já venham 
reparados para tal situação.  

 



 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – NUTRICIONISTA 
 
QUESTÃO Nº 18 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar para alternativa “b”.    
JUSTIFICATIVA: Ao digitar as alternativas corretas do gabarito preliminar houve um erro 
técnico, devendo a alternativa correta ser alterada para “b” 

 

QUESTÃO Nº 19 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar para alternativa “c”.    
JUSTIFICATIVA: Ao digitar as alternativas corretas do gabarito preliminar houve um erro 
técnico, devendo a alternativa correta ser alterada para “c” 

 

QUESTÃO Nº 20 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar para alternativa “e”.    
JUSTIFICATIVA: Ao digitar as alternativas corretas do gabarito preliminar houve um erro 
técnico, devendo a alternativa correta ser alterada para “e” 
 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – PROFESSOR 
 
QUESTÃO Nº 15  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que os autores que constam no 
edital servem como base para as discussões sobre os temas elencados, como uma 
“referência” como a próprio termo explica. Isso não quer dizer que não possam ser utilizados 
outros autores que tratem dos mesmos temas. 
 
QUESTÃO Nº 17 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a resposta I e V estão 
erradas diante da concepção atual de P.P.P segundo Veiga (2002).  
Essas respostas erradas apontam que o P.P.P é (I. planejamento estático e permanente) o que 
é totalmente contrário a necessidade de utilização desse documento, que deve ser alterado e 
atualizado sempre que necessário e (V. que deve envolver toda a equipe escolar), porém não 
somente a equipe (integrantes internos da escola), mas ‘toda a comunidade escolar), ou seja 
integrantes internos e externos a escola. Isso é dentre outros elementos uma gestão 
democrática de fato. 
Portanto, a resposta correta é a B, que afirma que apenas as afirmativas II, III e IV estão 
corretas, pois o P.P.P deve ser um instrumento de democratização doplanejamento 
escolar, um momento propício de envolvimento de toda a comunidade escolar e um 
documento flexível e dinâmico. 
 
QUESTÃO Nº 19 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista o que a lei nº 13.005, de 25 de 
junho de 2014 assegura. 
 
QUESTÃO Nº 20 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que o fato de ter duas opções 
iguais (C e D) pede que o candidato tenha ‘atenção’ e encontre a alternativa correta. Isso faz 
parte de qualquer concurso, não ‘expor’ questões de maneira óbvia e requererdo 
candidato a interpretação correta. 
 
QUESTÃO Nº 23 



RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que segundo a teoria de 
Vygotsky: o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais 
e condições de vida que ela apresenta em todos os sentidos. 
 
QUESTÃO Nº 25 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular a questão.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será anulada, tendo em vista que houve uma falha de 
digitação e as respostas A e C ficaram iguais. 
 
QUESTÃO Nº 26 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que o termo condição de vida 
não foi retirado de nenhuma obra de Vygotsky, tanto que não estava entre aspas, mas sim é 
uma interpretação da teoria do autor. 
 
QUESTÃO Nº 29 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular a questão.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será anulada, tendo em vista que houve uma falha de 
digitação e a resposta pode ter gerado confusão. 
 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – PSICOLÓGO 
 
QUESTÃO Nº 22  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será  mantida tendo em vista  que de acordo com Piaget no 
Período pré-operatório (2 a 7 anos)   o que marca a passagem do período sensório-motor 
para o pré-operatório é o aparecimento da função simbólica ou semiótica, ou seja, é a 
emergência da linguagem. 
Em relação a alternativa E podemos considerar de acordo com Mizukami que para Piaget o 
desenvolvimento social em termos de evolução rumo à democracia,pressupõe deliberação 
comum e responsabilidade pelas regras que os indivíduos seguirão. 
 
QUESTÃO Nº 24 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular a questão.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será anulada, tendo em vista que o enunciado provavelmente 
por erro de digitação induziu ao erro a alternativa B assim como se repete na alternativa C 
conforme segue :( (B) Em 1934 para garantir a força produtiva, foi preciso que a saúde da 
população fosse mais bem cuidada 1892 foram criados os primeiros laboratórios 
Bacteriológicos que tinham sem, no entanto ter como intuito gerar melhores condições 
sanitárias para as cidades urbanas. (C) Em 1892 foram criados os primeiros laboratórios 
Bacteriológicos sem, no entanto ter como intuito gerar melhores condições sanitárias para as 
cidades urbanas. 
 
QUESTÃO Nº 25  
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será  mantida tendo em vista  que a alternativa (E) O Sistema 
Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União. 
NÃO está correta conforme a Constituição Federal de 1988, o SUS é definido pelo artigo 198 
do seguinte modo: 
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 



Parágrafo único – O Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da 
seguridade social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras 
fontes. 
Desse modo fica clara a colocação presente no enunciado que as parcerias devem se fazer 
presentes quando do financiamento. Outrossim, caso coubesse somente a União o 
financiamento certamente o mesmo não se faria presente nos estados e municípios.Não se faz 
necessário portanto usar termos como “exclusivamente” ou “somente” ou “apenas” já que a 
parceira é um dos quesitos para o referido financiamento. 
 
QUESTÃO Nº 28 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular a questão.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será  anulada considerando que houve erro na digitação do 
enunciado: 28) Quanto a Grupos terapêuticos operativos e de apoio podemos firmar:  ao 
solicitar uma alternativa sem especificar o termo como”exceto” ou “errada” conforme se 
apresenta e poderia ser a alternativa “E” tida como incorreta como segue: “(E) De modo geral, 
a psicoterapia de grupo não tem sido valorizada em função do crescente reconhecimento da 
importância das trocas interativas no desenvolvimento psicológico humano. 
 
QUESTÃO Nº 30 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será mantida considerando que: “A Constituição brasileira 
estabelece que a saúde é um dever do Estado. Aqui, deve-se entender Estado não apenas 
como o governo federal, mas como Poder Público, abrangendo a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios.  
A Lei n. 8.080/90 (BRASIL, 1990) determina, em seu artigo 9º, que a direção do SUS deve ser 
única, de acordo com o inciso I do artigo 198 da Constituição Federal, sendo exercida, em cada 
esfera de governo, pelos seguintes órgãos: I – no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; II 
– no âmbito dos estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão 
equivalente; e III – no âmbito dos municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão 
equivalente. 
Os Conselhos de Saúde buscam participar da discussão das políticas de Saúde tendo uma 
atuação independente do governo, embora façam parte de sua estrutura, e onde se 
manifestam os interesses dos diferentes segmentos sociais, possibilitando a negociação de 
propostas e o direcionamento de recursos para diferentes prioridades. 
Na Lei n. 8.142/90, ficou estabelecido que a Conferência Nacional de Saúde - CNS fosse 
realizada a cada quatro anos, “com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar 
a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação de políticas de saúde nos níveis 
correspondentes, convocadas pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por este ou pelo 
Conselho de Saúde”. 
Essas Conferências se realizam em um processo ascendente, desde Conferências Municipais 
de Saúde, passando por uma Conferência Estadual de Saúde em cada estado e culminando 
em uma Conferência Nacional de Saúde. 
Diante do exposto a alternativa atende o enunciado: – Não é possível afirmar em relação a Lei 
n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990: é a “C” 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 
QUESTÃO Nº 27 
RESULTADO DA ANÁLISE: Mantém Gabarito Preliminar.  
JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista não foram observadas erros 
de grafia passíveis de dificultar a interpretação da questão por parte dos candidatos.  
 
 
 


