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CARGO: ADMINISTRADOR 

 
Questão: 02 
Candidatos: THAMIRES DOS SANTOS MACIEL e RENATO BARBOSA BRANDÃO 
Recurso(s): INDEFERIDO 

           Justificativa: Pode-se afirmar que o autor defende 

a. Que os movimentos sociais democráticos podem transformar o Brasil. 
b. Que o caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas 

sim as transformações sociais. 
c. Que a condenação da miséria é o ponto de partida para as mudanças acontecerem 

no Brasil. 
d. O Estado tem que garantir renda digna, saúde, educação, saneamento, cultura. 

Julgo Improcedente o recurso. 

Justificativa: 

Antes de adentrarmos na análise do texto que justificará a recusa do recurso, passo a 
citar um conceito importante ao entendimento do candidato: 

1. Tópico frasal é parte integrante do parágrafo de um texto. É a introdução do 
parágrafo "representada na maioria dos casos por um ou dois períodos curtos 
iniciais, em que se expressa de maneira sumária e sucinta a ideia-núcleo" 
(GARCIA, O.M. Comunicação em prosa moderna). Em um texto, representa a ideia 
central a ser desenvolvida, de um modo geral, a tese. 

 
       Essa ideia núcleo, segundo Garcia, normalmente constitui-se uma generalização que 
vai sendo especificada no decorrer do texto, contribuindo assim para sua unidade e para 
coerência do texto. 
       Magda Soares, em seu livro Técnicas de redação, afirma que a ideia núcleo ou frase 
núcleo, ou tópico frasal servem de instrumento para garantir que, ao escrever, a pessoa 
não se afastará do objetivo fixado. Assim, o objetivo do autor seria mostrar que o caminho 
para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as transformações 
sociais. Portanto essa é a sua tese. 

      No primeiro parágrafo do texto, Herbert de Souza expõe a tese a ser desenvolvida “O 
caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as 
transformações sociais. Como posso comprovar que essa é a tese? Veja como no 
desenvolvimento o autor sustenta essa ideia. Nos outros parágrafos, ele passa a falar 
sobre “a energia que pode ser usada(...) para fazer um futuro diferente”. 

        Os "sinais" que ele via naquele momento e que funcionariam como impulsionadores 
da mudança desejada eram os movimentos pela ética, pelos fracos, pelo melhoramento 
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das cidades. Acrescentava-se a isso o desejo da elite, que não queria viver um apartheid 
(segundo o modelo da África do Sul), e o dos pobres, que queriam "sua cota de 
cidadania". São os movimentos provocando mudanças. 
         Em seguida, expõe sua ação pessoal e sua luta: a não-aceitação dos fatos e a 
condenação da miséria. Da luta contra um regime (capitalismo) passa à luta contra a 
miséria, passando da militância armada (ou que poderia ser armada) para a militância 
pela consciência. 
         Reitera essa posição, mais adiante, expondo conceitos básicos ligados à dignidade 
da pessoa numa sociedade ("Todos podem e devem comer, trabalhar e obter uma renda 
digna...") e rejeitando a postura daqueles que poderiam considerar a miséria um fato 
inevitável. Reitera seu ponto de vista de que as instituições existem em função do bem-
estar das pessoas. 
         Finaliza comparando dois momentos de sua vida, suas lutas, sua antiga "fome de 
divindade" e sua atual “fome de humanidade”. 

(ERNANI e NICOLA, Práticas de Linguagem, Leitura e produção de textos, Scipione, 
2001) 

 
Questão: 04 
Candidato: ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital no subitem 18.2 b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 

candidato, referente a cada questão; e ainda de acordo com o Edital no subitem 18.5: 
Não serão reconhecidos os recursos que não estiverem devidamente fundamentados (...) 
 
 
Questão: 09 
Candidatos: THAMIRES DOS SANTOS MACIEL, RENATO BARBOSA BRANDÃO e 
ELAYNE CRISTINA DOS SANTOS MENEZES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Há uma palavra central que aparece em todas as partes do texto, estando 
também diretamente relacionada com a tese do autor. Essa palavra, que garante unidade 
ao texto, é 

a. Democracia 
b. Fome cidadania 
c. Estado 
d. Luta 

Julgo Improcedente o recurso. 

A palavra luta (pode estar implícita já que uma das formas de garantir coesão e unidade 
ao texto é a utilização de palavras do mesmo campo semântico) confere unidade ao texto: 
está na tese de que a mudança não se dá pela luta (revolta/explosões sociais), está na 
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argumentação, quando o autor opta pela luta contra a miséria e pela cidadania, e na 
conclusão. Veja que o desdobramento do significado da palavra ocorre justamente na 
argumentação, quando ele fundamenta sua tese e apresenta sua verdadeira luta. As 
palavras Democracia e Fome de cidadania estão contidas no sentido da luta de que 
Herbert fala. (ERNANI e NICOLA, Práticas de Linguagem, Leitura e produção de textos, 
Scipione, 2001) 

 
Questão: 10 
Candidato: RENATO BARBOSA BRANDÃO 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 17 
Candidato: ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital no subitem 18.2 b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 

candidato, referente a cada questão; e ainda de acordo com o Edital no subitem 18.5: 
Não serão reconhecidos os recursos que não estiverem devidamente fundamentados (...) 
 
 
Questão: 21 
Candidata: THAMIRES DOS SANTOS MACIEL  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O programa da prova é claro e inclui Departamentalização. 

Conserva-se o gabarito. 
 
 
Questão: 23 
Candidatos: THAMIRES DOS SANTOS MACIEL e RENATO BARBOSA BRANDÃO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O assunto “Liderança” está previsto no conteúdo programático dentro do 
tópico Direção, e Chiavenato, por exemplo, trata deste assunto em uma de suas principais 
obras, a Teoria Geral da Administração, explicando como cada escola definiu liderança. 

Conserva-se o gabarito. 
 
 
 
Questão: 24 
Candidato: ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
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Justificativa: De acordo com o Edital no subitem 18.2 b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 

candidato, referente a cada questão; e ainda de acordo com o Edital no subitem 18.5: 
Não serão reconhecidos os recursos que não estiverem devidamente fundamentados (...) 
 
 
Questão: 29 
Candidato: ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital no subitem 18.2 b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 

candidato, referente a cada questão; e ainda de acordo com o Edital no subitem 18.5: 
Não serão reconhecidos os recursos que não estiverem devidamente fundamentados (...) 
 
 
Questão: 32 
Candidatos: THAMIRES DOS SANTOS MACIEL e RENATO BARBOSA BRANDÃO  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Numa escala de hierarquia entre os princípios capitais da licitação, pode-se 
elencar no hall dos Princípios Infraconstitucionais Operativos: 

1. Probidade administrativa 
2. Vinculação ao instrumento convocatório 
3. Julgamento objetivo 

Ora, o princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório é taxativo e 
autoexplicativo: é a fidelidade absoluta ao instrumento (edital); ou seja, o que no edital 
está escrito, é lei (grifo nosso). 

Por conseguinte, o princípio do Julgamento Objetivo é uma consequência dos outros 
dois primeiros, visto que, há de ser o que se funda em premissas possíveis, 
consistentes com o objeto a ser alcançado e suscetíveis de quantificação ou 
qualificação. 

Sendo assim, segundo a questão da prova, como não foi indicado qual outro critério 
quantitativo ou qualitativo (que remeteria ao princípio do julgamento objetivo) o 
Governo do Estado definiu, por hierarquia lógica, não se observou a vinculação ao 
instrumento convocatório. 

 
Conserva-se o gabarito. 
 
Questão: 35 
Candidato: RENATO BARBOSA BRANDÃO  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O fato de haver uma redundância na alternativa 1 não interfere no 
raciocínio, visto que “vendedor exclusivo” é substitutivo a “empresa, ou representante 
comercial”. 
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Conserva-se o gabarito. 
 
 
 
Questão: 40 
Candidato: ALEX NOGUEIRA GONZAGA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O concursando não foi capaz de discernir quanto ao que pede a questão: 
analisar as alternativas e escolher aquela que mais se enquadra no tema da questão.  

 
Conserva-se o gabarito. 
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CARGO: ADMINISTRADOR EM MARKETING 

 
Questão: 21 
Candidata: JOCINÉIA RIGO COUTINHO 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO 
 

Questão: 11 
Candidato: DANILLO COSTA DOS SANTOS CUNHA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital no subitem 18.2 b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 

candidato, referente a cada questão; e ainda de acordo com o Edital no subitem 18.5: 
Não serão reconhecidos os recursos que não estiverem devidamente fundamentados (...) 
 
 
 
Questão: 21 
Candidato: DANILLO COSTA DOS SANTOS CUNHA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital no subitem 18.2 b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 

candidato, referente a cada questão; e ainda de acordo com o Edital no subitem 18.5: 
Não serão reconhecidos os recursos que não estiverem devidamente fundamentados (...) 
 
 
 
Questão: 23 
Candidato: DANILLO COSTA DOS SANTOS CUNHA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital no subitem 18.2 b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 

candidato, referente a cada questão; e ainda de acordo com o Edital no subitem 18.5: 
Não serão reconhecidos os recursos que não estiverem devidamente fundamentados (...) 
 
 
 
Questão: 27 
Candidato: EDNNEY ROCHA MELO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Houve erro de interpretação por parte do candidato. A pergunta se referia à 
penalidade cabível de acordo a atual Lei de Trânsito. 
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Questão: 37 
Candidato: DANILLO COSTA DOS SANTOS CUNHA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital no subitem 18.2 b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 

candidato, referente a cada questão; e ainda de acordo com o Edital no subitem 18.5: 
Não serão reconhecidos os recursos que não estiverem devidamente fundamentados (...) 
 
 
Questão: 40 
Candidato: DANILLO COSTA DOS SANTOS CUNHA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital no subitem 18.2 b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 

candidato, referente a cada questão; e ainda de acordo com o Edital no subitem 18.5: 
Não serão reconhecidos os recursos que não estiverem devidamente fundamentados (...) 
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CARGO: ARQUIVISTA 
 

 
Questão: 22 
Candidato: JORGE DANIEL SILVA SANTIAGO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Em resposta ao recurso interposto, esclarecemos que os argumentos do 
candidato sobre a autonomia da Arquivologia e sua independência frente a outras 
disciplinas não estão incorretos, mas a questão 22 não discorria sobre essa relação de 
independência e sim sobre a relação entre Arquivos e Bibliotecas, assim a resposta 
correta é a letra “A”, portanto Recurso Indeferido. 
 
Referência para a questão: 
ARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. Ciência da Informação como campo integrador para as 
áreas de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia. Informação & Informação, 
Londrina, v. 15, n. 1, p. 173-189, jan./jun. 2010. 
 
 
Questão: 27 
Candidata: NAYANE VIALE VARGAS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Em resposta ao recurso interposto, consideramos que, a questão foi bem 
clara em sua formulação, sendo que quando se exemplificou os tipos de documentos 
pertencentes ao Arquivo citado, ficou claro que o que se deveria definir para a sua 
identificação era a configuração física como suporte e o modo como foi confeccionado ou 
seja, FORMATO (Mapas, códices, microfichas, plantas, tiras de filme e tiras de 
microfilme) – Resposta correta “C” e não como linguagem formal que se apresenta as 
informações nele contidas – ESPÉCIES (Atas, avisos, certidões, circulares, decretos, 
despachos, leis, etc.). Sendo assim, considero Recurso Indeferido. 

Referências para a questão: 

MARINHO, Iracema. Curso Básico de Arquivologia e Técnicas de Arquivo. 2005. 75 
p. Disponível em: <http://www.ebah.com.br/search?q=arquivologia+-+iracema+marinho>. 
Acesso em : 26 fev. 2015. 

MARTINS, Neire de Rossio. Noções básicas para organização de Arquivos ativos e 
semi-ativados. 1998. 37 p. Disponível em: <https://pt.scribd.com/doc/142842627/Texto-
28-Nocoes-Basicas-Para-Organizacao-de-Arquivos-Ativos-e-Semi-Ativados>. Acesso em 
28 fev. 2015. 
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Questão: 33 
Candidato: JORGE DANIEL SILVA SANTIAGO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Em resposta ao recurso interposto, esclarecemos que os Métodos Básicos 
de Arquivamento são: Alfabético, Geográfico, Numérico e Ideográfico (Assunto), sendo 
que este último não constou da resposta “B” a qual o candidato diz ser também correta. 
Quanto ao fato do autor citado em seu recurso mencionar os métodos da resposta “D” – 
como “praticamente em desuso e não merecerem considerações”, não os tornam 
inexistentes dentro da Arquivologia, ainda assim, a questão era marcar a opção 
CORRETA quanto aos métodos de arquivamento e não quais métodos estão em uso ou 
desuso atualmente, ou seja, a resposta correta é “D”. Sendo assim, Recurso Indeferido. 
Referência para a questão: 

- CORREIA, Anna Elizabeth Galvão C.; OLIVEIRA, Maria Cristina Guimarães. Técnica de 
Arquivo: texto didático. Recife, 1997. Disponível em: 
<http://pt.scribd.com/doc/14343700/Tecnica-de-Arquivo#scribd>. Acesso em: 25 fev. 
2015. 
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CARGO: ASSITENTE SOCIAL 
 

 
Questão: 02 
Candidatas: LIDIANE RODRIGUES MAGALHÃES, LAYANE VILAS BOAS NEVES e 
IVALNICE SOUZA SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 

           Justificativa: Pode-se afirmar que o autor defende 

a. Que os movimentos sociais democráticos podem transformar o Brasil. 
b. Que o caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas 

sim as transformações sociais. 
c. Que a condenação da miséria é o ponto de partida para as mudanças acontecerem 

no Brasil. 
d. O Estado tem que garantir renda digna, saúde, educação, saneamento, cultura. 

Julgo Improcedente o recurso. 

Justificativa: 

Antes de adentrarmos na análise do texto que justificará a recusa do recurso, passo a 
citar um conceito importante ao entendimento do candidato: 

1. Tópico frasal é parte integrante do parágrafo de um texto. É a introdução do 
parágrafo "representada na maioria dos casos por um ou dois períodos curtos iniciais, 
em que se expressa de maneira sumária e sucinta a ideia-núcleo" (GARCIA, O.M. 
Comunicação em prosa moderna). Em um texto, representa a ideia central a ser 
desenvolvida, de um modo geral, a tese. 

 
       Essa ideia núcleo, segundo Garcia, normalmente constitui-se uma generalização que 
vai sendo especificada no decorrer do texto, contribuindo assim para sua unidade e para 
coerência do texto. 
       Magda Soares, em seu livro Técnicas de redação, afirma que a ideia núcleo ou frase 
núcleo, ou tópico frasal servem de instrumento para garantir que, ao escrever, a pessoa 
não se afastará do objetivo fixado. Assim, o objetivo do autor seria mostrar que o caminho 
para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as transformações 
sociais. Portanto essa é a sua tese. 

      No primeiro parágrafo do texto, Herbert de Souza expõe a tese a ser desenvolvida “ O 
caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as 
transformações sociais. Como posso comprovar que essa é a tese? Veja como no 
desenvolvimento o autor sustenta essa ideia. Nos outros parágrafos, ele passa a falar 
sobre “a energia que pode ser usada(...) para fazer um futuro diferente”. 
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        Os "sinais" que ele via naquele momento e que funcionariam como impulsionadores 
da mudança desejada eram os movimentos pela ética, pelos fracos, pelo melhoramento 
das cidades. Acrescentava-se a isso o desejo da elite, que não queria viver um apartheid 
(segundo o modelo da África do Sul), e o dos pobres, que queriam "sua cota de 
cidadania". São os movimentos provocando mudanças. 
         Em seguida, expõe sua ação pessoal e sua luta: a não-aceitação dos fatos e a 
condenação da miséria. Da luta contra um regime (capitalismo) passa à luta contra a 
miséria, passando da militância armada (ou que poderia ser armada) para a militância 
pela consciência. 
         Reitera essa posição, mais adiante, expondo conceitos básicos ligados à dignidade 
da pessoa numa sociedade ("Todos podem e devem comer, trabalhar e obter uma renda 
digna...") e rejeitando a postura daqueles que poderiam considerar a miséria um fato 
inevitável. Reitera seu ponto de vista de que as instituições existem em função do bem-
estar das pessoas. 
         Finaliza comparando dois momentos de sua vida, suas lutas, sua antiga "fome de 
divindade" e sua atual “fome de humanidade”. 

(ERNANI e NICOLA, Práticas de Linguagem, Leitura e produção de textos, Scipione, 
2001) 

 
Questão: 04 
Candidata: LAYANE VILAS BOAS NEVES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A visão do Brasil passada pelo autor demonstra  
 

a. Dúvida 
b. Certeza 
c. Otimismo 
d. Descrença  

 
Julgo Improcedente o recurso. A voz que fala no texto, no caso do próprio autor que 
assume esse lugar social, não se apresenta de forma que sugira dúvida, certeza ou 
descrença, portanto, a alternativa que é pertinente é o otimismo. O autor se mostra 
empenhado, acredita que existam mudanças positivas e que ainda que sejam lentas, eles 
ocorrem. Ele se mostra vivo, entusiasmado, de outro, vê perspectivas para o país. 
Dentre os campos semânticos apresentados o único correto está na letra C. 
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Questão: 05 
Candidata: THAIS BITENCOURT PEIXOTO GOMES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: São antídotos contra a cultura autoritária que sempre ditou a receita do 
desastre social. 
 
Considerando o contexto em uso, a palavra sublinhada é melhor substituída por 
 

a. Remédios 
b. Substancias  
c. Soros  
d. Venenos 

 
Julgo improcedente o recurso. 
Conforme apontado no enunciado, a questão solicita um sinônimo contextual no qual o 
autor afirma que o remédio (o que dá jeito, conserta, o que ‘cura’) a cultura autoritária e 
etc. Não há o que contestar na questão. 
 
 
Questão: 08 
Candidata: LAYANE VILAS BOAS NEVES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: É nela que eu hoje acredito. 
 
O termo destacado estabelece coesão com 
 

a. Confluência 
b. Cidadania 
c. Maré 
d. Democracia 

 
Julgo o recurso improcedente. 
 
Essa maré vai empurrando a democracia da sociedade para o Estado, de baixo 
para cima, dos movimentos sociais para os partidos e instituições políticas. 
É nela que eu hoje acredito. 
Se observada a passagem que antecede o fragmento solicitado para análise, pode-se 
constatar que o termo “nela” está diretamente relacionado com a palavra maré e que é 
exatamente isso que articula semanticamente os parágrafos. Assim, a questão em tela 
não apresenta dúvidas, trata-se de coesão textual referencial. A questão não apresenta 
nem mesmo possibilidade de retomada pronominal com qualquer outra alternativa 
apresentada. 
 
 
Questão: 21 
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Candidata: CLÁUDIA MIRELLA PEREIRA RAMOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Conserva-se o gabarito letra A.  
Favor verificar a pag. 25: Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social – CREAS (MDS). 
 
 
Questão: 23 
Candidata: AVANILDA SANTOS MENDONÇA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 24 
Candidata: LAYANE VILAS BOAS NEVES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Conserva-se o gabarito letra A.  
Art. 19/ Resolução nº 33/2012. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
deverão instituir os conselhos por meio de edição de lei específica, conforme a LOAS. 
Opção da prova – veja a diferença: Os municípios deverão instituir os conselhos por meio 
de lei específica, conforme a estrutura organizacional do município. 
 
 
Questão: 26 
Candidatos: GLEICE PASSOS MOTA, ROSILENE SILVA OLIVEIRA, JAMILE CARLOS 
OLIVEIRA, TEREZA CRISTINA OTONI OLIVEIRA, MAGNA LAURE SANDER, DAIANE 
NEVES DA SILVA, IVANILDA SANTOS MENDONÇA, DAPHANE SANTOS COUTINHO 
e ILKA JULIANA SILVA SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A Assistência Social é GARANTIA DE DIREITOS. Esses direitos estão 
regulamentados em leis, as quais, todos os assistentes sociais têm obrigação de 
conhecê-las para atuação dos mesmos junto aos programas sociais. Essas estão na 
Coletânea de Leis do Assistente Social, livro encontrado em todos os Conselhos 
Regionais e no Conselho Federal. 
 

As leis: Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da 
Penha, do Programa Bolsa Família e Política Nacional da Pessoa com Deficiência, 
Sistema Sócioeducativo, Saúde Mental, Política sobra Drogas, SUS, Tipificação Nacional, 
entre tantas outras, são leis que o assistente social tem respaldo para sua atuação junto 
aos programas sociais. 

O programa é claro em seu conteúdo; vejamos: atuação do assistente social junto 
aos programas sociais, assistência social com garantia de direitos: (Seguridade Social, 
Saúde, Assistência e Previdência Social), Legislação Específica da Assistência Social, 
Noções de Políticas Públicas, entre outros itens. 

Portanto, todas as questões da prova estão dentro do programa citado no edital. 
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Questão: 29 
Candidatos: GLEICE PASSOS MOTA, ROSILENE SILVA OLIVEIRA, TEREZA 
CRISTINA OTONI OLIVEIRA, MAGNA LAURE SANDER, IVANILDA SANTOS 
MENDONÇA e DAPHANE SANTOS COUTINHO  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A Assistência Social é GARANTIA DE DIREITOS. Esses direitos estão 
regulamentados em leis, as quais, todos assistentes sociais tem obrigação de conhecê-
las para atuação dos mesmos junto aos programas sociais. Essas estão na Coletânea de 
Leis do Assistente Social, livro encontrado em todos os Conselhos Regionais e no 
Conselho Federal. 
 

As leis: Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da 
Penha, do Programa Bolsa Família e Política Nacional da Pessoa com Deficiência, 
Sistema Sócioeducativo, Saúde Mental, Política sobra Drogas, SUS, Tipificação Nacional, 
entre tantas outras, são leis que o assistente social tem respaldo para sua atuação junto 
aos programas sociais. 

O programa é claro em seu conteúdo: vejamos: atuação do assistente social junto 
aos programas sociais, assistência social com garantia de direitos: (Seguridade Social, 
Saúde, Assistência e Previdência Social), Legislação Específica da Assistência Social, 
Noções de Políticas Públicas, entre outros itens. 

Portanto, todas as questões da prova estão dentro do programa citado no edital. 
 
 
Questão: 30 
Candidatos: GLEICE PASSOS MOTA, TEREZA CRISTINA OTONI OLIVEIRA, MAGNA 
LAURE SANDER, IVANILDA SANTOS MENDONÇA e DAPHANE SANTOS COUTINHO  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A Assistência Social é GARANTIA DE DIREITOS. Esses direitos estão 
regulamentados em leis, as quais, todos assistentes sociais tem obrigação de conhecê-
las para atuação dos mesmos junto aos programas sociais. Essas estão na Coletânea de 
Leis do Assistente Social, livro encontrado em todos os Conselhos Regionais e no 
Conselho Federal. 
 

As leis: Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da 
Penha, do Programa Bolsa Família e Política Nacional da Pessoa com Deficiência, 
Sistema Sócioeducativo, Saúde Mental, Política sobra Drogas, SUS, Tipificação Nacional, 
entre tantas outras, são leis que o assistente social tem respaldo para sua atuação junto 
aos programas sociais. 

O programa é claro em seu conteúdo: vejamos: atuação do assistente social junto 
aos programas sociais, assistência social com garantia de direitos: (Seguridade Social, 
Saúde, Assistência e Previdência Social), Legislação Específica da Assistência Social, 
Noções de Políticas Públicas, entre outros itens. 

Portanto, todas as questões da prova estão dentro do programa citado no edital. 
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Questão: 31 
Candidatos: GLEICE PASSOS MOTA, ROSILENE SILVA OLIVEIRA, TEREZA 
CRISTINA OTONI OLIVEIRA, MAGNA LAURE SANDER, IVANILDA SANTOS 
MENDONÇA e DAPHANE SANTOS COUTINHO  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A Assistência Social é GARANTIA DE DIREITOS. Esses direitos estão 
regulamentados em leis, as quais, todos assistentes sociais tem obrigação de conhecê-
las para atuação dos mesmos junto aos programas sociais. Essas estão na Coletânea de 
Leis do Assistente Social, livro encontrado em todos os Conselhos Regionais e no 
Conselho Federal. 
 

As leis: Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da 
Penha, do Programa Bolsa Família e Política Nacional da Pessoa com Deficiência, 
Sistema Sócioeducativo, Saúde Mental, Política sobra Drogas, SUS, Tipificação Nacional, 
entre tantas outras, são leis que o assistente social tem respaldo para sua atuação junto 
aos programas sociais. 

O programa é claro em seu conteúdo: vejamos: atuação do assistente social junto 
aos programas sociais, assistência social com garantia de direitos: (Seguridade Social, 
Saúde, Assistência e Previdência Social), Legislação Específica da Assistência Social, 
Noções de Políticas Públicas, entre outros itens. 

Portanto, todas as questões da prova estão dentro do programa citado no edital. 
 
 
Questão: 31 
Candidatos: THAIS BITENCOURT PEIXOTO GOMES, LAYANE VILAS BOAS NEVES 
e JANNA ALVES BRITTO PEIXOTO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Conserva-se o gabarito letra D.  
Art. 55: O PIA será elaborado no prazo de até ____ da data do ingresso do adolescente 
no programa de atendimento. 
Essa foi a redação da questão. 
A redação do Art. 56 é completamente diferente. A resposta correta é 45 dias. 
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Questão: 32 
Candidatos: GLEICE PASSOS MOTA, TEREZA CRISTINA OTONI OLIVEIRA, MAGNA 
LAURE SANDER, IVANILDA SANTOS MENDONÇA e DAPHANE SANTOS COUTINHO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A Assistência Social é GARANTIA DE DIREITOS. Esses direitos estão 
regulamentados em leis, as quais, todos assistentes sociais tem obrigação de conhecê-
las para atuação dos mesmos junto aos programas sociais. Essas estão na Coletânea de 
Leis do Assistente Social, livro encontrado em todos os Conselhos Regionais e no 
Conselho Federal. 
 

As leis: Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da 
Penha, do Programa Bolsa Família e Política Nacional da Pessoa com Deficiência, 
Sistema Sócioeducativo, Saúde Mental, Política sobra Drogas, SUS, Tipificação Nacional, 
entre tantas outras, são leis que o assistente social tem respaldo para sua atuação junto 
aos programas sociais. 

O programa é claro em seu conteúdo: vejamos: atuação do assistente social junto 
aos programas sociais, assistência social com garantia de direitos: (Seguridade Social, 
Saúde, Assistência e Previdência Social), Legislação Específica da Assistência Social, 
Noções de Políticas Públicas, entre outros itens. 

Portanto, todas as questões da prova estão dentro do programa citado no edital. 
 
 
Questão: 33 
Candidatos: GLEICE PASSOS MOTA, JAMILE CARLOS OLIVEIRA, TEREZA 
CRISTINA OTONI OLIVEIRA, MAGNA LAURE SANDER, DAIANE NEVES DA SILVA, 
IVANILDA SANTOS MENDONÇA e ILKA JULIANA SILVA SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A Assistência Social é GARANTIA DE DIREITOS. Esses direitos estão 
regulamentados em leis, as quais, todos assistentes sociais tem obrigação de conhecê-
las para atuação dos mesmos junto aos programas sociais. Essas estão na Coletânea de 
Leis do Assistente Social, livro encontrado em todos os Conselhos Regionais e no 
Conselho Federal. 
 

As leis: Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da 
Penha, do Programa Bolsa Família e Política Nacional da Pessoa com Deficiência, 
Sistema Sócioeducativo, Saúde Mental, Política sobra Drogas, SUS, Tipificação Nacional, 
entre tantas outras, são leis que o assistente social tem respaldo para sua atuação junto 
aos programas sociais. 

O programa é claro em seu conteúdo: vejamos: atuação do assistente social junto 
aos programas sociais, assistência social com garantia de direitos: (Seguridade Social, 
Saúde, Assistência e Previdência Social), Legislação Específica da Assistência Social, 
Noções de Políticas Públicas, entre outros itens. 

Portanto, todas as questões da prova estão dentro do programa citado no edital. 
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Questão: 34 
Candidatos: GLEICE PASSOS MOTA, ROSILENE SILVA OLIVEIRA e TEREZA 
CRISTINA OTONI OLIVEIRA  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A Assistência Social é GARANTIA DE DIREITOS. Esses direitos estão 
regulamentados em leis, as quais, todos assistentes sociais tem obrigação de conhecê-
las para atuação dos mesmos junto aos programas sociais. Essas estão na Coletânea de 
Leis do Assistente Social, livro encontrado em todos os Conselhos Regionais e no 
Conselho Federal. 
 

As leis: Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da 
Penha, do Programa Bolsa Família e Política Nacional da Pessoa com Deficiência, 
Sistema Sócioeducativo, Saúde Mental, Política sobra Drogas, SUS, Tipificação Nacional, 
entre tantas outras, são leis que o assistente social tem respaldo para sua atuação junto 
aos programas sociais. 

O programa é claro em seu conteúdo: vejamos: atuação do assistente social junto 
aos programas sociais, assistência social com garantia de direitos: (Seguridade Social, 
Saúde, Assistência e Previdência Social), Legislação Específica da Assistência Social, 
Noções de Políticas Públicas, entre outros itens. 

Portanto, todas as questões da prova estão dentro do programa citado no edital. 
 
 
Questão: 34 
Candidata: SANDRA COSTA DOS SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 35 
Candidatos: GLEICE PASSOS MOTA, ROSILENE SILVA OLIVEIRA, JAMILE CARLOS 
OLIVEIRA, TEREZA CRISTINA OTONI OLIVEIRA, MAGNA LAURE SANDER, DAIANE 
NEVES DA SILVA, IVANILDA SANTOS MENDONÇA, DAPHANE SANTOS COUTINHO 
e ILKA JULIANA SILVA SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A Assistência Social é GARANTIA DE DIREITOS. Esses direitos estão 
regulamentados em leis, as quais, todos assistentes sociais tem obrigação de conhecê-
las para atuação dos mesmos junto aos programas sociais. Essas estão na Coletânea de 
Leis do Assistente Social, livro encontrado em todos os Conselhos Regionais e no 
Conselho Federal. 
 

As leis: Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da 
Penha, do Programa Bolsa Família e Política Nacional da Pessoa com Deficiência, 
Sistema Sócioeducativo, Saúde Mental, Política sobra Drogas, SUS, Tipificação Nacional, 
entre tantas outras, são leis que o assistente social tem respaldo para sua atuação junto 
aos programas sociais. 



 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS - BA 
EDITAL 001/2015 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

O programa é claro em seu conteúdo: vejamos: atuação do assistente social junto 
aos programas sociais, assistência social com garantia de direitos: (Seguridade Social, 
Saúde, Assistência e Previdência Social), Legislação Específica da Assistência Social, 
Noções de Políticas Públicas, entre outros itens. 

Portanto, todas as questões da prova estão dentro do programa citado no edital. 
 
 
Questão: 35 
Candidatos: JANNA ALVES BRITTO PEIXOTO, LIDIANE RODRIGUES MAGALHÃES, 
THAÍS BITENCOURT PEIXOTO GOMES e CAROL SILVA SANTANA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Conserva-se o gabarito letra B.  
O artigo é claro: Constitui crime punível com reclusão de seis meses a um ano e multa. 
A opção afirma que constitui crime punível com multa. Não é só multa; tem multa e 
reclusão. 
 
 
Questão: 36 
Candidatos: GLEICE PASSOS MOTA, ROSILENE SILVA OLIVEIRA, TEREZA 
CRISTINA OTONI OLIVEIRA, MAGNA LAURE SANDER e IVANILDA SANTOS 
MENDONÇA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A Assistência Social é GARANTIA DE DIREITOS. Esses direitos estão 
regulamentados em leis, as quais, todos assistentes sociais tem obrigação de conhecê-
las para atuação dos mesmos junto aos programas sociais. Essas estão na Coletânea de 
Leis do Assistente Social, livro encontrado em todos os Conselhos Regionais e no 
Conselho Federal. 
 

As leis: Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da 
Penha, do Programa Bolsa Família e Política Nacional da Pessoa com Deficiência, 
Sistema Sócioeducativo, Saúde Mental, Política sobra Drogas, SUS, Tipificação Nacional, 
entre tantas outras, são leis que o assistente social tem respaldo para sua atuação junto 
aos programas sociais. 

O programa é claro em seu conteúdo: vejamos: atuação do assistente social junto 
aos programas sociais, assistência social com garantia de direitos: (Seguridade Social, 
Saúde, Assistência e Previdência Social), Legislação Específica da Assistência Social, 
Noções de Políticas Públicas, entre outros itens. 

Portanto, todas as questões da prova estão dentro do programa citado no edital. 
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Questão: 37 
Candidatos: GLEICE PASSOS MOTA, ROSILENE SILVA OLIVEIRA e TEREZA 
CRISTINA OTONI OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A Assistência Social é GARANTIA DE DIREITOS. Esses direitos estão 
regulamentados em leis, as quais, todos assistentes sociais tem obrigação de conhecê-
las para atuação dos mesmos junto aos programas sociais. Essas estão na Coletânea de 
Leis do Assistente Social, livro encontrado em todos os Conselhos Regionais e no 
Conselho Federal. 
 

As leis: Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da 
Penha, do Programa Bolsa Família e Política Nacional da Pessoa com Deficiência, 
Sistema Sócioeducativo, Saúde Mental, Política sobra Drogas, SUS, Tipificação Nacional, 
entre tantas outras, são leis que o assistente social tem respaldo para sua atuação junto 
aos programas sociais. 

O programa é claro em seu conteúdo: vejamos: atuação do assistente social junto 
aos programas sociais, assistência social com garantia de direitos: (Seguridade Social, 
Saúde, Assistência e Previdência Social), Legislação Específica da Assistência Social, 
Noções de Políticas Públicas, entre outros itens. 

Portanto, todas as questões da prova estão dentro do programa citado no edital. 
 
 
Questão: 38 
Candidatos: GLEICE PASSOS MOTA, ROSILENE SILVA OLIVEIRA e TEREZA 
CRISTINA OTONI OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A Assistência Social é GARANTIA DE DIREITOS. Esses direitos estão 
regulamentados em leis, as quais, todos assistentes sociais tem obrigação de conhecê-
las para atuação dos mesmos junto aos programas sociais. Essas estão na Coletânea de 
Leis do Assistente Social, livro encontrado em todos os Conselhos Regionais e no 
Conselho Federal. 
 

As leis: Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da 
Penha, do Programa Bolsa Família e Política Nacional da Pessoa com Deficiência, 
Sistema Sócioeducativo, Saúde Mental, Política sobra Drogas, SUS, Tipificação Nacional, 
entre tantas outras, são leis que o assistente social tem respaldo para sua atuação junto 
aos programas sociais. 

O programa é claro em seu conteúdo: vejamos: atuação do assistente social junto 
aos programas sociais, assistência social com garantia de direitos: (Seguridade Social, 
Saúde, Assistência e Previdência Social), Legislação Específica da Assistência Social, 
Noções de Políticas Públicas, entre outros itens. 

Portanto, todas as questões da prova estão dentro do programa citado no edital. 
 
 
Questão: 39 
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Candidatas: GLEICE PASSOS MOTA e TEREZA CRISTINA OTONI OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A Assistência Social é GARANTIA DE DIREITOS. Esses direitos estão 
regulamentados em leis, as quais, todos assistentes sociais tem obrigação de conhecê-
las para atuação dos mesmos junto aos programas sociais. Essas estão na Coletânea de 
Leis do Assistente Social, livro encontrado em todos os Conselhos Regionais e no 
Conselho Federal. 
 

As leis: Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da 
Penha, do Programa Bolsa Família e Política Nacional da Pessoa com Deficiência, 
Sistema Sócioeducativo, Saúde Mental, Política sobra Drogas, SUS, Tipificação Nacional, 
entre tantas outras, são leis que o assistente social tem respaldo para sua atuação junto 
aos programas sociais. 

O programa é claro em seu conteúdo: vejamos: atuação do assistente social junto 
aos programas sociais, assistência social com garantia de direitos: (Seguridade Social, 
Saúde, Assistência e Previdência Social), Legislação Específica da Assistência Social, 
Noções de Políticas Públicas, entre outros itens. 

Portanto, todas as questões da prova estão dentro do programa citado no edital. 
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CARGO: AUDITOR FISCAL 
 

Questão: 24 
Candidatos: SANDRO TADEU COUTINHO e HELTON PEREIRA PAIVA DA CRUZ 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: não merece prosperar o recurso do candidato acima mencionado, no que 
se refere à questão de nº 24 da prova em comento, tendo em vista que a alternativa 
representada pela letra ‘’B’’, indicada como correta pelo gabarito oficial prevê uma das 
hipóteses em que não se admite a emenda ao projeto de lei do orçamento anual, por 
expressa vedação constitucional. Portanto, o gabarito apresenta-se correto, nos termos 
do artigo 166, da Constituição Federal.   

Isto posto, somos pela improcedência do recurso. 

 

Questão: 25 
Candidata: ÉRICA ALESSANDRA FARIAS SARAIVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não merece prosperar o recurso da candidata, no que se refere à questão 
de nº 25 da prova em comento, tendo em vista que a alternativa representada pela letra 
‘’C’’, indicada como correta pelo gabarito oficial prevê dois dos princípios que regem a 
seguridade social, quais sejam: a seletividade e distributividade na prestação dos 
serviços e benefícios.  
 Lado outro, a alternativa representada pela alternativa ‘’D” revela-se incompleta, 
não mencionando que o caráter democrático e descentralizado é da administração. 
Portanto, o gabarito apresenta-se correto, nos termos do artigo 194, parágrafo único da 
Constituição Federal.   
 Isto posto, somos pela improcedência do recurso. 
 
 
Questão: 25 
Candidato: HELTON PEREIRA PAIVA DA CRUZ  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não merece prosperar o recurso do candidato, no que se refere à questão 
de nº 25 da prova em comento, tendo em vista que a alternativa representada pela letra 
‘’C’’, indicada como correta pelo gabarito oficial prevê dois dos princípios que regem a 
seguridade social, quais sejam: a seletividade e distributividade na prestação dos 
serviços e benefícios.  
 Lado outro, a alternativa representada pela alternativa ‘’D” revela-se incompleta, 
não mencionando que o caráter democrático e descentralizado é da administração. 
Portanto, o gabarito apresenta-se correto, nos termos do artigo 194, parágrafo único, da 
Constituição Federal.   
 
 No que tange à observação do candidato em relação ao conteúdo programático do 
edital, cumpre consignar que não é necessário o seu esgotamento, competindo à 
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organizadora pautar-se por meio de seus limites e de acordo com o seu entendimento 
para melhor avaliação dos candidatos. 
 Isto posto, somos pela improcedência do recurso. 
 
 
Questão: 27 
Candidato: SANDRO TADEU COUTINHO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não merece prosperar o recurso do candidato, no que se refere à questão 
de nº 27 da prova em comento, tendo em vista o enunciado guardar estrita relação com o 
dispositivo do artigo 38, do Ato das Disposições Constitucionais Provisórias, devendo, 
destarte, ser mantido o gabarito.  
 Isto posto, somos pela improcedência do recurso. 
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CARGO: BIÓLOGO 
 
 
Questão: 10 
Candidata: LILIANE OLIVEIRA CEUTA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 33 
Candidata: GABRIELA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Espécies de peixes economicamente importantes, como o pacu e o 
tambaqui, não se reproduzem naturalmente em tanques ou viveiros, e, por isso é feita a 
“reprodução induzida”. Essa técnica consta de alguns passos. 
Um dos passos, da sequência de reprodução induzida nestes peixes apresenta erro: 
 
a) Sequência correta 
b) Sequência correta 
c) Após algum tempo pressiona-se o ventre das fêmeas e recolhem-se milhares de ovos 
em bandejas... 
 

• erro – com água (misturada a uma ração especial e algas) 
                     em temperaturas entre 20% e 30% 
 

• correto – com água limpa em temperatura baixa entre 10°C e 15°C. 
 
d) Em seguida o sêmen coletado dos machos é misturado aos ovos 
     OBS: faltou o ponto – erro de digitação 
 
Erro de digitação não científico. 
 
Resposta conforme gabarito C. – onde ocorre o erro científico. 
 
Conclusão – o erro científico da opção C prevalece sobre a falta de um ponto ou vírgula 
que no caso não impede o entendimento da questão, como sugere a candidata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão: 38 
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Candidatas: GABRIELA VASCONCELOS DE OLIVEIRA e ROSIMEIRE DE JESUS 
FERNANDES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá... 
Não é nativa do Brasil: 
 

a) Tamareira 
b) Dendezeiro 
c) Palmito Juçara 
d) Buriti 

 
Nativa: que é natural, que nasce em um lugar. 
             (conforme dicionário da língua portuguesa) 
 
 
Originário: primitivo - procedente 
                 (conforme dicionário da língua portuguesa) 
 
Dendezeiro - nasce, cresce, é cultivado, utilizado no nordeste. 
Nem a Tamareira, nem o Dendezeiro são originários do Brasil, não procedem do Brasil. 
 
A questão não é sobre a origem, procedência das palmeiras. 
 
O entendimento da questão está nas palavras nativa e originária. 
 
Conclusão – Marcar opção A conforme gabarito da MSM Consultoria. 
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CARGO: BIOQUÍMICO 
 
 
Questão: 05 
Candidato: DANYLO FIGUEREDO CEZANA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: São antídotos contra a cultura autoritária que sempre ditou a receita do 
desastre social. 
Considerando o contexto em uso, a palavra sublinhada é melhor substituída por 
 

a. Remédios 
b. Substancias  
c. Soros  
d. Venenos 

 
Julgo improcedente o recurso. 
 
Conforme apontado no enunciado, a questão solicita um sinônimo contextual no qual o 
autor afirma que o remédio (o que dá jeito, conserta, o que ‘cura’) a cultura autoritária e 
etc.  
O candidato alega que há um sentido de “veneno” que se adequaria, entretanto, este foge 
totalmente ao sentido do texto. 
 
Não há o que contestar na questão. 
 
 
Questão: 09 
Candidato: RAMON ALVES PIRES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Há uma palavra central que aparece em todas as partes do texto, estando 
também diretamente relacionada com a tese do autor. Essa palavra, que garante unidade 
ao texto, é 

a. Democracia 
b. Fome cidadania 
c. Estado 
d. Luta 

Julgo Improcedente o recurso. 

A palavra luta (pode estar implícita já que uma das formas de garantir coesão e unidade 
ao texto é a utilização de palavras do mesmo campo semântico) confere unidade ao texto: 
está na tese de que a mudança não se dá pela luta (revolta/explosões sociais), está na 
argumentação, quando o autor opta pela luta contra a miséria e pela cidadania, e na 
conclusão. Veja que o desdobramento do significado da palavra ocorre justamente na 
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argumentação, quando ele fundamenta sua tese e apresenta sua verdadeira luta. As 
palavras Democracia e Fome de cidadania estão contidas no sentido da luta de que 
Herbert fala. (ERNANI e NICOLA, Práticas de Linguagem, Leitura e produção de textos, 
Scipione, 2001) 

 
Questão: 10 
Candidata: KAROLINE CAVALCANTE PIMENTA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 33 
Candidato: RAMON ALVES PIRES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Os seguintes medicamentos podem atuar como antagonistas da piridoxina 
e produzir anemia sideroblástica ou neurite periférica, ou aumento de sua excreção 
urinária: cloranfenicol, cicloserina, isoniazida. 
 
Fonte: Blackbook Clínica Médica, 2ª edição. 
 
Conserva-se a letra A. 
 
 
Questão: 39 
Candidatos: DANYLO FIGUEREDO CEZANA e RAMON ALVES PIRES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: No espermograma, primeiro eles avaliam as condições físicas do sêmen, 
como o volume, viscosidade, liquefação, coloração e pH (exame macroscópico). Então, a 
análise se torna microscópica, verificando a concentração de espermatozóides, qual a 
motilidade total e progressiva, a vitalidade desses gametas e se está tudo certo com sua 
estrutura. 
 

Exame microscópico: estudo ao microscópio de tecidos e órgãos, preparados sobre 
lâminas. 

Conserva-se a letra C. 
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CARGO: ECONOMISTA 
 
 

Questão: 21 
Candidato: FRED OLIVEIRA RODRIGUES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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CARGO: ENFERMEIRO 
 
 

Questão: 02 
Candidatos: SILLAS MENDES SANTOS, PAULA MARA BOTELHO SILVA PEREIRA, 
ALESSANDRA CARVALHO DE SOUSA e NOELIA DOS SANTOS BARBOSA 
Recurso(s): INDEFERIDO 

           Justificativa: Pode-se afirmar que o autor defende 

a. Que os movimentos sociais democráticos podem transformar o Brasil. 
b. Que o caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas 

sim as transformações sociais. 
c. Que a condenação da miséria é o ponto de partida para as mudanças acontecerem 

no Brasil. 
d. O Estado tem que garantir renda digna, saúde, educação, saneamento, cultura. 

Julgo Improcedente o recurso. 

Justificativa: 

Antes de adentrarmos na análise do texto que justificará a recusa do recurso, passo a 
citar um conceito importante ao entendimento do candidato: 

1. Tópico frasal é parte integrante do parágrafo de um texto. É a introdução do 
parágrafo "representada na maioria dos casos por um ou dois períodos curtos iniciais, 
em que se expressa de maneira sumária e sucinta a ideia-núcleo" (GARCIA, O.M. 
Comunicação em prosa moderna). Em um texto, representa a ideia central a ser 
desenvolvida, de um modo geral, a tese. 

 
       Essa ideia núcleo, segundo Garcia, normalmente constitui-se uma generalização que 
vai sendo especificada no decorrer do texto, contribuindo assim para sua unidade e para 
coerência do texto. 
       Magda Soares, em seu livro Técnicas de redação, afirma que a ideia núcleo ou frase 
núcleo, ou tópico frasal servem de instrumento para garantir que, ao escrever, a pessoa 
não se afastará do objetivo fixado. Assim, o objetivo do autor seria mostrar que o caminho 
para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as transformações 
sociais. Portanto essa é a sua tese. 

      No primeiro parágrafo do texto, Herbert de Souza expõe a tese a ser desenvolvida “O 
caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as 
transformações sociais. Como posso comprovar que essa é a tese? Veja como no 
desenvolvimento o autor sustenta essa ideia. Nos outros parágrafos, ele passa a falar 
sobre “a energia que pode ser usada(...) para fazer um futuro diferente”. 
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        Os "sinais" que ele via naquele momento e que funcionariam como impulsionadores 
da mudança desejada eram os movimentos pela ética, pelos fracos, pelo melhoramento 
das cidades. Acrescentava-se a isso o desejo da elite, que não queria viver um apartheid 
(segundo o modelo da África do Sul), e o dos pobres, que queriam "sua cota de 
cidadania". São os movimentos provocando mudanças. 
         Em seguida, expõe sua ação pessoal e sua luta: a não-aceitação dos fatos e a 
condenação da miséria. Da luta contra um regime (capitalismo) passa à luta contra a 
miséria, passando da militância armada (ou que poderia ser armada) para a militância 
pela consciência. 
         Reitera essa posição, mais adiante, expondo conceitos básicos ligados à dignidade 
da pessoa numa sociedade ("Todos podem e devem comer, trabalhar e obter uma renda 
digna...") e rejeitando a postura daqueles que poderiam considerar a miséria um fato 
inevitável. Reitera seu ponto de vista de que as instituições existem em função do bem-
estar das pessoas. 
         Finaliza comparando dois momentos de sua vida, suas lutas, sua antiga "fome de 
divindade" e sua atual “fome de humanidade”. 

(ERNANI e NICOLA, Práticas de Linguagem, Leitura e produção de textos, Scipione, 
2001) 

 
Questão: 02 
Candidata: ELINEIDE CLIMACO SOUZA SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital no subitem 18.2 b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 

candidato, referente a cada questão; e ainda de acordo com o Edital no subitem 18.5: 
Não serão reconhecidos os recursos que não estiverem devidamente fundamentados (...) 
 
 
 
Questão: 03 
Candidata: ELINEIDE CLIMACO SOUZA SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital no subitem 18.2 b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 

candidato, referente a cada questão; e ainda de acordo com o Edital no subitem 18.5: 
Não serão reconhecidos os recursos que não estiverem devidamente fundamentados (...) 
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Questão: 04 
Candidata: KENNIA CANDIDA TORRES BOTELHO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A visão do Brasil passada pelo autor demonstra  
 

a. Dúvida 
b. Certeza 
c. Otimismo 
d. Descrença  

 
Julgo Improcedente o recurso. A voz que fala no texto, no caso do próprio autor que 
assume esse lugar social, não se apresenta de forma que sugira dúvida, certeza ou 
descrença, portanto, a alternativa que é pertinente é o otimismo. O autor se mostra 
empenhado, acredita que existam mudanças positivas e que ainda que sejam lentas, eles 
ocorrem. Ele se mostra vivo, entusiasmado, de outro, vê perspectivas para o país. 
Dentre os campos semânticos apresentados o único correto está na letra C. 
 
 
Questão: 05 
Candidata: MAIRA MEIRA CASCALHO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: São antídotos contra a cultura autoritária que sempre ditou a receita do 
desastre social. 
 
Considerando o contexto em uso, a palavra sublinhada é melhor substituída por 
 

a. Remédios 
b. Substancias  
c. Soros  
d. Venenos 

 
Julgo improcedente o recurso. 
Conforme apontado no enunciado, a questão solicita um sinônimo contextual no qual o 
autor afirma que o remédio (o que dá jeito, conserta, o que ‘cura’) a cultura autoritária e 
etc. Não há o que contestar na questão. 
 
 
Questão: 06 
Candidata: ELINEIDE CLIMACO SOUZA SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital no subitem 18.2 b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 

candidato, referente a cada questão; e ainda de acordo com o Edital no subitem 18.5: 
Não serão reconhecidos os recursos que não estiverem devidamente fundamentados (...) 
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Questão: 09 
Candidatos: ANA CAROLINA NONATO DE CARVALHO, LUANA BOLELLI PINTO, 
MÔNICA APARECIDA GOMES e FLÁVIA PEREIRA GONÇALVES DA SILVA  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Há uma palavra central que aparece em todas as partes do texto, estando 
também diretamente relacionada com a tese do autor. Essa palavra, que garante unidade 
ao texto, é 

a. Democracia 
b. Fome cidadania 
c. Estado 
d. Luta 

Julgo Improcedente o recurso. 

A palavra luta (pode estar implícita já que uma das formas de garantir coesão e unidade 
ao texto é a utilização de palavras do mesmo campo semântico) confere unidade ao texto: 
está na tese de que a mudança não se dá pela luta (revolta/explosões sociais), está na 
argumentação, quando o autor opta pela luta contra a miséria e pela cidadania, e na 
conclusão. Veja que o desdobramento do significado da palavra ocorre justamente na 
argumentação, quando ele fundamenta sua tese e apresenta sua verdadeira luta. As 
palavras Democracia e Fome de cidadania estão contidas no sentido da luta de que 
Herbert fala. (ERNANI e NICOLA, Práticas de Linguagem, Leitura e produção de textos, 
Scipione, 2001) 

 
Questão: 10 
Candidatos: RAYANA LEMOS, VALÉRIA DE CARVALHO MOREIRA, ALANA 
SANTOS PEREIRA GUSMÃO, ANA CAROLINA DE AZEVEDO FIGUEIREDO, KELLY 
REBOUÇAS SANTOS, ALESSANDRA CARVALHO DE SOUSA, MÔNICA APARECIDA 
GOMES, GILMARA GARCIA GOMES TERRA, ALINE LEÃO SOARES e GHEISA ROSA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 18 
Candidato: RÔMULO TAVARES VIANA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A palavra “aparentemente” é formada por 

a- Derivação prefixal 
b- Derivação sufixal 
c- Derivação imprópria 
d- Derivação regressiva 
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Julgo Improcedente o recurso. A fundamentação do candidato é totalmente equivocada. 
Segundo o candidato, a palavra “aparentemente” vem de “parente” ??????? 

A questão em tela não apresenta nenhuma inadequação conceitual. 

 
Questão: 21 
Candidata: ALESSANDRA CARVALHO DE SOUSA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O paciente cirúrgico tem algumas peculiaridades especiais no que diz 
respeito á realização do curativo na incisão cirúrgica. Quanto a esse tipo de curativo é 
INCORRETO afirmar: 
 

a)  O curativo da incisão cirúrgica, onde não há sangramento nem presença de 
secreção, deve ser trocado no dia seguinte da sua realização. 

b) Ao realizar o curativo deve se observar a incisão quanto às características das 
bordas, presença de hiperemia, edema, calor ou dor local, saída de secreção, 
integridade dos pontos e também observar o aspecto da pele ao redor da incisão. 

c) A limpeza da incisão cirúrgica deve ser realizada com auxílio da pinça, em sentido 
único, utilizando as duas faces da gaze (sem movimentos de vaivém), trocando as 
gazes sempre que necessário. 

d) A cobertura primária da incisão cirúrgica no trans operatório deve ser feita com 
pomada do tipo colagenase com cloranfenicol, neomicina, ou outro agente tópico 
com antibiótico associado, a fim de evitar infecção.  

 
A alternativa A está correta, segundo indicações do INTO e vários outros protocolos de 

instituições de saúde, e também de livros especializados na área de tratamento de feridas 
a troca de curativo de incisão cirúrgica deve ser realizada após 24 a 48 horas de sua 
realização, sendo lavado com SF 0,9%, e com técnica estéril, não se lava ferida cirúrgica 
com água e sabão antes desse tempo. O tempo de fazer o curativo aberto vai variar de 24 
a 48 horas de acordo com a normatização do serviço.  A opção a não especifica o tempo 
de troca e nem como deve ser trocado, mas sim diz que o tempo de troca é de 24 horas 
(de um dia para o outro). 

A alternativa D está incorreta, pois a colagenase é uma pomada que tem ação 
desbridante, agindo assim quebrando o colágeno que deverá ser depositado no leito da 
lesão, a sutura é para aproximar as bordas e com a deposição de colágeno fechar 
rapidamente a lesão. Se passar colagenase irá dificultar a deposição do colágeno na 
ferida. O uso de ATB em tratamento tópico de feridas não é mais indicada atualmente 
pois a lesão não tem vascularização suficiente para absorver o fármaco e a quantidade 
pequena de ATB não é capaz de tratar ou previnir infecção mas sim só capaz de causar 
resistência bacteriana. 
 
Recurso não procede. Manter o gabarito. 
 

Questão: 22 
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Candidata: MÉRCIA DE BRITO GOMES SOUTO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Técnica de inserção do cateter urinário 
 
· Reunir o material para higiene íntima, luvas de procedimento e luvas de procedimento 
estéril, campo estéril, sonda 
vesical de calibre adequado, gel lubrificantea, antisséptico, bolsa coletora de urinab, 
seringab, agulhab e água destiladab; 
· Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica para as mãos; 
· Realizar a higiene íntima do paciente com água e sabonete líquido; 
· Retirar luvas de procedimento, realizar higiene das mãos com água e sabonete líquido 
ou preparação alcoólica para as mãos. 
· Montar campo estéril; 
· Organizar material estéril no campo (seringa, agulha, sonda, coletor urinário, gaze 
estéril); 
· Calçar luva de procedimento estéril; 
· Conectar sonda ao coletor de urina, testando o baloneteb (sistema fechado com sistema 
de drenagem com válvula antirefluxo); 
· Lubrificar a sonda com gel; lubrificante estéril (antes de iniciar a antissepsia); 
· Realizar a antissepsia da região perineal com solução padronizada; 
· Introduzir gel lubrificante na uretra em homens; 
· Lubrificar a ponta da sonda com gel lubrificante em mulheres; 
· Seguir técnica asséptica de inserção; 
· Observar drenagem de urina pelo cateter e/ou sistema coletor, que deverá ficar abaixo 
do nível da bexiga, sem contato 
com o chão; observar para manter o fluxo desobstruído; 
· Fixar corretamente o cateter no hipogástrio no sexo masculino e na raiz da coxa em 
mulheres (evitando traumas)b; 
· Assegurar o registro em prontuário e no dispositivo para monitoramento de tempo de 
permanência e complicações. 
 
a Gel lubrificante de uso único, com ou sem anestésico. 
b Uso para cateter permanente. 
 

http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/images/documentos/livros/Livro4-

MedidasPrevencaoIRASaude.pdf 

Conforme manual da ANVISA é procedimento correto lavar com água e sabão antes de 
usar o anticéptico. A alternativa b está correta, a única incorreta é a alternativa c, uma vez 
que exame laboratorial não é medida de prevenção de infecção. 
 

Recurso não procede. Manter o gabarito. 

 
Questão: 23 
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Candidata: SILVANA CARLLA AZEVEDO SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: a) INCORRETA: Circuito do ventilador A frequência da troca do circuito do 
ventilador não influencia na incidência de PAV. Recomenda-se a troca de circuito entre 
pacientes e quando houver sujidade ou mau funcionamento do equipamento. pag 19 
b)CORRETA Manter pacientes em posição de semi-recumbente, ou seja, com elevação 
da cabeceira em 30 a 45˚, salvo na existência de contra-indicação, tem demonstrado 
associação com um risco reduzido de aspiração pulmonar. A utilização do decúbito 
elevado reduz o risco de aspiração do conteúdo gastrintestinal ou orofaríngicos e de 
secreção nasofaríngea, por este motivo, diminui a incidência de PAV especialmente em 
pacientes recebendo nutrição enteral. Outra razão para o acréscimo desta intervenção é a 
melhoria dos parâmetros ventilatórios quando na posição semi-recumbente. Por exemplo, 
os pacientes nesta posição apresentam um maior volume corrente quando ventilados com 
pressão de suporte e redução no esforço muscular e na taxa de atelectasia. Segundo o 
Instituto para a Melhoria do Cuidado à Saúde – Institute for Helthcare Improvement – IHI, 
inúmeras dicas podem ser seguidas para facilitar a implantação desta intervenção, a 
exemplo destas, está a inclusão da intervenção na folha de controle da enfermagem e 
estimular a notificação clínica caso a cama pareça não estar na posição adequada. pag 
18 

c) CORRETA O uso de ventilação mecânica não-invasiva – VMNI tem demonstrado 
redução na incidência de PAV comparado com ventilação mecânica invasiva em 
pacientes com falência respiratória.PAG 20 

d) CORRETA A intubação nasotraqueal aumenta o risco de sinusite, o que pode 
consequentemente aumentar o risco de PAV, portanto, recomenda-se a intubação 
orotraqueal pag  21 

Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária | Anvisa 

mesma referência citada pela candidata na página 16 vem o texto " condições que 
favorecem aspiração do trato respiratório ou refluxo do trato gastrintestinal (intubação 
endotraqueal ou intubações subsequentes; utilização de sonda nasogástrica; posição 
supina; coma; procedimentos cirúrgicos envolvendo cabeça, pescoço, tórax e abdome 
superior; imobilização devido a trauma ou outra doença); " nesta parte é feito um 
agrupamento dos fatores de risco dando realmente a impressão que a posição supina 
leva risco ao desenvolvimento de pneumonia, já nas páginas seguinte o manual descreve 
claramente esses fatores ficando evidente que a posição supina funciona como uma 
medida de prevenção da pneumonia, na questão destaca ainda que a sondagem entérica 
independente da posição em que a dieta seja administrada também configura como um 
fator de risco. 

Recurso não procede manter o gabarito. 



 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS - BA 
EDITAL 001/2015 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

 
Questão: 25 
Candidatos: BRUNO SOUZA FARIAS, MARGARETH BOTELHO SILVA BOMFIM e 
AUVILANE SANTOS OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A execução do Processo de Enfermagem deve ser registrada formalmente 
no prontuário, devendo conter, EXCETO: 
 
a) um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em 
um dado momento do processo saúde e doença. 
b) os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou os 
diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade 
humana em um dado momento do processo saúde e doença. 
c) as ações ou intervenções das diversas clínicas e de outras especialidades realizadas 
face aos diagnósticos clínicos identificados. 
d) os resultados alcançados como conseqüência das ações ou intervenções de 
enfermagem realizadas. 
 
Art. 6º A execução do Processo de Enfermagem deve ser registrada formalmente, 
envolvendo: 
a) um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em 
um dado momento do processo saúde e doença; 
b) os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou 
coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; 
c) as ações ou intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de 
enfermagem identificados; 
d) os resultados alcançados como conseqüência das ações ou intervenções de 
enfermagem realizadas. 
 
Sem a menor sombra de dúvida a letra c não faz parte dos itens a serem evoluídos 
quanto aos processos de enfermagem, o erro de digitação ficou evidente e para o 
candidato que tiver o mínimo de conhecimento sobre o tema não prejudicou em nada a 
avaliação da questão. 
 
Recurso não procede. Manter gabarito. 
 
Questão: 26 
Candidatas: AILLA TAMARA MORENO SOUZA e KETVEN TORRES NOVAIS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Segundo o Decreto nº 94.406/87 que dispõe sobre o exercício da 
Enfermagem e dá outras providências, o enfermeiro exerce todas as atividades de 
enfermagem cabendo-lhe privativamente, EXCETO:  
 

a) Realizar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. 
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b) Realizar prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde 
pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. 

c)  Realizar Prescrição da assistência de enfermagem. 
d) Realizar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. 
 
Art. 8º – Ao enfermeiro incumbe: 

I – privativamente: 

a) direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição 
de saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem; 

b) organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades 
técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços; 

c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da 
assistência de Enfermagem; 

d) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem; 

e) consulta de Enfermagem; 

f) prescrição da assistência de Enfermagem; 

g) cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida; 

h) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 
conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; 

II – como integrante da equipe de saúde: 

e) a) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde; 

f) b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de 
saúde; 

c) prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de 
saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde; 

Recurso não procede. Manter o gabarito. 

 
 
Questão: 27 
Candidatas: ANA CAROLINA NONATO DE CARVALHO e WAGNA LACERDA BRAGA 
ALMEIDA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
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Justificativa: Segundo o Decreto nº 94.406/87 que dispõe sobre o exercício da 
Enfermagem e dá outras providências, o Auxiliar de Enfermagem executa as atividades 
auxiliares, de nível médio atribuídas à equipe de Enfermagem, sob supervisão, orientação 
e direção de Enfermeiro. De acordo com este decreto é atividade que pode ser realizada 
pelo Auxiliar de Enfermagem: 
 

a)  Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas. 
b) Participar na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. 
c) Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das 

atividades de assistência de Enfermagem. 
d) Identificar as distócias obstétricas e tomada de providências até a chegada do 

médico. 
 

e) Art. 11 – O Auxiliar de Enfermagem executa as atividades auxiliares, de nível médio 
atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe: 

f) I – preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos; 

g) II – observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua 
qualificação; 

h) III – executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras 
atividades de Enfermagem, tais como: 

i) ministrar medicamentos por via oral e parenteral; 

j) realizar controle hídrico; 

k) fazer curativos; 

l) d) aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio; 

m) e) executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas; 

n) f) efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis; 

o) g) realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico; 

p) h) colher material para exames laboratoriais; 

q) i) prestar cuidados de Enfermagem pré e pós-operatórios; 

r) j) circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar; 

s) l) executar atividades de desinfecção e esterilização; 
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t) IV – prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança, 
inclusive: 

u) a) alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se; 

v) b) zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependência de 
unidades de saúde; 

w) V – integrar a equipe de saúde; 

x) VI – participar de atividades de educação em saúde, inclusive: 

y) a) orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições 
de Enfermagem e médicas; 

z) b) auxiliar o Enfermeiro e o Técnico de Enfermagem na execução dos programas de 
educação para a saúde; 

aa) VII – executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes: 

bb) VIII – participar dos procedimentos pós-morte. 

Copia na íntegra do decreto. 

Recurso não procede. Manter o gabarito. 
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Questão: 29 
Candidatos: PAULA HELENO DE CARVALHO, JOÃO PAULO M. DUTRA, AILLA 
TAMARA M. SOUZA, PAULA HELENO DE CARVALHO, RAFAEL MARX S. 
RODRIGUES, FABRÍCIA ALMEIDA SANTOS, VALDIRENE COSTA, ELISAMA F. 
SOUSA REIS, BRUNO SOUZA FARIAS, ÉRIC SANTOS ALMEIDA, MARIA DE 
LOURDES TAVARES DOS SANTOS, ROSÂNGELA O. GOMES BRAGA, ÉRIKA 
EMANUELLA G. MIRANDA, MÉRCIA DE BRITO G. SOUTO, ANDREA PEIXOTO 
CARDOSO, SILLAS MENDES SANTOS, ÉRICA CHAVES LOIOLA, MARGARETH 
BOTELHO S. BOMFIM, VALÉRIA DE CARVALHO MOREIRA, ALANA S. PEREIRA 
GUSMÃO, ANA CAROLINA DE A. FIGUEIREDO, KELLY R. SANTOS, PAULA MARA 
B. SILVA PEREIRA, CLÁUDIA PRISCILLA R. SOARES, SARAH LEITE GOMES, 
RENATO S. SANTOS, KELLY O. SANTOS, NOELIA DOS SANTOS BARBOSA, ALINE 
LEÃO SOARES, GHEISA ROSA, THATIANA ALVES DE OLIVEIRA, REJANE LUZ DE 
O. DO CARMO, ALESSANDRA C. DE SOUSA e THANISIA VENENO ARAÚJO 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 30 
Candidatos: PAULA HELENO DE CARVALHO, AILLA TAMARA MORENO SOUZA, 
PAULA HELENO DE CARVALHO, BÁRBARA FAISLON BORGES, BRUNO SOUZA 
FARIAS, ÉRICA CHAVES LOIOLA, VALÉRIA DE CARVALHO MOREIRA, ALANA 
SANTOS PEREIRA GUSMÃO, ANA CAROLINA DE AZEVEDO FIGUEIREDO, 
ALESSANDRA CARVALHO DE SOUSA, GILMARA GARCIA GOMES TERRA e KELLY 
REBOUÇAS SANTOS  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Quanto a AUDITORIA de maneira geral e na perspectiva dos serviços de 
saúde é INCORRETO afirmar: 
 

a) A auditoria como instrumento de gestão no contexto de um Sistema de Saúde 
assume a missão de avaliar a eficiência, eficácia, efetividade e economicidade 
das ações e serviços de saúde, prestar cooperação técnica e propor medidas 
corretivas, subsidiar o planejamento e o monitoramento com informações 
validadas e confiáveis. 

b) A auditoria consiste no processo de orientação, em que o orientador mediante 
contato com o processo, serviço ou sistema, acompanha o desenvolvimento de 
determinada(s) atividade(s) objeto do acompanhamento. 

c) A auditoria assume o significado de instrumento de gestão que fortalece o SUS, 
contribuindo para a alocação e utilização adequada dos recursos, a garantia do 
acesso e a qualidade da atenção à saúde oferecida aos cidadãos. 

d) A auditoria consiste no exame sistemático e independente dos fatos obtidos 
através da observação, medição, ensaio ou outras técnicas apropriadas, de uma 
atividade, elemento ou sistema, para verificar a adequação aos requisitos 
preconizados pelas leis e normas vigentes e determinar se as ações de saúde e 
seus resultados estão de acordo com as disposições planejadas. 
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TODAS AS ALTERNATIVAS FORAM RETIRADAS DE Brasil. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Sistema Nacional de Auditoria. 
Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Auditoria do SUS : orientações básicas / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Sistema Nacional 
de Auditoria. Departamento Nacional de Auditoria do SUS. – Brasília : Ministério da 
Saúde, 2011.http://sna.saude.gov.br/download/LivroAuditoriaSUS_14x21cm.pdf 

a) Está na introdução deste documento 
 

A alternativa b) 2.3 Conceitos preliminares do trabalho de auditoria. Acompanhamento: 
processo de orientação no qual o orientador, mediante contato com o processo, 
acompanha o desenvolvimento de determinada(s) atividade(s). ESSE CONCEITO É DE 
ACOMPANHAMENTO E NÃO ESPECÍFICO DE AUDITORIA. LOGO ESTA AFIRMATIVA 
ESTÁ INCORRETA. 
 
c) O Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), órgão integrante da 
estrutura da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde e 
componente federal do Sistema Nacional de Auditoria (SNA), exerce atividades de 
auditoria e fiscalização especializada no âmbito do SUS. Conforme definido na 
ParticipaSUS: “A auditoria é um instrumento de gestão para fortalecer o Sistema Único de 
Saúde (SUS), contribuindo para a alocação e utilização adequada dos recursos, a 
garantia do acesso e a qualidade da atenção à saúde oferecida aos 
cidadãos.”INTRODUÇÃO PAG 9 
 
d) Auditoria: é o exame sistemático e independente dos fatos pela observação, medição, 
ensaio ou outras técnicas apropriadas de uma atividade, elemento ou sistema para 
verificar a adequação aos requisitos preconizados pelas leis e normas vigentes e 
determinar se as ações e seus resultados estão de acordo com as disposições 
planejadas. 2.3 CONCEITOS PRELIMINARES DO TRABALHO DE AUDITORIA  PAG 16 
 
Recurso não procede. Manter o gabarito. 
 
 
Questão: 31 
Candidata: ANA CAROLINA NONATO DE CARVALHO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: As alternativas a seguir trazem informações quanto ao encaminhamento e 
admissão do paciente no centro cirúrgico. Leia-as atentamente e marque a alternativa 
INCORRETA: 
 

a) O paciente deve ser encaminhado ao centro cirúrgico sem próteses ou roupas de 
uso pessoal, e com o prontuário completo. 

b) A equipe de enfermagem, da unidade de origem, é responsável pelo 
encaminhamento do paciente com os sinais vitais no pré-operatório imediato. 
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c) A enfermagem do centro cirúrgico deverá proceder à anotação dos achados 
obtidos, na chegada do paciente, para documentar a sua trajetória perioperatória. 

d) A avaliação pré-operatoria de enfermagem só deverá se feita pelo enfermeiro do 
centro cirúrgico, pois este terá condições de avaliar as condições físicas e 
emocionais do paciente. 

 
A ALTERNATIVA B ESTÁ CORRETA, O PACIENTE ANTES DE SER ENCAMINHADO 
AO CENTRO CIRURGICO É PREPARADO PELA EQUIPE DO SETOR ONDE O 
PACIENTE ESTÁ INTERNADO, NISTO INCLUI O BANHO, VESTIMENTA ADEQUADA, 
REMOÇÃO DE ADORNOS E PROTESE E COM O REGISTRO NO PRONTUÁRIO DOS 
SINAIS VITAIS. 
 
A VISITA PRÉ-OPERATÓRIA DE ENFERMAGEM REALIZADA UM DIA ANTES DA 
CIRURGIA PELO ENFERMEIRO DO CENTRO CIRÚRGICO AINDA NÃO É UM 
REALIDADE NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE. AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 
PARA A ADMISSAO DO PACIENTE NO CENTRO CIRURGICO PODEM SER 
COLETADAS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO, E AS 
ALTERAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O ATO CIRÚRGICO OU TRAZE 
POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES NO PÓS OPERATÓRIO DEVEM SER REPASSADAS E 
DISCUTIDAS COM O CIRURGIÃO RESPONSÁVEL. 
 

LOGO APENAS A ALTERNATIVA D É INCORRETA, SENDO A ALTERNATIVA QUE 
RESPONDE A QUESTÃO. 
 
Recurso não procede. Manter gabarito. 
 
 
Questão: 32 
Candidatos: PAULA HELENO DE CARVALHO, KARLA CRISTIANE S. DE LIMA, 
PAULA HELENO DE CARVALHO, RAFAEL MARX SANTOS RODRIGUES, 
VALDIRENE COSTA, BRUNA C. DE CARVALHO, VALÉRIA DE CARVALHO 
MOREIRA, ANA CAROLINA DE A. FIGUEIREDO, KELLY REBOUÇAS SANTOS, 
CLÁUDIA PRISCILLA R. SOARES, ZAMILA S. DE ARAÚJO LIMA, ALINE LEÃO 
SOARES e GHEISA ROSA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A RESOLUÇÃO - RDC Nº 15, de 15 de março de 2012, dispõe sobre 
requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras 
providências. Segundo esta resolução no que diz respeito aos processos de Limpeza dos 
produtos para saúde é correto afirmar, EXCETO: 
 

a) Para produtos para saúde cujo lúmen tenha diâmetro interno inferior a cinco 
milímetros a limpeza deve ser preferencialmente em lavadora ultrassônica, quando 
não for possível aumentar o tempo do material na solução pré-lavagem. 

b) Os produtos para saúde passíveis de processamento, independente da sua 
classificação de risco, inclusive os consignados ou de propriedade do cirurgião, 
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devem ser submetidos ao processo de limpeza, dentro do próprio CME do serviço 
de saúde ou na empresa processadora, antes de sua desinfecção ou esterilização. 

c) Na limpeza manual, a fricção deve ser realizada com acessórios não abrasivos e 
que não liberem partículas. 

d)  O enxágue dos produtos para saúde deve ser realizado com água que atenda aos 
padrões de potabilidade definidos em normatização específica. 

 
“PARÁGRAFO ÚNICO. PARA PRODUTOS PARA SAÚDE CUJO LÚMEN TENHA 
DIÂMETRO INTERNO INFERIOR A CINCO MILÍMETROS É OBRIGATÓRIO QUE A 
FASE AUTOMATIZADA DA LIMPEZA SEJA FEITA EM LAVADORA ULTRASSÔNICA 
COM CONECTOR PARA CANULADOS E QUE UTILIZE TECNOLOGIA DE FLUXO 
INTERMITENTE.” 
ART. 68 O ENXÁGUE DOS PRODUTOS PARA SAÚDE DEVE SER REALIZADO COM 
ÁGUA QUE ATENDA AOS PADRÕES DE POTABILIDADE DEFINIDOS EM 
NORMATIZAÇÃO ESPECÍFICA. 
 

Ocorreu um erro que pode ter sido até de correção automática do computador, uma vez 
que a questão enviada a palavra está escrita corretamente (potabilidade). O fato desse 
erro de escrita não justifica a anulação da questão uma vez que no contexto do enunciado 
e das próprias alternativas dá para o candidato que tem conhecimento de causa do 
assunto saber que se trata de água potável e não portável. Não justifica o recurso, e nem 
entendi o mesmo, pois o candidato entra com recurso em uma questão onde ele marcou o 
gabarito igual ao da empresa. 

Recurso não procede. Manter o gabarito. 

 
Questão: 33 
Candidatos: AILLA TAMARA M. SOUZA, ANA CAROLINA N. DE CARVALHO, 
RAYANA LEMOS, MÁBYA CARMO XAVIER, BÁRBARA FAISLON BORGES, 
SILVANA CARLLA A. SANTOS, BRUNO SOUZA FARIAS, WAGNA L. BRAGA 
ALMEIDA, ÉRIKA EMANUELLA G. MIRANDA, MÉRCIA DE BRITO G. SOUTO, 
MÔNICA ANCIETO TOMÉ, MÔNICA APARECIDA GOMES, OLIVIA FERRAZ PEREIRA 
MARINHO e RÔMULO TAVARES VIANA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A hanseníase é uma doença crônica infectocontagiosa de grande 
importância para a saúde pública no Brasil. Leia atentamente as alternativas a seguir e 
marque a INCORRETA: 
 

a) Como em outras doenças infecciosas, a conversão de infecção em doença depende 
de interações entre fatores individuais do hospedeiro, ambientais e do próprio 
agente.  



 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS - BA 
EDITAL 001/2015 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

b) Devido ao longo período de incubação, a hanseníase é menos frequente em 
menores de 15 anos, contudo, em áreas mais endêmicas a exposição precoce, em 
focos domiciliares, aumenta a incidência de casos nessa faixa etária. 

c) Os doentes com muitos bacilos (multibacilares-MB) sem tratamento, tanto a 
hanseníase virchowiana quanto a hanseníase dimorfa,  são capazes de eliminar 
grande quantidade de bacilos para o meio exterior (carga bacilar de cerca de 10 
milhões de bacilos presentes na mucosa nasal). 

d)  O tratamento específico da hanseníase, recomendado pela Organização Mundial 
de Saúde e preconizado pelo Ministério da Saúde do Brasil é a poliquimioterapia – 
PQT, que tem ação bacteriostática e, se realizado de forma completa e correta, 
garante a cura da doença. 

 
“O tratamento é eminentemente: ambulatorial e está disponível em todas as unidades 
públicas de saúde. A PQT mata o bacilo e evita a evolução da doença, levando à cura. O 
bacilo morto é incapaz de infectar outras pessoas, rompendo a cadeia epidemiológica da 
doença. Assim sendo, logo no início do tratamento a transmissão da doença é 
interrompida e, se realizado de forma completa e correta, garante a cura da doença.” O 
MEDICAMENTO QUE TEM AÇÃO DE MATAR BACTÉCIAS TEM AÇÃO BACTERICIDA 
E NÃO BACTERIOSTÁTICA. ENTÃO SEGUNDO O MINISTÉRIO DA SAÚDE A 
ALTERNATIVA D ESTÁ INCORRETA. 
 
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-
ministerio/705-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/hanseniase/11299-tratamento 

MESMA AFIRMATIVA É FEITA PELO DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 
GUIA DE BOLSO 
RECURSO NÃO PROCEDE. MANTER O GABARITO. 

 
Questão: 34 
Candidatas: MÁBYA CARMO XAVIER e BÁRBARA FAISLON BORGES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível. Quanto a esta 
doença é INCORRETO afirmar: 
 

a) A transmissão da tuberculose é plena enquanto o indivíduo estiver eliminando 
bacilos, com o início do esquema terapêutico adequado, a transmissão tende a 
diminuir gradativamente e, em geral, após 15 dias de tratamento chega a níveis 
insignificantes. 

b) As medidas de controle de infecção pelo M. tuberculosis  devem ser mantidas até o 
15º dia de início da medicação não sendo mais indicada a realização de  
baciloscopia para comprovação de negativação (ausência do bacilo). 

c)  As pessoas com tuberculose ativa lançam no ar partículas em forma de aerossóis 
que contêm bacilos, sendo denominadas de, bacilíferas. 
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d) A tuberculose é uma doença curável em praticamente 100% das novas ocorrências, 
desde que a pessoa seja sensível aos medicamentos antituberculose, que sejam 
obedecidos os princípios básicos da terapia medicamentosa (associação 
medicamentosa adequada, doses corretas e uso por tempo suficiente) e que haja a 
adequada operacionalização do tratamento. 

 
O texto da alternativa A e C foram retirados na íntegra da página do ministério da 
saúde.  
“Período de transmissibilidade 
A transmissão da tuberculose é plena enquanto o indivíduo estiver eliminando bacilos. 
Com o início do esquema terapêutico adequado, a transmissão tende a diminuir 
gradativamente e, em geral, após 15 dias de tratamento chega a níveis insignificantes. No 
entanto, o ideal é que as medidas de controle de infecção pelo M. tuberculosissejam 
implantadas até haja a negativação da baciloscopia. Crianças com tuberculose pulmonar 
geralmente são negativas à baciloscopia.” 
 
“Modo de transmissão 
A tuberculose é uma doença de transmissão aérea, ou seja, que ocorre a partir da 
inalação de aerossóis. Ao falar, espirrar e, principalmente, ao tossir, as pessoas com 
tuberculose ativa lançam no ar partículas em forma de aerossóis que contêm bacilos, 
sendo denominadas de, bacilíferas.” 
 
 http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-
ministerio/741-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/tuberculose/11481-descricao-da-doenca 
estando portanto corretas, apenas a alternativa B é incorreta. 

“TUBERCULOSE PULMONAR  

O bacilo da tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, é veiculado entre os contatos e 
transmitido do doente ao sadio através de um dentre dois possíveis mecanismos:  

• Transmissão direta mediata por meio de aerosóis primários, gotículas de Flügge 
em suspensão no ar, produzidos no ato de falar, espirrar, ou tossir. 

• Transmissão indireta através de aerosóis secundários que são núcleos de Wells, 
também em suspensão no ar, nos quais os microrganismos, contidos no muco de 
escarro e envolvidos pela poeira, poderão resistir a dessecação.” 
http://www.inf.furb.br/sias/saude/Textos/transmissao_direta_mediata.htm 

“3- PELO AR - ocorre pela disseminação de micropartículas infectantes, geradas pela 
fala, tosse,espirro ou por procedimentos como aspiração traqueal e broncoscopia. Estas 
partículas alcançam rápida dispersão no ar e a maioria permanece em suspensão 
(aerosol) por períodos prolongados, podendo ser inaladas por um hospedeiro suscetível. 
As partículas de poeira suspensas por varredura a seco ou agitação de roupa também 
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podem conter estas partículas infectantes. Exemplo: a transmissão de tuberculose 
pulmonar e laríngea, varicela e sarampo.”  
 
MEDIDAS DE PRECAUÇÕES DE DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO CONTATO, POR 
GOTÍCULAS, PELO AR, POR VEÍCULOS COMUNS E VETORES. Coordenação de 
Controle de Infecção Hospitalar CCIH/HUCFF/UFRJ Agosto 2013 
 
“Transmissão aérea por aerossol: quando ocorre pela disseminação de partículas, cujo 
tamanho é de 5mm ou menos. Tais partículas permanecem suspensas no ar por longos 
períodos e podem ser dispersas a longas distâncias. Medidas especiais para se impedir a 
recirculação do ar contaminado e para se alcançar a sua descontaminação são 
desejáveis. Consistem em exemplos os agentes de varicela, sarampo e tuberculose”.  
Curso Básico de Controle de Infecção Hospitalar Caderno C Métodos de Proteção Anti-
Infecciosa http://www.ccih.med.br/Caderno%20C.pdf 
 
Recurso não procede. Manter o gabarito. 
 
 
Questão: 35 
Candidatos: ANA CAROLINA NONATO DE CARVALHO, VALÉRIA DE CARVALHO 
MOREIRA, ALANA SANTOS PEREIRA GUSMÃO, ANA CAROLINA DE AZEVEDO 
FIGUEIREDO, KELLY REBOUÇAS SANTOS e KARLA CRISTIANE SANTANA DE 
LIMA  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Os HPV são vírus capazes de infectar a pele ou as mucosas, existem mais 
de 100 tipos diferentes de HPV, sendo que cerca de 40 tipos podem infectar o trato ano-
genital. Em relação a esta doença é CORRETO afirmar: 
 

a) Todos os 40 tipos de HPV que afetam o trato ano-genital são considerados 
oncogênicos. INCORRETA 

b) As lesões clínicas mais comuns causadas pelo HPV ocorrem no colo do útero, 
podendo raramente aparece na vulva, vagina e pênis, não sendo possível o 
aparecimento em outras partes do nosso corpo. INCORRETA 

c) O vírus HPV é altamente contagioso, sendo possível contaminar-se com uma única 
exposição, e a sua transmissão se dá por contato direto com a pele ou mucosa 
infectada. CORRETO 

d) As primeiras manifestações da infecção pelo HPV ocorrem rapidamente, variando 
entre duas a oito semanas da contaminação. INCORRETA 
 

a) O câncer do colo do útero está associado à infecção pelo HPV, vírus que apresenta 
mais de 150 genótipos diferentes, sendo 12 considerados oncogênicos e associados às 
neoplasias malignas do trato genital. Os subtipos virais oncogênicos mais comuns são 
HPV 16 e 18, responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer do colo do útero. Sigla 
em inglês para Papilomavírus Humano (Human Papiloma Virus - HPV). Os HPV são vírus 
capazes de infectar a pele ou as mucosas. Existem mais de 150 tipos diferentes de HPV, 



 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS - BA 
EDITAL 001/2015 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

dos quais 40 podem infectar o trato genital. Destes, 12 são de alto risco e podem provocar 
câncer (são oncogênicos) e outros podem causar verrugas genitais 
b) Em uma pequena porcentagem de pessoas, determinados tipos de HPV podem 
persistir durante um período mais longo, permitindo o desenvolvimento de alterações das 
células, que podem evoluir para as doenças relacionadas ao vírus. Essas alterações nas 
células podem causar verrugas genitais, lesão pré-maligna de câncer (também chamada 
de lesão precursora), vários tipos de cânceres, como os de colo do útero, vagina, vulva, 
ânus, pênis e orofaringe, bem como a Papilomatose Respiratória Recorrente (PRR). 
c) Como o HPV é transmitido? O vírus HPV é altamente contagioso, sendo possível 
contaminar-se com uma única exposição, e a sua transmissão se dá por contato direto 
com a pele ou mucosa infectada. A principal forma é pela via sexual, que inclui contato 
oral-genital, genital-genital ou mesmo manualgenital. Portanto, o contágio com o HPV 
pode ocorrer mesmo na ausência de penetração vaginal ou anal. Também pode haver 
transmissão durante o parto. Embora seja raro, o vírus pode propagar-se também por 
meio de contato com mão. Como muitas pessoas portadoras do HPV não apresentam 
nenhum sinal ou sintoma, elas não sabem que têm o vírus, mas podem transmiti-lo. 
CORRETO 
d) O HPV pode ficar no organismo durante anos sem a manifestação de sinais e 
sintomas. 
http://www.saude.se.gov.br/userfiles/pdf/Guia_Pratico_HPV_Perguntas_e_Respostas.pdf 
 
Recurso não procede. Manter o gabarito. 
 
 
Questão: 36 
Candidatos: ANA CAROLINA N. DE CARVALHO, VALÉRIA DE C. MOREIRA, ALANA 
SANTOS P. GUSMÃO, ANA CAROLINA DE A. FIGUEIREDO, KELLY REBOUÇAS 
SANTOS, CLÁUDIA PRISCILLA R. SOARES, ZAMILA SANTANA DE ARAÚJO LIMA, 
GILMARA GARCIA GOMES TERRA, OLIVIA FERRAZ P. MARINHO e GHEISA ROSA  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A varicela é uma infecção viral primária, aguda, altamente contagiosa. 
Quanto à imunização contra esta doença é INCORRETO afirmar: 

a) Profissionais de saúde que trabalham em áreas de risco devem ser imunizados com 
a vacina tetraviral. 

b) A vacina varicela está licenciada no Brasil na apresentação monovalente ou 
combinada com a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e a tetraviral 
(sarampo, caxumba, rubéola e varicela).  

c) A vacina tetraviral só deverá ser administrada aos 15 meses de idade se a criança 
tiver recebido uma dose da vacina tríplice viral entre 12 e 14 meses.  

d) A vacina varicela monovalente é indicada para surto hospitalar a partir dos nove 
meses de idade. 
 
“Vacinação  
A vacina varicela está licenciada no Brasil na apresentação monovalente ou 
combinada com a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e a tetraviral 
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(sarampo, caxumba, rubéola e varicela). A vacina tetraviral só deverá ser 
administrada aos 15 meses de idade se a criança tiver recebido uma dose da 
vacina tríplice viral entre 12 e 14 meses. A vacina varicela monovalente é indicada 
para surto hospitalar a partir dos nove meses de idade.” As alternativas b, c e d 
foram copiadas na íntegra da página do ministério da saúde. Não entendi qual é o 
problema quanto a equívoco e erro de grafia pois a candidata não aponta os 
mesmos.  
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-
ministerio/principal/secretarias/svs/varicela-herpes-zoster 

 O Ministério da Saúde não aponta que esse grupo especial tenha indicação de 
tomar a vacina fora do esquema padrão do MS. 
 
Recurso não procede. Manter o gabarito. 

 
 
Questão: 37 
Candidata: MÁBYA CARMO XAVIER 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O vírus sincicial respiratório (VSR) é um dos principais agentes etiológicos 
das infecções que acometem o trato respiratório inferior entre lactentes e crianças 
menores de 2 anos de idade, podendo ser responsável por até 75% das bronquiolites e 
40% das pneumonias durante os períodos de sazonalidade. São medidas para controle 
da transmissão hospitalar da VSR, EXCETO a citada na alternativa: 
 

a) Vacinar contra Influenza crianças a partir dos 6 meses de vida até 2 anos de acordo 
com o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. 

b) Utilizar preferencialmente quarto privativo, porém na impossibilidade de quarto 
privativo, utilizar incubadora como barreira para acomodar recém-nascido com 
suspeita ou caso confirmado de infecção viral. 

c) Uso de máscara e óculos de proteção de acordo com a possibilidade de contato 
direto com secreções e aerossolização de partículas, como por exemplo, durante 
aspiração de vias aéreas. 

d) Afastar profissionais da saúde, com infecção do trato respiratório dos cuidados com 
recém-nascidos e lactentes. 
 

2 2.1. Medidas gerais Cuidados básicos para reduzir a transmissibilidade do VSR: 
- Higienizar as mãos antes e após contato com pacientes. 
- Limitar o contato com pessoas infectadas. 
- Intensificar os cuidados de higiene pessoal. 
- Orientar os familiares quanto à importância da higienização correta das mãos. 
- Fazer desinfecção das superfícies expostas às secreções corporais. 
- Isolar pacientes hospitalizados com suspeita de infecção por VSR. 
- Cuidados com pacientes que fazem parte dos grupos de risco. 
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- Evitar locais com aglomeração de pessoas, inclusive creches, nos meses de maior 
incidência da doença. 

- Evitar exposição passiva ao fumo dos pais e familiares. 
- Vacinar contra Influenza crianças a partir dos 6 meses de vida até 2 anos de 

acordo com o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. 
 
.2. Medidas para controle da transmissão hospitalar - Lavar as mãos antes e após 

contato com qualquer paciente ou material biológico e equipamentos ligados ao paciente. 
- Identificar precocemente os suspeitos e instituir as precauções de contato. 
- Utilizar preferencialmente quarto privativo, porém na impossibilidade de quarto 

privativo, utilizar incubadora como barreira para acomodar recém-nascido com suspeita 
ou caso confirmado de infecção viral. 

- Manter precauções de contato para todos os pacientes com doença por VRS, 
confirmada ou suspeita, que incluem: 

- Lavagem das mãos antes e após contato com o paciente e seus pertences; 
- Uso de luvas e avental para manipulação do recém-nascido; 
- Uso de máscara e óculos de proteção de acordo com a possibilidade de contato 

direto com secreções e aerossolização de partículas, como por exemplo, durante 
aspiração de vias aéreas; 

- Proibir a entrada de visitantes com infecção do trato respiratório; e 
- Afastar profissionais da saúde, com infecção do trato respiratório dos cuidados com 

recém-nascidos e lactentes. 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2013/prt0522_13_05_2013.html 
 

LOGO A ALTERNATIVA A NÃO É UMA MEDIDA PARA CONTROLE HOSPITALAR, 
ESPECÍFICA, E SIM UMA MEDIDA GERAL DE CONTROLE DA TRANSMISSÃO DA 
DOENÇA. 

Recurso não procede. Manter o gabarito. 
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Questão: 38 
Candidatos: KARLA CRISTIANE S. DE LIMA, SABRINA DANTAS AMORIM, PAULA 
HELENO DE CARVALHO, VALDIRENE COSTA, RAYANA LEMOS, ELISAMA FERRAZ 
S. REIS, BÁRBARA FAISLON BORGES, ELINEIDE CLIMACO S. SILVA, ROSÂNGELA 
O. GOMES BRAGA, VALÉRIA DE CARVALHO MOREIRA, ALANA S. PEREIRA 
GUSMÃO, ANA CAROLINA DE AZEVEDO FIGUEIREDO, KELLY REBOUÇAS 
SANTOS, CLÁUDIA PRISCILLA R. SOARES, AUVILANE SANTOS OLIVEIRA, VILENA 
CARDOSO GONDIM, OLIVIA FERRAZ P. MARINHO e GHEISA ROSA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Atualmente, o Sistema Único de Saúde disponibiliza gratuitamente vacina 
contra a hepatite B em qualquer posto de saúde. Quanto à vacina para hepatite B é 
correto afirmar, EXCETO: 
 

a) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança e do 
adolescente, fora desta faixa etária apenas pessoas em situações de maior 
vulnerabilidade a receberão.  

b) A imunização só é efetiva quando se toma as três doses, com intervalo de um mês 
entre a primeira e a segunda dose e de seis meses entre a primeira e a terceira 
dose. 

c)  Se a gestante tiver hepatite B, o recém-nascido deverá receber, além da vacina, a 
imunoglobulina contra a hepatite B, nas primeiras 12 horas de vida, para evitar a 
transmissão de mãe para filho. 

d) Os bombeiros, policiais civis, militares e rodoviários, estão descritos pelo Ministério 
da Saúde como grupos em situações de maior vulnerabilidade que devem ser 
vacinados contra a hepatite B.  
 

Segundo o calendário básico de vacinação “(1) A primeira dose da vacina contra a 
hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida do 
recém-nascido. O esquema básico se constitui de 03 (três) doses, com intervalos de 30 
dias da primeira para a segunda dose e 180 dias da primeira para a terceira dose. 
 

Apenas o esquema completo de 3 doses da vacina irá garantir a imunização, o 
esquema incompleto possibilitará falhas na imunização. O intervalo de tempo entre 
as dose é o estabelecido pelo ministério da saúde. As outras situações, de pessoas 
cujo esquema vacinal não esteja em dia, devem ser analisadas e administradas 
segundo as orientações do MS.  
 
Apenas a alternativa A está incorreta. 
 
Na alternativa D cita alguns dos componentes do grupo especial para imunização, 
em nenhum momento foi dito que são apenas estes. 
 
Recurso não procede. Manter o gabarito. 
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Questão: 39 
Candidatos: RAFAEL MARX SANTOS RODRIGUES, VILENA CARDOSO GONDIM e 
ELISAMA FERRAZ SOUSA REIS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Quanto ao Tétano Neonatal é correto afirmar, EXCETO: 
 

a) É uma doença infecciosa aguda, grave, não-contagiosa, que acomete o recém-
nascido (RN) nos primeiros 28 dias de vida. 

b) O Tétano Neonatal (TNN) é uma doença que pode acometer filhos de mães não 
imunizadas, cuja porta de entrada da contaminação pode ser durante o parto (por 
ocasião da secção do cordão umbilical com instrumentos inadequados e 
contaminados) ou após o parto (pelo uso de substâncias contaminadas no coto 
umbilical).  

c) São sinais e sintomas desta doença a dificuldade para mamar, abrir a boca, 
irritabilidade, choro constante, contratura labial, contraturas musculares de 
membros do abdome e rigidez de nuca. 

d) Uma medida preventiva do tétano neonatal é a administração de Imunoglobulina 
Humana Antitetânica (IGHAT) na parturiente em situação de risco. 
 

“ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS 
Descrição - Doenca infecciosa aguda, grave, nao-contagiosa e imunoprevenivel. 
Acomete o recem-nascido nos primeiros 28 dias de vida, 
com maior frequencia na primeira semana de vida (60%) e nos primeiros 
quinze dias (90%), tendo como manifestacao clinica inicial a 
dificuldade de sucção, irritabilidade, choro constante.” 
 
DOENÇAS INFECCIOSAS 
E PARASITÁRIAS GUIA DE BOLSO 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_bolso_4ed.pdf 

Trata-se apenas de questão conceitual, conforme documento do próprio ministério 
da saúde considera primeiros 28 dias de vidas, considerado que talvez a doença 
não aconteça no 1 e 2 dias, devido ao período de incubação, ainda sim estão dentre 
dos primeiros 28 dias de vida. 
 
Recurso não procede. Manter o gabarito. 
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Questão: 40 
Candidatos: ROSANA GUSMÃO SANTOS, KARLA CRISTIANE S. DE LIMA, JOÃO 
PAULO M. DUTRA, SABRINA DANTAS AMORIM, AILLA TAMARA M. SOUZA, PAULA 
HELENO DE CARVALHO, ARIADNE FERREIRA RANGEL, RAFAEL MARX S. 
RODRIGUES, FABRÍCIA ALMEIDA SANTOS, VALDIRENE COSTA, RAYANA LEMOS, 
MÁBYA CARMO XAVIER, ELISAMA FERRAZ SOUSA REIS, BÁRBARA FAISLON 
BORGES, ELINEIDE CLIMACO S. SILVA, SILVANA CARLLA AZEVEDO SANTOS, 
BRUNO SOUZA FARIAS, ÉRIC SANTOS ALMEIDA, MARIA DE LOURDES TAVARES 
DOS SANTOS, WAGNA LACERDA B. ALMEIDA, ÉRIKA EMANUELLA G. MIRANDA, 
JORLENE TEIXEIRA LIMA, MÉRCIA DE BRITO G. SOUTO, ANDREA PEIXOTO 
CARDOSO, VANESSA NASCIMENTO MESSIAS, SILLAS M. SANTOS, KENNIA 
CANDIDA T. BOTELHO, ÉRICA CHAVES LOIOLA, VALÉRIA DE CARVALHO 
MOREIRA, ALANA SANTOS P. GUSMÃO, ANA CAROLINA DE AZEVEDO 
FIGUEIREDO, KELLY REBOUÇAS SANTOS, PAULA MARA BOTELHO S. PEREIRA, 
CLÁUDIA PRISCILLA R. SOARES, SARAH LEITE GOMES, RENATO SOUSA 
SANTOS, MÔNICA APARECIDA GOMES, KELLY OLIVEIRA SANTOS, NOELIA DOS 
SANTOS BARBOSA, ELIANA SANTOS G. PINTO, GILMARA GARCIA G. TERRA, 
ALINE LEÃO SOARES, GHEISA ROSA, THATIANA ALVES DE OLIVEIRA e ANA 
PAULA DE FREITAS AGUILAR 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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CARGO: ENFERMEIRO AUDITOR 
 
 
 
Questão: 27 
Candidata: FERNANDA LACERDA AVELAR 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
 
Questão: 32 
Candidata: FERNANDA LACERDA AVELAR 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O paciente cirúrgico tem algumas peculiaridades especiais no que diz 
respeito á realização do curativo na incisão cirúrgica. Quanto a esse tipo de curativo é 
INCORRETO afirmar: 
 

a)  O curativo da incisão cirúrgica, onde não há sangramento nem presença de 
secreção, deve ser trocado no dia seguinte da sua realização. 

b) Ao realizar o curativo deve se observar a incisão quanto às características das 
bordas, presença de hiperemia, edema, calor ou dor local, saída de secreção, 
integridade dos pontos e também observar o aspecto da pele ao redor da incisão. 

c) A limpeza da incisão cirúrgica deve ser realizada com auxílio da pinça, em sentido 
único, utilizando as duas faces da gaze (sem movimentos de vaivém), trocando as 
gazes sempre que necessário. 

d) A cobertura primária da incisão cirúrgica no trans operatório deve ser feita com 
pomada do tipo colagenase com cloranfenicol, neomicina, ou outro agente tópico 
com antibiótico associado, a fim de evitar infecção.  

 
A alternativa A está correta, segundo indicações do INTO e vários outros protocolos de 

instituições de saúde, e também de livros especializados na área de tratamento de feridas 
a troca de curativo de incisão cirúrgica deve ser realizada após 24 a 48 horas de sua 
realização, sendo lavado com SF 0,9%, e com técnica estéril, não se lava ferida cirúrgica 
com água e sabão antes desse tempo. O tempo de fazer o curativo aberto vai variar de 24 
a 48 horas de acordo com a normatização do serviço.  A opção a não especifica o tempo 
de troca e nem como deve ser trocado, mas sim diz que o tempo de troca é de 24 horas 
(de um dia para o outro). 

A alternativa D está incorreta, pois a colagenase é uma pomada que tem ação 
desbridante, agindo assim quebrando o colágeno que deverá ser depositado no leito da 
lesão, a sutura é para aproximar as bordas e com a deposição de colágeno fechar 
rapidamente a lesão. Se passar colagenase irá dificultar a deposição do colágeno na 
ferida. O uso de ATB em tratamento tópico de feridas não é mais indicada atualmente, 
pois a lesão não tem vascularização suficiente para absorver o fármaco e a quantidade 
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pequena de ATB não é capaz de tratar ou previnir infecção mas sim só capaz de causar 
resistência bacteriana. 
 
Recurso não procede. Manter o gabarito. 
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CARGO: ENFERMEIRO EMERGENCISTA 
 
 
Questão: 02 
Candidato: RAFAEL SARMENTO FILIPIN 
Recurso(s): INDEFERIDO 

          Justificativa: Pode-se afirmar que o autor defende 

a. Que os movimentos sociais democráticos podem transformar o Brasil. 
b. Que o caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas 

sim as transformações sociais. 
c. Que a condenação da miséria é o ponto de partida para as mudanças acontecerem 

no Brasil. 
d. O Estado tem que garantir renda digna, saúde, educação, saneamento, cultura. 

Julgo Improcedente o recurso. 

Justificativa: 

Antes de adentrarmos na análise do texto que justificará a recusa do recurso, passo a 
citar um conceito importante ao entendimento do candidato: 

1. Tópico frasal é parte integrante do parágrafo de um texto. É a introdução do 
parágrafo "representada na maioria dos casos por um ou dois períodos curtos iniciais, 
em que se expressa de maneira sumária e sucinta a ideia-núcleo" (GARCIA, O.M. 
Comunicação em prosa moderna). Em um texto, representa a ideia central a ser 
desenvolvida, de um modo geral, a tese. 

 
       Essa ideia núcleo, segundo Garcia, normalmente constitui-se uma generalização que 
vai sendo especificada no decorrer do texto, contribuindo assim para sua unidade e para 
coerência do texto. 
       Magda Soares, em seu livro Técnicas de redação, afirma que a ideia núcleo ou frase 
núcleo, ou tópico frasal servem de instrumento para garantir que, ao escrever, a pessoa 
não se afastará do objetivo fixado. Assim, o objetivo do autor seria mostrar que o caminho 
para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as transformações 
sociais. Portanto essa é a sua tese. 

      No primeiro parágrafo do texto, Herbert de Souza expõe a tese a ser desenvolvida “O 
caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as 
transformações sociais. Como posso comprovar que essa é a tese? Veja como no 
desenvolvimento o autor sustenta essa ideia. Nos outros parágrafos, ele passa a falar 
sobre “a energia que pode ser usada(...) para fazer um futuro diferente”. 

        Os "sinais" que ele via naquele momento e que funcionariam como impulsionadores 
da mudança desejada eram os movimentos pela ética, pelos fracos, pelo melhoramento 
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das cidades. Acrescentava-se a isso o desejo da elite, que não queria viver um apartheid 
(segundo o modelo da África do Sul), e o dos pobres, que queriam "sua cota de 
cidadania". São os movimentos provocando mudanças. 
         Em seguida, expõe sua ação pessoal e sua luta: a não-aceitação dos fatos e a 
condenação da miséria. Da luta contra um regime (capitalismo) passa à luta contra a 
miséria, passando da militância armada (ou que poderia ser armada) para a militância 
pela consciência. 
         Reitera essa posição, mais adiante, expondo conceitos básicos ligados à dignidade 
da pessoa numa sociedade ("Todos podem e devem comer, trabalhar e obter uma renda 
digna...") e rejeitando a postura daqueles que poderiam considerar a miséria um fato 
inevitável. Reitera seu ponto de vista de que as instituições existem em função do bem-
estar das pessoas. 
         Finaliza comparando dois momentos de sua vida, suas lutas, sua antiga "fome de 
divindade" e sua atual “fome de humanidade”. 

(ERNANI e NICOLA, Práticas de Linguagem, Leitura e produção de textos, Scipione, 
2001) 

 
Questão: 04 
Candidato: RAFAEL SARMENTO FILIPIN 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A visão do Brasil passada pelo autor demonstra  
 

a. Dúvida 
b. Certeza 
c. Otimismo 
d. Descrença  

Julgo Improcedente o recurso. A voz que fala no texto, no caso do próprio autor que 
assume esse lugar social, não se apresenta de forma que sugira dúvida, certeza ou 
descrença, portanto, a alternativa que é pertinente é o otimismo. O autor se mostra 
empenhado, acredita que existam mudanças positivas e que ainda que sejam lentas, eles 
ocorrem. Ele se mostra vivo, entusiasmado, de outro, vê perspectivas para o país. 

Dentre os campos semânticos apresentados o único correto está na letra C. 

 
 
 
 
 
 
 
Questão: 09 
Candidatos: CLARISSA MOINHOS DA SILVEIRA e RAFAEL SARMENTO FILIPIN 
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Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Há uma palavra central que aparece em todas as partes do texto, estando 
também diretamente relacionada com a tese do autor. Essa palavra, que garante unidade 
ao texto, é 

a. Democracia 
b. Fome cidadania 
c. Estado 
d. Luta 

Julgo Improcedente o recurso. 

A palavra luta (pode estar implícita já que uma das formas de garantir coesão e unidade 
ao texto é a utilização de palavras do mesmo campo semântico) confere unidade ao texto: 
está na tese de que a mudança não se dá pela luta (revolta/explosões sociais), está na 
argumentação, quando o autor opta pela luta contra a miséria e pela cidadania, e na 
conclusão. Veja que o desdobramento do significado da palavra ocorre justamente na 
argumentação, quando ele fundamenta sua tese e apresenta sua verdadeira luta. As 
palavras Democracia e Fome de cidadania estão contidas no sentido da luta de que 
Herbert fala. (ERNANI e NICOLA, Práticas de Linguagem, Leitura e produção de textos, 
Scipione, 2001) 

 
Questão: 10 
Candidata: CLARISSA MOINHOS DA SILVEIRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 22 
Candidatos: RONALDO ALVES SILVA, ÁLVARO SERGIO ABREU CANGUSSU, ANA 
CLÁUDIA DA SILVA MIRANDA, ARACELI ALVES VASCONCELLOS, SABRINA 
CARVALHO NUNES, CAMILA DE MORAIS MASINI, SIMONE ALCÂNTARA LIMA e 
SAMANTHA PAULISTA DE CARVALHO 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “D” e não a “A” conforme divulgado 
anteriormente. 
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Questão: 27 
Candidatos: RONALDO ALVES SILVA, CLARISSA MOINHOS DA SILVEIRA, RAFAEL 
SARMENTO FILIPIN, ANA CLÁUDIA DA SILVA MIRANDA e ARACELI ALVES 
VASCONCELLOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O envenenamento por picada de víboras, usualmente se desenvolvem 
dentro de poucos minutos, às vezes retardados por 6 a 8 horas ou talvez ainda mais 
tempo. São sinais de envenenamento por víboras, EXCETO: 

a) Edema, equimose e dor local muito intensos. 
b) Náuseas e vômitos. 
c) Anúria nas primeiras 6 horas de picada. 
d) Sensação de ansiedade intensa. 

 
Referência utilizada para fazer a questão: Livro: Atendimento Pré-Hospitalar ao 
Traumatizado – PHTLS. 6ª edição. Elsevier editora. Pg. 558 
 
Picadas por cobras: As principais cobras que provocam acidentes graves no Brasil são: 
a jararaca, a surucucu, a cascavel e as corais. O veneno da jararaca e da surucucu 
provoca, em até 3 horas depois da picada: �  dor imediata; �  inchaço, calor e 
vermelhidão no local picado; �  hemorragia (sangramento) no local da picada ou distante 
dela;  diarréia (em caso de picada por surucucu). 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/222_picadas_insetos2.html 
 
Na referência citada acima embasa todos os sintomas citados exceto a anúria. O que 
confirma o gabarito da questão. 
 
Referência citada pelo candidato: 
 
ACIDENTE BOTRÓPICO: Quadro Clínico: Manifestações Locais: Dor e edema endurado no local 
da picada, de intensidade variável, geralmente de instalação precoce e caráter progressivo. 
Equimoses e sangramentos no ponto da picada são freqüentes. Infartamento ganglionar e bolhas 
podem aparecer na evolução, acompanhados ou não de necrose. Manifestações Sistêmicas: 
Além de sangramentos em ferimentos pré-existentes, são observadas hemorragias à distância 
como gengivorragias, epistaxes, hematêmese e hematúria. Em gestantes, há risco de hemorragia 
uterina. Podem ocorrer náuseas, vômitos, sudorese, hipotensão arterial, hipotermia e mais 
raramente, choque. Nos acidentes causados por filhotes de Bothrops predominam as alterações 
de coagulação; dor e edema locais podem estar ausentes.  
 
ACIDENTE CROTÁLICO: Quadro Clínico: Manifestações Locais: Podem ser encontradas as 
marcas das presas, edema e eritema discretos. Não há dor, ou se existe, é de pequena 
intensidade. Há parestesia local ou regional, que pode persistir por tempo variável, podendo ser 
acompanhada de edema discreto ou eritema no ponto da picada. Procedimentos 
desaconselhados como garroteamento, sucção ou escarificação locais com finalidade de extrair o 
veneno, podem provocar edema acentuado e lesões cutâneas variáveis. Manifestações 
Sistêmicas: Gerais: Mal-estar, sudorese, náuseas, vômitos, cefaléia, secura da boca, prostração e 
sonolência ou inquietação, são de aparecimento precoce e podem estar relacionados a estímulos 
de origem diversas, nas quais devem atuar o medo e a tensão emocional desencadeada pelo 
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acidente. ƒ Neurológicas, decorrentes da ação neurotóxica do veneno: Apresentam-se nas 
primeiras horas e caracterizam o “fáscies miastênica” (fáscies neurotóxica de Rosenfeld) 
evidenciadas por ptose palpebral uni ou bilateral, flacidez da musculatura da face, há 
oftalmoplegia e dificuldade de acomodação (visão turva) ou visão dupla (diplopia) e alteração do 
diâmetro pupilar (midríase). Com menor freqüência pode aparecer paralisia velopalatina, com 
dificuldade à deglutição, diminuição do reflexo do vômito, modificações no olfato e no paladar. As 
alterações descritas são sintomas e sinais que regridem após 3 a 5 dias. Musculares, decorrentes 
da Atividade Miotóxica: Caracterizam-se por dores musculares generalizadas (mialgias), de 
aparecimento precoce. A urina pode estar clara nas primeiras horas e assim permanecer, ou 
tornar-se avermelhada (mioglobinúria) e progressivamente marrom nas horas subseqüentes, 
traduzindo a eliminação de quantidades variáveis de mioglobina, pigmento liberado pela necrose 
do tecido muscular esquelético (rabdomiólise). Não havendo dano renal, a urina readquire a sua 
coloração habitual em 1 ou 2 dias. ƒ Distúrbios da Coagulação: Pode haver aumento do Tempo de 
Coagulação (TC) ou incoagulabilidade sangüínea, com queda do fibrinogênio plasmático, em 
aproximadamente 40% dos pacientes. Raramente há pequenos sangramentos, geralmente 
restritos às gengivas (gengivorragia). Manifestações Clínicas pouco freqüentes: Insuficiência 
respiratória aguda, fasciculações e paralisia de grupos musculares têm sido relatadas e 
interpretadas como decorrentes das atividades neurotóxicas e miotóxicas do veneno.  
 
ACIDENTE ELAPÍDICO: Manifestações Locais: Dor local e discreta (muitas vezes ausente) 
acompanhado de parestesia de progressão proximal. Manifestações Sistêmicas: Inicialmente 
vômitos, posteriormente fraqueza muscular progressiva, ptose palpebral, sonolência, perda de 
equilíbrio, sialorréia, oftalmoplegia e presença de fáscies miastênica. Podem surgir mialgia 
localizada ou generalizada, dificuldade de deglutir e afonia, devido a paralisia do véu palatino. O 
quadro de paralisia flácida pode comprometer a musculatura respiratória, evoluindo para apnéia e 
insuficiência respiratória aguda (esta considerada uma complicação do acidente). 
 

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/zoonoses_intoxicacoes/Acidentes_por_Animais_
Peconhentos_e_Venenosos.pdf 
 
Conforme a referência citada pelo próprio candidato podemos observar que nos 3 tipos de 
acidentes descritos os sinais e sintomas apontados como corretos na questão estão 
descritos. Em nenhuma das referencias citadas encontramos a Anúria como sinal e 
sintoma de acidente com cobras (víboras), logo esse não é um sinal de envenenamento 
por víbora. 
 
A questão pede a alternativa que traz uma informação falsa, pelo recurso o candidato está 
procurando a alternativa correta, corretas são 3, apenas uma é incorreta. 
 
Questão está correta o recurso não procede. 
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Questão: 33 
Candidata: LAÍS FRANCO PINHEIRO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A candidata alega que o uso do termo esterno faz com que a questão seja 
incorreta, utilizando linguagem muito específica para determinar o local exato no esterno 
onde a mão deve estar posicionada para fazer as compressões. A mesma se equivoca 
pois várias literaturas e inclusive em treinamentos é utilizado o termo esterno, que é o 
marco anatômico de referência, ensinando a colocar a mão no meio desse osso para que 
se realize as compressões. Leigos são orientados pelo SAMU até a chegada da unidade 
de socorro a realizar estas manobras e seria impossível a uma pessoa que não conhece 
terminologia científica de saúde conseguir realizar a manobra se o que a candidata afirma 
fosse verdade. O fato do osso esterno ser dividido em 3 partes não o faz deixar de ser o 
esterno, logo em nada, não descrever criteriosamente o posicionamento neste osso, faz 
com que a questão esteja errada. No caso de dúvida por exclusão a candidata, desde que 
tenha conhecimento do assunto, seria levada a marcar a alternativa incorreta uma vez 
que se trata de assunto corriqueiro na área de atuação de enfermagem e essa mudança 
foi largamente divulgada. A seguir coloco literatura que descreve o procedimento 
utilizando a descrição do esterno de maneira generalizada, além dessa várias livros de 
primeiros socorros também descrevem o esterno: 

• “Posicione-se ao lado da vítima e mantenha seus joelhos com certa distância um 
do outro para que tenha melhor estabilidade. 

• Afaste ou, se uma tesoura estiver disponível, corte a roupa da vítima que está 
sobre o tórax para deixá-lo desnudo. 

• Coloque a região hipotênar de uma mão sobre o esterno da vítima e a outra mão 
sobre a primeira, entrelaçando-a47-50. 

• Estenda os braços e posicione-os cerca de 90º acima da vítima51-54. 
• Comprima na frequência de, no mínimo, 100 compressões/minuto55. 
• Comprima com profundidade de, no mínimo, 5cm52-54,56,57. 
• Permita o retorno completo do tórax após cada compressão, sem retirar o contato 

das mãos com o mesmo58-64. 
• Minimize interrupções das compressões65-69. 
• Reveze com outro socorrista, a cada dois minutos, para evitar a fadiga e 

compressões de má qualidade70-72. 

Arquivos Brasileiros de Cardiologia Print version ISSN 0066-782X 

Arq. Bras. Cardiol. vol.101 no.2 supl.3 São Paulo Aug. 2013 
http://dx.doi.org/10.5935/abc.2013S006  

DIRETRIZES  

I Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de 
Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia 
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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-782X2013003600001 

 
 
Questão: 34 
Candidatos: CLARISSA MOINHOS DA SILVEIRA, RAFAEL SARMENTO FILIPIN, 
ARACELI ALVES VASCONCELLOS e SAMANTHA PAULISTA DE CARVALHO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Quanto a Triagem de Paciente em Pronto Socorro é INCORRETO afirmar: 
 
a) Do ponto de vista legal o enfermeiro da triagem pode ser responsabilizado não apenas 
pela classificação incorreta, mas pela demora em atender o paciente adequadamente 
após a classificação. 
b) Além da classificação, cabe ao enfermeiro reavaliar constantemente o paciente, 
explicar os motivos da demora e estabelecer uma adequada comunicação com clientes e 
familiares, evitando, assim, interpretações errôneas e futuros processos. 
c) A triagem oferece riscos, mas representa uma importante ferramenta para descrever a 
necessidade do cuidado individual e a uniformização do atendimento. 
d) os serviços de triagem devem utilizar instrumentos que permitam avaliar rapidamente o 
paciente e ofereçam pouca possibilidade de erro. Para isso foram desenvolvidas escalas 
de triagem, sendo que as mais utilizadas mundialmente e mais eficazes são as escalas 
ordinais que classificam o paciente em emergência, urgência e não-urgência. 
 
1ª QUESTÃO: O enunciado pede para marcar a alternativa incorreta, então o gabarito 
oficial aponta a alternativa D como INCORRETA. 
2ª Questão: Existem várias escalas que permitem a classificação de risco, as mais 
usadas mundialmente são as escalas. 
 
SEGUNDO O LIVRO O ENFERMEIRO E AS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. ANA 
MARIA CALIL, E WANDA YEDA PARANHOS, SÃO PAULO: ATHENEU, 2007 PAG 37 
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Questão correta. Recurso não procede. 

Questão: 36 
Candidatos: RONALDO ALVES SILVA, CLARISSA MOINHOS DA SILVEIRA, RAFAEL 
SARMENTO FILIPIN, ANA CLÁUDIA DA SILVA MIRANDA, ARACELI ALVES 
VASCONCELLOS, RAYDÉU DANTAS ANDRADE, CAMILA DE MORAIS MASINI e 
SAMANTHA PAULISTA DE CARVALHO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: São possíveis complicações que podem ocorrer durante a intubação 
orotraqueal, EXCETO: 
 
a) intubação gástrica. 
b) trauma nos dentes, língua e esôfago. 
c) intubação seletiva. 
d) Reflexos laringo-vagais, laringo-simpáticos ou laringo-espinhais. 
 
SEGUNDO O LIVRO O ENFERMEIRO E AS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. ANA 
MARIA CALIL, E WANDA YEDA PARANHOS, SÃO PAULO: ATHENEU, 2007, PAG 71 
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O TRAUMA DE ESÔFAGO NÃO É COMUM. 

A questão fala da complicação trauma esofágico e não intubação esofágia, a intubação 
esofágica é uma complicação comum o trauma esofágico não. 
 

SEGUNDO O TRABALHO INTITULADO 

http://www.marcokaran.com/artigos/19-alteracoes-nas-vias-aereas-provocadas-pela-
intubacao 

 
“ALTERAÇÕES NAS VIAS AÉREAS PROVOCADAS PELA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL.” 
 

*Prof. Dr. Pedro Marco Karan Barbosa 
**Camila Vallejos Vazquez 
**Patrícia Maioque Martins 

 

As complicações da intubação que podem ocorrer são trauma em lábios e dentes, 
hipertensão, taquicardia, hipóxia e aspiração pulmonar e do conteúdo gástrico, 
intubação endobronquica e extubação acidental, laringoespasmos, faringite, laringite e 
ulceração da mucosa traqueal. Acrescentam ainda o trauma associado a pressão do 
"cuff", exposição do anel traqueal, erosão dos vasos sanguíneos de maior calibre, 
intubação acidental do esôfago, obstrução do tubo por corpo estranho como material 
gástrico, vômitos e fragmentos dos dentes, acotovelamento do tubo por mudança de 
posição da cabeça e obstrução por mordida do paciente. Já após extubação, cita 
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contusão da laringe, podendo resultar em disfonia ou disfagia e granuloma de laringe (1, 
14). 
Classifica-se as complicações de acordo com o momento do seu aparecimento: no ato da 
intubação, durante a manutenção da sonda e durante a extubação. Dividem ainda as 
complicações no durante o ato a intubação em traumáticas , como fraturas e luxações 
da cervical, deslocamento de mandíbula, traumas dentários, lesões de lábios, língua, 
mucosa oral, nasais e das vias áreas e esôfago. Por erros técnico, hipóxia, intubação 
esofagica, bronquica e por reflexos laringovagais, simpáticos ou espinais e outras 
complicações como bacteremia, edema agudo de pulmão não cardiogênico, introdução 
de corpos estranhos, aspiração do conteúdo gástrico. E ainda relata sobre a intubação 
difícil (15). 
 As referencias citadas demonstram que a questão está correta e que o recurso não 
procede, além de mostrarem que a candidata se equivocou ao afirmar que nenhuma 
literatura da área de saúde cita os reflexos. 

Recurso não procede. Manter o gabarito. 

 
Questão: 38 
Candidatos: TAMIRIS SOARES FREITAS, CLARISSA MOINHOS DA SILVEIRA, 
RAYDÉU DANTAS ANDRADE e LAÍS FRANCO PINHEIRO 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
 
Questão: 39 
Candidata: SABRINA CARVALHO NUNES 
Recurso(s): INDEFERDO 
Justificativa: A assistência de enfermagem nas complicações relacionadas à terapia 
intravenosa está corretamente descritas nas alternativas a seguir, EXCETO na de letra? 
 

a) Na infiltração deve-se puncionar novo acesso, aplicar compressa fria no local e 
elevar o braço. 

b) No caso de sobrecarga circulatória deve-se puncionar novo acesso, administrar 
oxigênio e manter o paciente em decúbito lateral e cabeceira a no máximo 30º de 
elevação.  

c) No caso de formação de trombo deve-se puncionar novo acesso e aplicar 
compressa morna. 

d) No caso de embolia gasosa deve-se interromper a infusão, contatar o médico, 
posicionar o paciente em Trendelemburg ou decúbito lateral esquerdo. 
 

Segundo o livro O Enfermeiro e as Situações de Emergência. Ana Maria Calil, e Wanda 
Yeda Paranhos, São Paulo: Atheneu, 2007, pag 223 
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Bibliografia utilizada para elaboração da questão mais atualizada do que a citada pelo 
candidato. 

Recurso não procede. Manter o gabarito. 

 
 
Questão: 40 
Candidatos: TAMIRIS SOARES FREITAS e RAYDÉU DANTAS ANDRADE 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O comando da questão diz: Dentre os vários procedimentos que o 
enfermeiro tem autonomia para realizar podemos citar: não foi dito em qual situação 
específica o enfermeiro iria realizar o procedimento, além de que em cumprimento do 
código de ética de enfermagem o profissional só poderá realizar um procedimento, se de 
sua competência legal, em situação que não ofereça risco ou o mínimo possivel. Dentre 
todos os procedimentos citados nas alternativas apenas um é de competencia legal do 
enfermeiro que faz capacitação específica para isso, este é o picc, todos os outros são 
procedimentos médicos e o enfermeiro não tem respaldo técnico nem legal para realizar o 
procedimento com segurança. 
 
VIDA LIVRO O ENFERMEIRO E AS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. ANA MARIA 
CALIL, E WANDA YEDA PARANHOS, SÃO PAULO: ATHENEU, 2007 227 
 
 
 

CARGO: ENFERMEIRO INTENSIVISTA 
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Questão: 02 
Candidata: MAIARA BRANDÃO DE BRITO 
Recurso(s): INDEFERIDO 

           Justificativa: Pode-se afirmar que o autor defende 

a. Que os movimentos sociais democráticos podem transformar o Brasil. 
b. Que o caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas 

sim as transformações sociais. 
c. Que a condenação da miséria é o ponto de partida para as mudanças acontecerem 

no Brasil. 
d. O Estado tem que garantir renda digna, saúde, educação, saneamento, cultura. 

Julgo Improcedente o recurso. 

Justificativa: 

Antes de adentrarmos na análise do texto que justificará a recusa do recurso, passo a 
citar um conceito importante ao entendimento do candidato: 

1. Tópico frasal é parte integrante do parágrafo de um texto. É a introdução do 
parágrafo "representada na maioria dos casos por um ou dois períodos curtos iniciais, 
em que se expressa de maneira sumária e sucinta a ideia-núcleo" (GARCIA, O.M. 
Comunicação em prosa moderna). Em um texto, representa a ideia central a ser 
desenvolvida, de um modo geral, a tese. 

 
       Essa ideia núcleo, segundo Garcia, normalmente constitui-se uma generalização que 
vai sendo especificada no decorrer do texto, contribuindo assim para sua unidade e para 
coerência do texto. 
       Magda Soares, em seu livro Técnicas de redação, afirma que a ideia núcleo ou frase 
núcleo, ou tópico frasal servem de instrumento para garantir que, ao escrever, a pessoa 
não se afastará do objetivo fixado. Assim, o objetivo do autor seria mostrar que o caminho 
para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as transformações 
sociais. Portanto essa é a sua tese. 

      No primeiro parágrafo do texto, Herbert de Souza expõe a tese a ser desenvolvida “ O 
caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as 
transformações sociais. Como posso comprovar que essa é a tese? Veja como no 
desenvolvimento o autor sustenta essa ideia. Nos outros parágrafos, ele passa a falar 
sobre “a energia que pode ser usada(...) para fazer um futuro diferente”. 

        Os "sinais" que ele via naquele momento e que funcionariam como impulsionadores 
da mudança desejada eram os movimentos pela ética, pelos fracos, pelo melhoramento 
das cidades. Acrescentava-se a isso o desejo da elite, que não queria viver um apartheid 
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(segundo o modelo da África do Sul), e o dos pobres, que queriam "sua cota de 
cidadania". São os movimentos provocando mudanças. 
         Em seguida, expõe sua ação pessoal e sua luta: a não-aceitação dos fatos e a 
condenação da miséria. Da luta contra um regime (capitalismo) passa à luta contra a 
miséria, passando da militância armada (ou que poderia ser armada) para a militância 
pela consciência. 
         Reitera essa posição, mais adiante, expondo conceitos básicos ligados à dignidade 
da pessoa numa sociedade ("Todos podem e devem comer, trabalhar e obter uma renda 
digna...") e rejeitando a postura daqueles que poderiam considerar a miséria um fato 
inevitável. Reitera seu ponto de vista de que as instituições existem em função do bem-
estar das pessoas. 
         Finaliza comparando dois momentos de sua vida, suas lutas, sua antiga "fome de 
divindade" e sua atual “fome de humanidade”. 

(ERNANI e NICOLA, Práticas de Linguagem, Leitura e produção de textos, Scipione, 
2001) 

 
Questão: 10 
Candidata: GEISA ROCHA GUIMARÃES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 21 
Candidata: PRISCILA THAYANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Segundo o Decreto nº 94.406/87 que dispõe sobre o exercício da 
Enfermagem e dá outras providências, o enfermeiro exerce todas as atividades de 
enfermagem cabendo-lhe privativamente, EXCETO:  

 
a. Realizar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de 

enfermagem. 
b. Realizar prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde 

pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. 
c. Realizar Prescrição da assistência de enfermagem. 
d. Realizar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. 
Art. 8º – Ao enfermeiro incumbe: 

I – privativamente: 

a) direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada, e chefia de 

serviço e de unidade de Enfermagem; 

b) organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras 

desses serviços; 



 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS - BA 
EDITAL 001/2015 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem; 

d) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem; 

e) consulta de Enfermagem; 

f) prescrição da assistência de Enfermagem; 

g) cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida; 

h) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e 

capacidade de tomar decisões imediatas; 

II – como integrante da equipe de saúde: 

g) a) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde; 

h) b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde; 

c) prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela 

instituição de saúde; 

Não entendi a argumentação da candidata. Mas fato é que a prescrição de medicamento 
não é privativa mas como membro da equipe. 
 
Recurso não procede. Manter o gabarito. 
 
 
Questão: 23 
Candidata: MAIARA BRANDÃO DE BRITO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A Resolução COFEN nº 358/2009 dispõe sobre a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em 
ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e 
dá outras providências. Segundo esta Resolução é INCORRETO afirmar: 
 

a. Esta Resolução considera que a Sistematização da Assistência de Enfermagem 
organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, 
tornando possível a operacionalização do processo de Enfermagem.    

b. Esta Resolução considera que o processo de Enfermagem é um instrumento 
metodológico que orienta o cuidado profissional de Enfermagem e a 
documentação da prática profissional.    

c. Esta Resolução considera que a operacionalização e documentação do 
Processo de Enfermagem evidencia a contribuição da Enfermagem na atenção 
à saúde da população, aumentando a visibilidade e o reconhecimento 
profissional.    
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d. Esta Resolução sugere que o Processo de Enfermagem deve ser realizado, de 
modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, 
em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. 

 
A Resolução COFEN nº 358/2009 
 
RESOLVE: 
Art. 1º O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, 
em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de 
Enfermagem. 
 
Ela não sugere, ela resolve, determina, sugestão pode ou não ser acatada, resolução é 
obrigatória. Logo a alternativa D está incorreta. 
 
Recurso não procede. Questão correta. 
 
 
Questão: 27 
Candidatos: ALANA FERREIRA ROCHA AGRISI, PRISCILA ALMEIDA FAGUNDES, 
PRISCILA THAYANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA e GEISA ROCHA GUIMARÃES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 
 

Questão: 35 
Candidata: PRISCILA THAYANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: São sinais e sintomas da Cetoacidose Diabética, EXCETO: 

a) Oligúria. 
b)  Polidipsia. 
c) Visão turva. 
d) Dor abdominal.  

 
polidipsia, poliúria, enurese, hálito cetônico, fadiga, visão turva, náuseas e dor 
abdominal, além de vômitos, desidratação, hiperventilação e alterações do 
estado mental. 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diabetes_mellitus.PDF. p.30 
 
RECURSO NÃO PROCEDE. SEGUNDO O MANUAL ESPECÍFICO DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE A OLIGÚRIA NÃO É CITADA. 
MANTER O GABARITO. 

 
 
Questão: 36 
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Candidatas: ALANA FERREIRA ROCHA AGRISI, PRISCILA THAYANE NASCIMENTO 
DE OLIVEIRA e GEISA ROCHA GUIMARÃES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: São considerados sinais de Parada Cardiorrespiratória, EXCETO: 

a) Midríase. 
b) Ausência do pulso em pequena artéria. 
c) Inconsciência. 
d) Ausência de movimentos respiratórios. 

 
A questão foi elaborada com base no Livro: Manual de Socorro de Emergências. 
Editora: Atheneu. Pg. 54 e neste todos os sintomas acima são citados exceto o 
pulso em pequena artéria. A artéria a ser verificada deve ser as de grosso 
calibre como jugular e femural. A midríase ainda é um parâmetro para avaliação 
de PCR. 
 

Quais são os principais sinais e sintomas da parada cardiorrespiratória? 
Na parada cardiorrespiratória há ausência de pulsação e de movimentos respiratórios e 
dilatação das pupilas. Nos poucos segundos de consciência, o paciente sentirá dores 
no peito, falta de ar, palpitação, suores frios, tonteira, visão turva, etc. 
 
http://www.abc.med.br/p/sinais.-sintomas-e-
doencas/568097/parada+cardiorrespiratoria+o+que+fazer.htm 
Midríase é a dilatação da pupila em função da contração do músculo dilatador da pupila. 
Seu contrário, ou seja, a contração da pupila, é conhecida como miose. 
 
Recurso não procede. Manter o gabarito. 
 
 
Questão: 38 
Candidatos: ALANA FERREIRA ROCHA AGRISI, PRISCILA ALMEIDA FAGUNDES, 
MAIARA BRANDÃO DE BRITO, PRISCILA THAYANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA e 
GEISA ROCHA GUIMARÃES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 
 

 
 
Questão: 39 
Candidata: PRISCILA ALMEIDA FAGUNDES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O envenenamento por picada de víboras, usualmente se desenvolvem 
dentro de poucos minutos, às vezes retardados por 6 a 8 horas ou talvez ainda mais 
tempo. São sinais de envenenamento por víboras, EXCETO: 
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a. Edema, equimose e dor local muito intensos. 
b. Náuseas e vômitos. 
c. Anúria nas primeiras 6 horas de picada. 
d. Sensação de ansiedade intensa. 

 
Referência utilizada para fazer a questão: Livro: Atendimento Pré-Hospitalar ao 
Traumatizado – PHTLS. 6ªedição. Elsevier editora. Pg. 558 
 
Picadas por cobras: As principais cobras que provocam acidentes graves no Brasil são: 
a jararaca, a surucucu, a cascavel e as corais. O veneno da jararaca e da surucucu 
provoca, em até 3 horas depois da picada: dor imediata; inchaço, calor e vermelhidão no 
local picado; hemorragia (sangramento) no local da picada ou distante dela; diarréia (em 
caso de picada por surucucu). 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/222_picadas_insetos2.html 
 
Na referência citada acima embasa todos os sintomas citados exceto a anúria. O que 
confirma o gabarito da questão. 
 
Referência citada pelo candidato: 
 
ACIDENTE BOTRÓPICO: Quadro Clínico: Manifestações Locais: Dor e edema endurado no local 
da picada, de intensidade variável, geralmente de instalação precoce e caráter progressivo. 
Equimoses e sangramentos no ponto da picada são freqüentes. Infartamento ganglionar e bolhas 
podem aparecer na evolução, acompanhados ou não de necrose. Manifestações Sistêmicas: 
Além de sangramentos em ferimentos pré-existentes, são observadas hemorragias à distância 
como gengivorragias, epistaxes, hematêmese e hematúria. Em gestantes, há risco de hemorragia 
uterina. Podem ocorrer náuseas, vômitos, sudorese, hipotensão arterial, hipotermia e mais 
raramente, choque. Nos acidentes causados por filhotes de Bothrops predominam as alterações 
de coagulação; dor e edema locais podem estar ausentes.  
 
ACIDENTE CROTÁLICO: Quadro Clínico: Manifestações Locais: Podem ser encontradas as 
marcas das presas, edema e eritema discretos. Não há dor, ou se existe, é de pequena 
intensidade. Há parestesia local ou regional, que pode persistir por tempo variável, podendo ser 
acompanhada de edema discreto ou eritema no ponto da picada. Procedimentos 
desaconselhados como garroteamento, sucção ou escarificação locais com finalidade de extrair o 
veneno, podem provocar edema acentuado e lesões cutâneas variáveis. Manifestações 
Sistêmicas: Gerais: Mal-estar, sudorese, náuseas, vômitos, cefaléia, secura da boca, prostração e 
sonolência ou inquietação, são de aparecimento precoce e podem estar relacionados a estímulos 
de origem diversas, nas quais devem atuar o medo e a tensão emocional desencadeada pelo 
acidente. ƒ Neurológicas, decorrentes da ação neurotóxica do veneno: Apresentam-se nas 
primeiras horas e caracterizam o “fáscies miastênica” (fáscies neurotóxica de Rosenfeld) 
evidenciadas por ptose palpebral uni ou bilateral, flacidez da musculatura da face, há 
oftalmoplegia e dificuldade de acomodação (visão turva) ou visão dupla (diplopia) e alteração do 
diâmetro pupilar (midríase). Com menor freqüência pode aparecer paralisia velopalatina, com 
dificuldade à deglutição, diminuição do reflexo do vômito, modificações no olfato e no paladar. As 
alterações descritas são sintomas e sinais que regridem após 3 a 5 dias. Musculares, decorrentes 
da Atividade Miotóxica: Caracterizam-se por dores musculares generalizadas (mialgias), de 
aparecimento precoce. A urina pode estar clara nas primeiras horas e assim permanecer, ou 
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tornar-se avermelhada (mioglobinúria) e progressivamente marrom nas horas subseqüentes, 
traduzindo a eliminação de quantidades variáveis de mioglobina, pigmento liberado pela necrose 
do tecido muscular esquelético (rabdomiólise). Não havendo dano renal, a urina readquire a sua 
coloração habitual em 1 ou 2 dias. ƒ Distúrbios da Coagulação: Pode haver aumento do Tempo de 
Coagulação (TC) ou incoagulabilidade sangüínea, com queda do fibrinogênio plasmático, em 
aproximadamente 40% dos pacientes. Raramente há pequenos sangramentos, geralmente 
restritos às gengivas (gengivorragia). Manifestações Clínicas pouco freqüentes: Insuficiência 
respiratória aguda, fasciculações e paralisia de grupos musculares têm sido relatadas e 
interpretadas como decorrentes das atividades neurotóxicas e miotóxicas do veneno.  
 
ACIDENTE ELAPÍDICO: Manifestações Locais: Dor local e discreta (muitas vezes ausente) 
acompanhado de parestesia de progressão proximal. Manifestações Sistêmicas: Inicialmente 
vômitos, posteriormente fraqueza muscular progressiva, ptose palpebral, sonolência, perda de 
equilíbrio, sialorréia, oftalmoplegia e presença de fáscies miastênica. Podem surgir mialgia 
localizada ou generalizada, dificuldade de deglutir e afonia, devido a paralisia do véu palatino. O 
quadro de paralisia flácida pode comprometer a musculatura respiratória, evoluindo para apnéia e 
insuficiência respiratória aguda (esta considerada uma complicação do acidente). 
 

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/zoonoses_intoxicacoes/Acidentes_por_Animais_
Peconhentos_e_Venenosos.pdf 
 
Conforme a referência citada pelo próprio candidato podemos observar que nos 3 tipos de 
acidentes descritos os sinais e sintomas apontados como corretos na questão estão 
descritos. Em nenhuma das referencias citadas encontramos a Anúria como sinal e 
sintoma de acidente com cobras (víboras), logo esse não é um sinal de envenenamento 
por víbora. 
 
A questão pede a alternativa que traz uma informação falsa, pelo recurso o candidato está 
procurando a alternativa correta, corretas são 3, apenas uma é incorreta. 
 
Questão está correta. O recurso não procede. 
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CARGO: ENFERMEIRO OBSTETRA 
 
 

Questão: 02 
Candidata: DAINE SOARES 
Recurso(s): INDEFERIDO 

           Justificativa: Pode-se afirmar que o autor defende 

a. Que os movimentos sociais democráticos podem transformar o Brasil. 
b. Que o caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas 

sim as transformações sociais. 
c. Que a condenação da miséria é o ponto de partida para as mudanças acontecerem 

no Brasil. 
d. O Estado tem que garantir renda digna, saúde, educação, saneamento, cultura. 

Julgo Improcedente o recurso. 

Justificativa: 

Antes de adentrarmos na análise do texto que justificará a recusa do recurso, passo a 
citar um conceito importante ao entendimento do candidato: 

1. Tópico frasal é parte integrante do parágrafo de um texto. É a introdução do 
parágrafo "representada na maioria dos casos por um ou dois períodos curtos iniciais, 
em que se expressa de maneira sumária e sucinta a ideia-núcleo" (GARCIA, O.M. 
Comunicação em prosa moderna). Em um texto, representa a ideia central a ser 
desenvolvida, de um modo geral, a tese. 

 
       Essa ideia núcleo, segundo Garcia, normalmente constitui-se uma generalização que 
vai sendo especificada no decorrer do texto, contribuindo assim para sua unidade e para 
coerência do texto. 
       Magda Soares, em seu livro Técnicas de redação, afirma que a ideia núcleo ou frase 
núcleo, ou tópico frasal servem de instrumento para garantir que, ao escrever, a pessoa 
não se afastará do objetivo fixado. Assim, o objetivo do autor seria mostrar que o caminho 
para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as transformações 
sociais. Portanto essa é a sua tese. 

      No primeiro parágrafo do texto, Herbert de Souza expõe a tese a ser desenvolvida “O 
caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as 
transformações sociais. Como posso comprovar que essa é a tese? Veja como no 
desenvolvimento o autor sustenta essa ideia. Nos outros parágrafos, ele passa a falar 
sobre “a energia que pode ser usada(...) para fazer um futuro diferente”. 

        Os "sinais" que ele via naquele momento e que funcionariam como impulsionadores 
da mudança desejada eram os movimentos pela ética, pelos fracos, pelo melhoramento 
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das cidades. Acrescentava-se a isso o desejo da elite, que não queria viver um apartheid 
(segundo o modelo da África do Sul), e o dos pobres, que queriam "sua cota de 
cidadania". São os movimentos provocando mudanças. 
         Em seguida, expõe sua ação pessoal e sua luta: a não-aceitação dos fatos e a 
condenação da miséria. Da luta contra um regime (capitalismo) passa à luta contra a 
miséria, passando da militância armada (ou que poderia ser armada) para a militância 
pela consciência. 
         Reitera essa posição, mais adiante, expondo conceitos básicos ligados à dignidade 
da pessoa numa sociedade ("Todos podem e devem comer, trabalhar e obter uma renda 
digna...") e rejeitando a postura daqueles que poderiam considerar a miséria um fato 
inevitável. Reitera seu ponto de vista de que as instituições existem em função do bem-
estar das pessoas. 
         Finaliza comparando dois momentos de sua vida, suas lutas, sua antiga "fome de 
divindade" e sua atual “fome de humanidade”. 

(ERNANI e NICOLA, Práticas de Linguagem, Leitura e produção de textos, Scipione, 
2001) 
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CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL 
 
 
Questão: 26 
Candidato: MATHEUS GONÇALVES DA SILVA SOUZA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O sentido de "acerca" no enunciado da questão é "quanto a", "sobre", "a 
respeito de", não abrindo possibilidades para análises como um todo conforme o 
candidato explica. Além disso, o desenvolvimento apenas econômico depende da retirada 
crescente dos recursos naturais, o que não é sustentável. A ideia aqui é a de entender 
que o desenvolvimento sustentável leva em conta a conservação dos recursos. 
 
Conserva-se o gabarito. 
 
 
Questão: 31 
Candidato: PLÍNIO CASTRO PINTO ROCHA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 35 
Candidatos: MATHEUS G. DA SILVA SOUZA e PLÍNIO CASTRO PINTO ROCHA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 
 
 
Questão: 02 
Candidatos: PAULO GALVÃO e GILDA LAYSA OLIVEIRA DE GOUVEIA 
Recurso(s): INDEFERIDO 

          Justificativa: Pode-se afirmar que o autor defende 

a. Que os movimentos sociais democráticos podem transformar o Brasil. 
b. Que o caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas 

sim as transformações sociais. 
c. Que a condenação da miséria é o ponto de partida para as mudanças acontecerem 

no Brasil. 
d. O Estado tem que garantir renda digna, saúde, educação, saneamento, cultura. 

Julgo Improcedente o recurso. 

Justificativa: 

Antes de adentrarmos na análise do texto que justificará a recusa do recurso, passo a 
citar um conceito importante ao entendimento do candidato: 

1. Tópico frasal é parte integrante do parágrafo de um texto. É a introdução do 
parágrafo "representada na maioria dos casos por um ou dois períodos curtos iniciais, 
em que se expressa de maneira sumária e sucinta a ideia-núcleo" (GARCIA, O.M. 
Comunicação em prosa moderna). Em um texto, representa a ideia central a ser 
desenvolvida, de um modo geral, a tese. 

 
       Essa ideia núcleo, segundo Garcia, normalmente constitui-se uma generalização que 
vai sendo especificada no decorrer do texto, contribuindo assim para sua unidade e para 
coerência do texto. 
       Magda Soares, em seu livro Técnicas de redação, afirma que a ideia núcleo ou frase 
núcleo, ou tópico frasal servem de instrumento para garantir que, ao escrever, a pessoa 
não se afastará do objetivo fixado. Assim, o objetivo do autor seria mostrar que o caminho 
para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as transformações 
sociais. Portanto essa é a sua tese. 

      No primeiro parágrafo do texto, Herbert de Souza expõe a tese a ser desenvolvida “O 
caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as 
transformações sociais. Como posso comprovar que essa é a tese? Veja como no 
desenvolvimento o autor sustenta essa ideia. Nos outros parágrafos, ele passa a falar 
sobre “a energia que pode ser usada(...) para fazer um futuro diferente”. 

        Os "sinais" que ele via naquele momento e que funcionariam como impulsionadores 
da mudança desejada eram os movimentos pela ética, pelos fracos, pelo melhoramento 
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das cidades. Acrescentava-se a isso o desejo da elite, que não queria viver um apartheid 
(segundo o modelo da África do Sul), e o dos pobres, que queriam "sua cota de 
cidadania". São os movimentos provocando mudanças. 
         Em seguida, expõe sua ação pessoal e sua luta: a não-aceitação dos fatos e a 
condenação da miséria. Da luta contra um regime (capitalismo) passa à luta contra a 
miséria, passando da militância armada (ou que poderia ser armada) para a militância 
pela consciência. 
         Reitera essa posição, mais adiante, expondo conceitos básicos ligados à dignidade 
da pessoa numa sociedade ("Todos podem e devem comer, trabalhar e obter uma renda 
digna...") e rejeitando a postura daqueles que poderiam considerar a miséria um fato 
inevitável. Reitera seu ponto de vista de que as instituições existem em função do bem-
estar das pessoas. 
         Finaliza comparando dois momentos de sua vida, suas lutas, sua antiga "fome de 
divindade" e sua atual “fome de humanidade”. 

(ERNANI e NICOLA, Práticas de Linguagem, Leitura e produção de textos, Scipione, 

2001) 

 
 
Questão: 09 
Candidata: GILDA LAYSA OLIVEIRA DE GOUVEIA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Há uma palavra central que aparece em todas as partes do texto, estando 
também diretamente relacionada com a tese do autor. Essa palavra, que garante unidade 
ao texto, é 

a. Democracia 
b. Fome cidadania 
c. Estado 
d. Luta 

Julgo Improcedente o recurso. 

A palavra luta (pode estar implícita já que uma das formas de garantir coesão e unidade 
ao texto é a utilização de palavras do mesmo campo semântico) confere unidade ao texto: 
está na tese de que a mudança não se dá pela luta (revolta/explosões sociais), está na 
argumentação, quando o autor opta pela luta contra a miséria e pela cidadania, e na 
conclusão. Veja que o desdobramento do significado da palavra ocorre justamente na 
argumentação, quando ele fundamenta sua tese e apresenta sua verdadeira luta. As 
palavras Democracia e Fome de cidadania estão contidas no sentido da luta de que 
Herbert fala. (ERNANI e NICOLA, Práticas de Linguagem, Leitura e produção de textos, 
Scipione, 2001) 
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Questão: 10 
Candidata: GILDA LAYSA OLIVEIRA DE GOUVEIA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 23 
Candidato: THIAGO LOBATO RANIER 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 32 
Candidata: GILDA LAYSA OLIVEIRA DE GOUVEIA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A resposta correta é Tração Axial (o mesmo que tração direta). 

 O assunto é relacionado à resistência dos materiais. 

 A candidata não explica por que a questão deve ser anulada, ou onde se encontra 
o erro da questão. 

 Quanto à resposta marcada pela candidata, letra "C" compressão simples, está 
errada, pois os tipos de rompimento por compressão simples são os listados abaixo. 

 

 
 
 
 
 
 
Questão: 34 
Candidatos: PAULO GALVÃO e CAMILLA CESAR E SILVA BORGES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
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Justificativa: Como foi solicitado na questão o tempo mínimo para encher os 
reservatórios, a vazão a ser utilizada deve ser a máxima, qualquer outro valor menor do 
que a vazão máxima não obterá o tempo mínimo para encher os reservatórios. 

CONSERVA-SE O GABARITO. 
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CARGO: ENGENHEIRO DE ALIMENTOS 
 
 
Questão: 02 
Candidata: MYLENA JUNQUEIRA PINTO BRITO 
Recurso(s): INDEFERIDO 

          Justificativa: Pode-se afirmar que o autor defende 

a. Que os movimentos sociais democráticos podem transformar o Brasil. 
b. Que o caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas 

sim as transformações sociais. 
c. Que a condenação da miséria é o ponto de partida para as mudanças acontecerem 

no Brasil. 
d. O Estado tem que garantir renda digna, saúde, educação, saneamento, cultura. 

Julgo Improcedente o recurso. 

Justificativa: 

Antes de adentrarmos na análise do texto que justificará a recusa do recurso, passo a 
citar um conceito importante ao entendimento do candidato: 

1. Tópico frasal é parte integrante do parágrafo de um texto. É a introdução do 
parágrafo "representada na maioria dos casos por um ou dois períodos curtos iniciais, 
em que se expressa de maneira sumária e sucinta a ideia-núcleo" (GARCIA, O.M. 
Comunicação em prosa moderna). Em um texto, representa a ideia central a ser 
desenvolvida, de um modo geral, a tese. 

 
       Essa ideia núcleo, segundo Garcia, normalmente constitui-se uma generalização que 
vai sendo especificada no decorrer do texto, contribuindo assim para sua unidade e para 
coerência do texto. 
       Magda Soares, em seu livro Técnicas de redação, afirma que a ideia núcleo ou frase 
núcleo, ou tópico frasal servem de instrumento para garantir que, ao escrever, a pessoa 
não se afastará do objetivo fixado. Assim, o objetivo do autor seria mostrar que o caminho 
para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as transformações 
sociais. Portanto essa é a sua tese. 

      No primeiro parágrafo do texto, Herbert de Souza expõe a tese a ser desenvolvida “O 
caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as 
transformações sociais. Como posso comprovar que essa é a tese? Veja como no 
desenvolvimento o autor sustenta essa ideia. Nos outros parágrafos, ele passa a falar 
sobre “a energia que pode ser usada(...) para fazer um futuro diferente”. 

        Os "sinais" que ele via naquele momento e que funcionariam como impulsionadores 
da mudança desejada eram os movimentos pela ética, pelos fracos, pelo melhoramento 
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das cidades. Acrescentava-se a isso o desejo da elite, que não queria viver um apartheid 
(segundo o modelo da África do Sul), e o dos pobres, que queriam "sua cota de 
cidadania". São os movimentos provocando mudanças. 
         Em seguida, expõe sua ação pessoal e sua luta: a não-aceitação dos fatos e a 
condenação da miséria. Da luta contra um regime (capitalismo) passa à luta contra a 
miséria, passando da militância armada (ou que poderia ser armada) para a militância 
pela consciência. 
         Reitera essa posição, mais adiante, expondo conceitos básicos ligados à dignidade 
da pessoa numa sociedade ("Todos podem e devem comer, trabalhar e obter uma renda 
digna...") e rejeitando a postura daqueles que poderiam considerar a miséria um fato 
inevitável. Reitera seu ponto de vista de que as instituições existem em função do bem-
estar das pessoas. 
         Finaliza comparando dois momentos de sua vida, suas lutas, sua antiga "fome de 
divindade" e sua atual “fome de humanidade”. 

(ERNANI e NICOLA, Práticas de Linguagem, Leitura e produção de textos, Scipione, 

2001) 

 
 
Questão: 24 
Candidata: MYLENA JUNQUEIRA PINTO BRITO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O recurso não atende aos requisitos formais exigidos pelo Edital 001/2015, 
item 18.2 - alínea b. Os dados apresentados pela candidata não apresentam 
embasamentos técnicos e lógicos que sustente seu argumento. 
 
DEFESA: 
 
O tema limpeza e sanitização de ambientes tem uma correlação direta com o assunto 
Tecnologia de Alimentos, pois consideramos que para o processamento e industrialização 
de alimentos, as etapas de higiene e limpeza são imprescindíveis para a produção de um 
alimento seguro e isento de contaminações cruzadas. 
 
Segundo o Institute of Food Technologists (1992 – USA), “Tecnologia de alimentos é a 
aplicação da Ciência de Alimentos para seleção, conservação, transformação, 
acondicionamento, distribuição e uso de alimentos nutritivos e seguros”. 
 
O tema limpeza e sanitização está associado também à Doenças Veiculadas ou 
Transmitidas por Alimentos, pois, Segundo FIGUEIREDO (1999), “Um ambiente sanitário 
é condição prévia básica para se preparar alimentos seguros”. Atualmente grande parte 
das doenças veiculadas por alimentos estão correlacionadas a procedimentos de higiene 
e limpeza inadequados, bem como o uso de agentes sanitizantes incorretos, sendo então 
um problema grave na veiculação de patógenos causadores de DTA’s.  
Portanto consideramos que a questão se enquadra dentro dos propósitos do edital. 
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REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 
 
FIGUEIREDO, Roberto Martins. Programa de Redução de Patógenos – Padrões e 
Procedimentos Operacionais de Sanitização: Manual de Procedimento e 
Desenvolvimento. São Paulo: Manole. Vol.1. Coleção Higiene dos Alimentos. (1999); 
 
ORDOÑEZ, Juan A. Tecnologia de Alimentos: componentes dos alimentos e processos. 
Porto Alegre: ArtMed. Vol. 1. 2005. Pag.:17-19. 
 
Institute of Food Technologists. Chicago/USA. 
 
HOWTHORN, J. Fundamentos de La Ciencia de los Alimentos. Zaragosa: Acribia. 
 
 
Questão: 27 
Candidatos: FERNANDO CAETANO MARIA e MYLENA JUNQUEIRA PINTO BRITO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O recurso não atende aos requisitos formais exigidos pelo Edital 001/2015, 
item 18.2 - alínea b. Os dados apresentados pelo candidato não apresentam 
embasamentos técnicos e lógicos que sustente seu argumento. 
 
DEFESA: 
 
O tema Embalagens tem uma correlação direta com o assunto Tecnologia de Alimentos, 
pois segundo o Institute of Food Technologists (1992 – USA), “Tecnologia de alimentos é 
a aplicação da Ciência de Alimentos para seleção, conservação, transformação, 
acondicionamento, distribuição e uso de alimentos nutritivos e seguros”. 
 
Entendemos por acondicionamento, espaços ou objetos físicos adequados capazes de 
conservar as características de um alimento e mantê-los seguros até seu consumo. 
Devendo ser capaz de proteger contra riscos mecânicos e ambientais encontrados 
durante a distribuição e uso. Segundo FELLOWS (2006, pg. 473) “a embalagem é uma 
parte importante de todas as operações de processamento de alimentos.” 
Portanto consideramos que a questão se enquadra dentro dos propósitos do edital. 
 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
 
FELLOWS, P.J. Tecnologia do processamento de alimentos: princípios e prática. Porto 
Alegre: ArtMed. 2ed. 2006, pag. 473. 
 
ORDOÑEZ, Juan A. Tecnologia de Alimentos: componentes dos alimentos e processos. 
Porto Alegre: ArtMed. Vol. 1. 2005. Pag.:17-19. 
 
Institute of Food Technologists. Chicago/USA. 
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Questão: 29 
Candidatos: FERNANDO CAETANO MARIA e MYLENA JUNQUEIRA PINTO BRITO 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 40 
Candidata: SAMIRA REIS COELHO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O recurso não atende aos requisitos formais exigidos pelo Edital 001/2015, 
item 18.2 - alínea b. Os dados apresentados pela candidata não apresentam argumentos 
técnicos e lógicos. 
 
O recurso não transcreve, de forma analítica, o objeto de sua impugnação, o que torna 
impossível o exercício do mister dessa Banca Examinadora. O erro material (digitação) 
não interfere na alternativa correta. 
 
DEFESA 
 
A candidata afirma em seu recurso que a proposição << a >> impossibilitou seu 
entendimento, devido apenas a presença de uma palavra (láctico), porém, no seu próprio 
texto ela descreve qual palavra estaria faltando, (ácido), logo consideramos que a mesma 
compreendeu de forma adequada a proposição. 
 
Outro ponto que a candidata alega é que na proposição << E >> há uma ausência de seta 
para identificação do substrato, porém a prova consta apenas 4 proposições sendo (a), 
(b), (c) e (d). 
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CARGO: ENGENHEIRO ELETRICISTA 
 
 

Questão: 02 
Candidatos: EDERALDO SILVA MACHADO, THALITA PELLINI VILAS BOAS 
MARTINUSSI e BRUNO FILGUEIRAS REBELO DE MATOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 

          Justificativa: Pode-se afirmar que o autor defende 

a. Que os movimentos sociais democráticos podem transformar o Brasil. 
b. Que o caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas 

sim as transformações sociais. 
c. Que a condenação da miséria é o ponto de partida para as mudanças acontecerem 

no Brasil. 
d. O Estado tem que garantir renda digna, saúde, educação, saneamento, cultura. 

Julgo Improcedente o recurso. 

Justificativa: 

Antes de adentrarmos na análise do texto que justificará a recusa do recurso, passo a 
citar um conceito importante ao entendimento do candidato: 

1. Tópico frasal é parte integrante do parágrafo de um texto. É a introdução do 
parágrafo "representada na maioria dos casos por um ou dois períodos curtos iniciais, 
em que se expressa de maneira sumária e sucinta a ideia-núcleo" (GARCIA, O.M. 
Comunicação em prosa moderna). Em um texto, representa a ideia central a ser 
desenvolvida, de um modo geral, a tese. 

 
       Essa ideia núcleo, segundo Garcia, normalmente constitui-se uma generalização que 
vai sendo especificada no decorrer do texto, contribuindo assim para sua unidade e para 
coerência do texto. 
       Magda Soares, em seu livro Técnicas de redação, afirma que a ideia núcleo ou frase 
núcleo, ou tópico frasal servem de instrumento para garantir que, ao escrever, a pessoa 
não se afastará do objetivo fixado. Assim, o objetivo do autor seria mostrar que o caminho 
para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as transformações 
sociais. Portanto essa é a sua tese. 

      No primeiro parágrafo do texto, Herbert de Souza expõe a tese a ser desenvolvida “ O 
caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as 
transformações sociais. Como posso comprovar que essa é a tese? Veja como no 
desenvolvimento o autor sustenta essa ideia. Nos outros parágrafos, ele passa a falar 
sobre “a energia que pode ser usada(...) para fazer um futuro diferente”. 
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        Os "sinais" que ele via naquele momento e que funcionariam como impulsionadores 
da mudança desejada eram os movimentos pela ética, pelos fracos, pelo melhoramento 
das cidades. Acrescentava-se a isso o desejo da elite, que não queria viver um apartheid 
(segundo o modelo da África do Sul), e o dos pobres, que queriam "sua cota de 
cidadania". São os movimentos provocando mudanças. 
         Em seguida, expõe sua ação pessoal e sua luta: a não-aceitação dos fatos e a 
condenação da miséria. Da luta contra um regime (capitalismo) passa à luta contra a 
miséria, passando da militância armada (ou que poderia ser armada) para a militância 
pela consciência. 
         Reitera essa posição, mais adiante, expondo conceitos básicos ligados à dignidade 
da pessoa numa sociedade ("Todos podem e devem comer, trabalhar e obter uma renda 
digna...") e rejeitando a postura daqueles que poderiam considerar a miséria um fato 
inevitável. Reitera seu ponto de vista de que as instituições existem em função do bem-
estar das pessoas. 
         Finaliza comparando dois momentos de sua vida, suas lutas, sua antiga "fome de 
divindade" e sua atual “fome de humanidade”. 

(ERNANI e NICOLA, Práticas de Linguagem, Leitura e produção de textos, Scipione, 

2001) 

 
Questão: 10 
Candidato: GRACIANO DIAS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 21 
Candidatos: GRACIANO DIAS, EDERALDO SILVA MACHADO, VITOR GOMES 
CORREA, BRUNO FILGUEIRAS REBELO DE MATOS e HERON HENRIQUE 
AZEVEDO SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A NBR 5410 menciona condutor de proteção que nem sempre 
corresponde ao condutor neutro.  
Assim a alternativa A é a correta, ou seja, todas as afirmativas são corretas, pois a 
afirmativa III: Nas instalações residenciais são utilizados condutores de cobre, exceto o 
condutor de proteção, utilizado nos aterramentos. Nas instalações comerciais e na 
transmissão das concessionárias é permitido o uso de condutores de alumínio com seção 
transversal igual ou superior a 50 mm2.  
 
Não procede o recurso. 
 
 
 
 
Questão: 23 
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Candidatos: VITOR GOMES CORREA e HERON HENRIQUE AZEVEDO SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Comando que utiliza dois interruptores de modo a acionar um ponto ou 
conjunto de pontos de locais distintos. Usualmente utilizado em escadas, corredores de 
tamanho médio, salas compridas, etc.  
No caso específico o fato de estar indicando o acionamento de um ponto de locais 
distintos. O termo conjunto de pontos complementa a finalidade do Comando Three-
Way.  
Dessa forma, o gabarito A se apresenta completo quanto à informação.  
 
Não procede o recurso 
 
 
Questão: 24 
Candidato: EDERALDO SILVA MACHADO  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O candidato afirma que para a questão assinalou A como sendo alternativa 
correta.  
 
- Na alternativa A consta o seguinte texto:  
Toda instalação elétrica deve ser dividida em um número mínimo de circuitos o que facilita 
a manutenção, inspeção e alimentação.  
 
O correto para a alternativa A:  
“A instalação deve ser dividida em tantos circuitos quantos necessários, devendo cada 
circuito ser concebido de forma a poder ser seccionado sem risco de realimentação 
inadvertida através de outro circuito”.  
 
Dessa forma a alternativa correta é D.  
 
Não procede o recurso. 
 
 
Questão: 29 
Candidato: GRACIANO DIAS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O enunciado é claro: Com relação aos disjuntores e aos disparadores 
utilizados nos mesmos....  
o que significa que abrange todos os tópicos relativos aos disjuntores, inclusive sua 
utilização. A corrente nominal do disjuntor a ser utilizado leva em conta a corrente de 
curto-circuito presumível e a curva característica.  
 
Não procede o recurso. 
Questão: 33 
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Candidatos: GRACIANO DIAS, EDERALDO SILVA MACHADO, EDUARDO N. 
ANDRADE, VITOR GOMES CORREA, THALITA PELLINI VILAS BOAS MARTINUSSI e 
BRUNO FILGUEIRAS REBELO DE MATOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “C” e não a “A” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
 
Questão: 36 
Candidato: BRUNO FILGUEIRAS REBELO DE MATOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: As alegações do candidato se referem a casos muito particulares, não 
contemplando o que é considerado padrão a ser observado. Não existindo programação, 
por mais que se tente o pessoal será insuficiente para execução das tarefas tendo em 
vista o caos estabelecido.  
 
Não procede o recurso. 
 
 
Questão: 37 
Candidato: EDERALDO SILVA MACHADO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão pede que assinale a alternativa incorreta e não as alternativas 
corretas. Dessa forma a alternativa incorreta é: C  
 
Não procede o recurso. 
 
 
Questão: 39 
Candidatos: EDERALDO SILVA MACHADO e BRUNO F. REBELO DE MATOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Com a implantação da NR 10 fica criada a exigência do Prontuário de 
Instalações elétricas.  
.... As empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes do sistema 
elétrico de potência devem constituir prontuário com o conteúdo do item 10.2.4 e 
acrescentar ao prontuário os documentos a seguir listados:  
 

a) descrição dos procedimentos para emergências;  
 

b) certificações dos equipamentos de proteção coletiva e individual  
 
Desta forma alternativa correta: A 
 
Não procede o recurso. 
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CARGO: ENGENHEIRO FLORESTAL 
 
 
Questão: 02 
Candidata: ÁDILA AURICH 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Pode-se afirmar que o autor defende 

a. Que os movimentos sociais democráticos podem transformar o Brasil. 
b. Que o caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas 

sim as transformações sociais. 
c. Que a condenação da miséria é o ponto de partida para as mudanças acontecerem 

no Brasil. 
d. O Estado tem que garantir renda digna, saúde, educação, saneamento, cultura. 

Julgo Improcedente o recurso. 

Justificativa: 

Antes de adentrarmos na análise do texto que justificará a recusa do recurso, passo a 
citar um conceito importante ao entendimento do candidato: 

1. Tópico frasal é parte integrante do parágrafo de um texto. É a introdução do 
parágrafo "representada na maioria dos casos por um ou dois períodos curtos iniciais, 
em que se expressa de maneira sumária e sucinta a ideia-núcleo" (GARCIA, O.M. 
Comunicação em prosa moderna). Em um texto, representa a ideia central a ser 
desenvolvida, de um modo geral, a tese. 

 
       Essa ideia núcleo, segundo Garcia, normalmente constitui-se uma generalização que 
vai sendo especificada no decorrer do texto, contribuindo assim para sua unidade e para 
coerência do texto. 
       Magda Soares, em seu livro Técnicas de redação, afirma que a ideia núcleo ou frase 
núcleo, ou tópico frasal servem de instrumento para garantir que, ao escrever, a pessoa 
não se afastará do objetivo fixado. Assim, o objetivo do autor seria mostrar que o caminho 
para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as transformações 
sociais. Portanto essa é a sua tese. 

      No primeiro parágrafo do texto, Herbert de Souza expõe a tese a ser desenvolvida “ O 
caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as 
transformações sociais. Como posso comprovar que essa é a tese? Veja como no 
desenvolvimento o autor sustenta essa ideia. Nos outros parágrafos, ele passa a falar 
sobre “a energia que pode ser usada(...) para fazer um futuro diferente”. 

        Os "sinais" que ele via naquele momento e que funcionariam como impulsionadores 
da mudança desejada eram os movimentos pela ética, pelos fracos, pelo melhoramento 
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das cidades. Acrescentava-se a isso o desejo da elite, que não queria viver um apartheid 
(segundo o modelo da África do Sul), e o dos pobres, que queriam "sua cota de 
cidadania". São os movimentos provocando mudanças. 
         Em seguida, expõe sua ação pessoal e sua luta: a não-aceitação dos fatos e a 
condenação da miséria. Da luta contra um regime (capitalismo) passa à luta contra a 
miséria, passando da militância armada (ou que poderia ser armada) para a militância 
pela consciência. 
         Reitera essa posição, mais adiante, expondo conceitos básicos ligados à dignidade 
da pessoa numa sociedade ("Todos podem e devem comer, trabalhar e obter uma renda 
digna...") e rejeitando a postura daqueles que poderiam considerar a miséria um fato 
inevitável. Reitera seu ponto de vista de que as instituições existem em função do bem-
estar das pessoas. 
         Finaliza comparando dois momentos de sua vida, suas lutas, sua antiga "fome de 
divindade" e sua atual “fome de humanidade”. 

(ERNANI e NICOLA, Práticas de Linguagem, Leitura e produção de textos, Scipione, 

2001) 

 
 
Questão: 24 
Candidata: ÁDILA AURICH 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Configuram-se alterações da paisagem a alteração de relevo, alteração da 
fisionomia da vegetação, presença de resíduos, equipamentos e serviços urbanos sem 
manutenção, excesso de painéis publicitários, dentre outros. Nesta questão o candidato 
deveria estar apto à diferenciação entre perda de função ambiental e alteração da 
paisagem. 
 
Conserva-se o gabarito. 
 
 
Questão: 29 
Candidata: ÁDILA AURICH 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O programa abrange a disciplina de fitopatologia florestal e o candidato 
deve estar apto à identificação de algumas doenças básicas que possuem interseção com 
formações afins. 
 
Conserva-se o gabarito. 
 
 



 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS - BA 
EDITAL 001/2015 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

CARGO: FARMACÊUTICO 
 
 

 
Questão: 10  
Candidata: EMY OLIVEIRA CORREIA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
 
Questão: 33  
Candidatos: ÍTALO SANTOS DO NASCIMENTO e ANDRÉ LUIZ R. DA ROCHA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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CARGO: FARMACÊUTICO AUDITOR 
 
 
Questão: 04 
Candidata: BÁRBARA APARECIDA F. RODRIGUES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A visão do Brasil passada pelo autor demonstra  

 
a. Dúvida 
b. Certeza 
c. Otimismo 
d. Descrença  

Julgo Improcedente o recurso. A voz que fala no texto, no caso do próprio autor que 
assume esse lugar social, não se apresenta de forma que sugira dúvida, certeza ou 
descrença, portanto, a alternativa que é pertinente é o otimismo. O autor se mostra 
empenhado, acredita que existam mudanças positivas e que ainda que sejam lentas, eles 
ocorrem. Ele se mostra vivo, entusiasmado, de outro, vê perspectivas para o país. 

Dentre os campos semânticos apresentados o único correto está na letra C. 

 
Questão: 10 
Candidata: BÁRBARA APARECIDA F. RODRIGUES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 23 
Candidata: BÁRBARA APARECIDA F. RODRIGUES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Código de Ética Farmacêutico. Às infrações éticas e disciplinares 
medianas, devem ser aplicadas a pena de multa no valor de 1 (um) salário mínimo a 3 
(três) salários mínimos regionais, que serão elevados ao dobro, ou aplicada a pena de 
suspensão, no caso de reincidência, sendo elas, exceto: 
 

a. Exercer simultaneamente a Medicina (Art. 8º, I); 
b. Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão 

farmacêutica (Art. 8º, VIII); 
c. Deixar-se explorar por terceiros, com finalidade política ou religiosa (Art. 8º, XIII); 
d. Realizar ou participar de atos fraudulentos em qualquer área da profissão 

farmacêutica (Art. 9º - Às infrações éticas e disciplinares graves devem ser 
aplicadas as penas de suspensão de 3 (três) meses na primeira vez; de 6 (seis) 
meses na segunda vez; e de 12 meses na terceira vez. XIV - realizar ou participar 
de atos fraudulentos em qualquer área da profissão farmacêutica). 
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Portanto, a única letra que está incorreta com o enunciado, é a letra D. Permanece o 
gabarito. 
 
Fonte: http://www.cff.org.br/pagina.php?id=167&menu=5&titulo=C%C3%B3digo+de+%C3%89tica 
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CARGO: FISCAL DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA 
 
 
Questão: 02 
Candidato: CRISTIANO ANTONIO SOUSA BARBOSA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Sobre as estratégias de construção do texto, NÃO se pode afirmar 
 

a- Os fatos apresentados no texto ocorrem na hora do jantar, sendo marcados pela 
chegada do pai, a mãe perto do fogareiro, a chegada dos homens. 

b- As formas verbais aparecem predominantemente no pretérito, isso porque 
representam o tempo presente da história, já que são reproduções literais das 
falas. 

c- Pelas atitudes da mãe e pela forma como aparece no texto fica sugerido que ela 
teria denunciado o pai. 

d- Pode-se perceber a descrição de um ambiente simples, entretanto, o narrador 
apresenta esses dados com uma certa parcimônia, até porque numa situação 
tensa como a apresentada, o foco deve se dirigir para tensão entre os envolvidos. 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 
 

O candidato não fundamenta sua resposta com elementos do texto, contestando apenas 
que no Brasil não se janta “nas primeiras sombras da tarde”. Assim, ignora  a seleção de 
elementos que permitem fazer essa contextualização: a chegada do pai (sugere fim do 
dia), a mãe perto do fogareiro, os pratos de comida que ela vai preparando, a lamparina. 
Além de ignorar esses elementos de leitura, o candidato não considera a descrição do 
espaço físico como um lugar humilde, como também desconsidera a diversidade cultural 
do país.  
 
 
Questão: 04 
Candidata: LUANE ANDRADE 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: São passagens que apontam para o conflito do texto: 

a- Papai atravessou a porta em silêncio e ao invés de chutar o tamborete arredou-o 
de leve. Observou-me num relance. Depois olhou mamãe, que estava de costas, e 
deixou- 

b- Avistei-o subindo o morro. Mamãe estava junto ao fogareiro. Corri alarmado para 
avisá-la: “Papai envém aí”. 

c- Ele continuou quieto, a respiração funda e descompassada. Mamãe acendeu a 
lamparina, e a claridade arredou as primeiras sombras da tarde para os contos do 
cômodo. 

d- Ouvimos passos no quintal. Três homens soltaram dentro do barraco e um deles 
arrancou a cortina que dividia o cômodo. 



 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS - BA 
EDITAL 001/2015 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

Julgo Improcedente o recurso, até porque não se pode solicitar uma 
tipificação para o conflito de uma narrativa, portanto a 
fundamentação da candidata não existe. 

O texto em análise foge ao padrão formal das narrativas tradicionais, nas quais tem-se 
bem delimitados três tempos marcados pelo equilíbrio – era uma vez..., desequilíbrio – 
um dia..., e volta ao equilíbrio inicial – e foram felizes para sempre. 
 
O texto já se inicia com a situação de desequilíbrio, aqui tomado como o construção 
do conflito da narrativa. O anúncio da chegada do pai, acompanhado do adjetivo 
“alarmado”, já delimita o conflito. O Narrador, logo de início, não esclarece exatamente 
os fatos, mas é possível ir ‘montando o quebra-cabeça’. A chegada do pai, diferente 
do seu modo habitual de ser, a reação, ou ausência de reação da mãe; a angústia do 
filho que observa os dois e espera uma atitude, o silêncio da mãe... o momento da 
chegada dos homens representa o clímax da narrativa que antecede o desfecho. 

Diferença entre desfecho, conflito e clímax 

Situação inicial: apresentação, situação de equilíbrio  
 
Conflito: motivos que desencadeiam  
a ação da história  
 
Clímax do conflito: momento de maior tensão na história  
 
Desfecho: final e resolução do conflito 
 
O clímax, numa narrativa, é o ponto alto de tensão do drama. Por definição 
o clímax ocorre a partir do desenvolvimento de um conflito, imediatamente antes 
do desfecho 

Cândida Vilares Gancho, Série Princípios, 7ª edição. / Massaud Moisés, A Criação Literária. 

 
Questão: 06 
Candidatos: GENILSON DE JESUS SANTOS, ANTÔNIO ALVES FERNANDES 
JÚNIOR, PATRÍCIA DA SILVA BATISTA e DAIANE DE ANDRADE SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “C” e não a “A” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
 
Questão: 07 
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Candidatos: PATRÍCIA DA SILVA BATISTA, EVELIN LOURENA MOURA, TIAGO 
DAMÁSIO VIEIRA e DAIANE DE ANDRADE SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 08  
Candidatos: EVELIN LOURENA MOURA, TIAGO DAMÁSIO VIEIRA e DAIANE DE 
ANDRADE SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “A” e não a “B” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
 
Questão: 09 
Candidatos: ANTÔNIO ALVES FERNANDES JÚNIOR, PATRÍCIA DA SILVA BATISTA, 
EVELIN LOURENA MOURA, CRISTIANO ANTONIO SOUSA BARBOSA, REGIANE 
ANDRADE BOEKER, TIAGO DAMÁSIO VIEIRA, LIDIANI SOBRAL, RODRIGO 
FALCONERY SILVA, DAIANE DE ANDRADE SANTOS e REBECA SENA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “B” e não a “D” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
 
Questão: 11 
Candidatos: RÚBIA MARIA SOARES DE SOUZA, CRISTIANO ANTONIO SOUSA 
BARBOSA, TIAGO DAMÁSIO VIEIRA, RODRIGO FALCONERY SILVA e DAIANE DE 
ANDRADE SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
  Justificativa: A Lei Nº 409/2001- Código De Policia Administrativa do Município de 
Eunápolis, Art.18, Parágrafo Único, determina que o horário de visitas e sepultamentos 
nos cemitérios será das 9:00 às 17:00h, inclusive aos domingos e feriados.  

A alternativa letra b diz que é permitido nos cemitérios do município visitas no horário de 
9:00 às 11:00h a alternativa não afirma que o horário  é só de 9:00 às 11:00h o horário de 
9:00 às 11:00h está dentro do horário de 9:00 às 17:00h, portanto a alternativa está 
correta. 

A alternativa de gabarito correto é a letra d que afirma que é necessário a existência de 
muro ou cerva viva com altura entre 2 e 3 metros, contrariando a determinação do § 1º do 
art. 17 da mencionada lei que exige muro (e não cerca viva) com altura mínima de 2 
metros mas não define altura máxima, podendo ser 2,50 metros, 3,00metros, 3,50 metros 

A alternativa correta é a letra d. 
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Questão: 17 
Candidata: PATRÍCIA DA SILVA BATISTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O Art. 44 da Lei Municipal nº 409/2001, § 1º determina que o requerimento 
da matrícula para o exercício de atividade em feira livre e mercado deverá ser instruído 
com os seguintes documentos: a- documento de identidade; b- comprovente de 
residência; c- atestado de Saúde, para os que negociam com gêneros alimentícios. 
A referida legislação não exige comprovante de renda. 
 
 
 
Questões: 06, 07,08 E 09 
Candidata: PATTY VIANA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: As alterações serão feitas no gabarito.
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Questão: 23 
Candidata: PATRÍCIA DA SILVA BATISTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A Lei nº 409/2001- Código de Policia Administrativa do município de 
Eunápolis, art. 96 § 4º determina que os animais não retirados no prazo estipulado, 
poderão ser vendidos em hasta pública, em se tratando de animal de raça; poderão ser 
doados a entidades universitárias para fins de experiências científicas e poderão ser 
doados a entidades de proteção dos animais. 
As alternativas de letras a, b, d são ações que podem ser exercidas pelo município. A 
questão pede uma ação que não pode ser exercida. 
Pelo município, aquela que não tem amparo legal, portanto a alternativa da letra c. 
A questão não trata de modalidade de hasta pública. 
 
A alternativa correta é a letra c 
 
 
Questão: 24 
Candidato: ANTÔNIO ALVES FERNANDES JÚNIOR 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 27 
Candidatos: PATRÍCIA DA SILVA BATISTA e CRISTIANO ANTONIO SOUSA 
BARBOSA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A Lei nº 409/2001- Código de Policia Administrativa do município de 
Eunápolis, art. 123 determina que as infrações são punidas alternada e 
cumulativamente, com as penalidades nele descritas. 
 
Todas as penalidades podem ser alternadas e podem ser cumulativas, portanto a 
alternativa letra a está correta quando de diz que as penalidades descritas nas afirmativas 
i e ii são cumulativas. 
Se todas as penalidades podem ser cumulativas, as alternativas b, c, d estão 
contrariando a determinação da legislação. 
 
O infrator pode ser punido com uma ou mais penalidades de acordo com a natureza da 
infração cometida. 
 
A alternativa correta é a letra a. 
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Questão: 30 
Candidata: PATRÍCIA DA SILVA BATISTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A Lei Orgânica do município de Eunápolis determina em seu art. 29 § 5º 
que o Presidente da Câmara Municipal ou o seu substituto, no assento presidencial não 
poderá discutir projetos, indicações, requerimentos, emendas ou propostas de qualquer 
espécie, os demais vereadores mencionados nas alternativas a, b, c não são vetados 
pela legislação para exercer as atividades acima mencionadas. 
 
A alternativa correta é a letra d. 

 
Questão: 34 
Candidata: LUANE ANDRADE 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 35 
Candidata: LUANE ANDRADE 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão refere-se sobre o Microsoft Word, tendo como tema teclas de 
talho. Uma vez que a questão pede a combinação de teclas de atalho que executam o 
comando localizar palavras, dentre todas as versões disponibilizadas para o Brasil o 
comando é o mesmo CTRL+L, uma vez que dentre as opções disponibilizadas para 
resposta não continham nenhum atalho que induzisse o candidato ao erro no que diz 
respeito a versões estrangeiras. 
 
 
Questão: 38 
Candidata: LUANE ANDRADE 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão mostra uma tabela simples do Microsoft Excel onde é pedido a 
fórmula digitada na coluna D para se obter o valor das parcelas. Uma vez que os valores 
contidos na coluna “B” são referentes ao preço e os valores contidos na coluna “C” são a 
quantidade de parcelas, para se obter o valor de cada parcela basta dividir os valores 
contidos na coluna “B” pelos valores contidos na coluna “C”, ou seja, a fórmula correta 
para efetuar tal operação no MS Excel é =B4/C4 onde a barra “/” refere-se à divisão. 
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Questão: 39 
Candidato: CRISTIANO ANTONIO SOUSA BARBOSA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Adicionar, definir, alterar ou remover a chave primária 
Todas as tabelas em seu banco de dados devem ter um campo ou um conjunto de 
campos que identifica de forma exclusiva cada registro armazenado na tabela. Isso é 
chamado de chave primária. Este artigo discute a finalidade de uma chave primária e 
também explica como adicionar, definir, alterar ou removê-la.  
 
Site: Suporte do Office >www.supporte.office.com 
 
Segue link: 
https://support.office.com/pt-br/article/Adicionar-definir-alterar-ou-remover-a-chave-
prim%C3%A1ria-07b4a84b-0063-4d56-8b00-65f2975e4379?ui=pt-BR&rs=pt-
BR&ad=BR#bm1 
 
 
 



 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS - BA 
EDITAL 001/2015 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

CARGO: FISIOTERAPEUTA  
 
 

Questão: 02 
Candidata: LAIZA GALLO FARIAS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Pode-se afirmar que o autor defende 

a. Que os movimentos sociais democráticos podem transformar o Brasil. 
b. Que o caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas 

sim as transformações sociais. 
c. Que a condenação da miséria é o ponto de partida para as mudanças acontecerem 

no Brasil. 
d. O Estado tem que garantir renda digna, saúde, educação, saneamento, cultura. 

Julgo Improcedente o recurso. 

Justificativa: 

Antes de adentrarmos na análise do texto que justificará a recusa do recurso, passo a 
citar um conceito importante ao entendimento do candidato: 

1. Tópico frasal é parte integrante do parágrafo de um texto. É a introdução do 
parágrafo "representada na maioria dos casos por um ou dois períodos curtos iniciais, 
em que se expressa de maneira sumária e sucinta a ideia-núcleo" (GARCIA, O.M. 
Comunicação em prosa moderna). Em um texto, representa a ideia central a ser 
desenvolvida, de um modo geral, a tese. 

 
       Essa ideia núcleo, segundo Garcia, normalmente constitui-se uma generalização que 
vai sendo especificada no decorrer do texto, contribuindo assim para sua unidade e para 
coerência do texto. 
       Magda Soares, em seu livro Técnicas de redação, afirma que a ideia núcleo ou frase 
núcleo, ou tópico frasal servem de instrumento para garantir que, ao escrever, a pessoa 
não se afastará do objetivo fixado. Assim, o objetivo do autor seria mostrar que o caminho 
para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as transformações 
sociais. Portanto essa é a sua tese. 

      No primeiro parágrafo do texto, Herbert de Souza expõe a tese a ser desenvolvida “ O 
caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as 
transformações sociais. Como posso comprovar que essa é a tese? Veja como no 
desenvolvimento o autor sustenta essa ideia. Nos outros parágrafos, ele passa a falar 
sobre “a energia que pode ser usada(...) para fazer um futuro diferente”. 

        Os "sinais" que ele via naquele momento e que funcionariam como impulsionadores 
da mudança desejada eram os movimentos pela ética, pelos fracos, pelo melhoramento 
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das cidades. Acrescentava-se a isso o desejo da elite, que não queria viver um apartheid 
(segundo o modelo da África do Sul), e o dos pobres, que queriam "sua cota de 
cidadania". São os movimentos provocando mudanças. 
         Em seguida, expõe sua ação pessoal e sua luta: a não-aceitação dos fatos e a 
condenação da miséria. Da luta contra um regime (capitalismo) passa à luta contra a 
miséria, passando da militância armada (ou que poderia ser armada) para a militância 
pela consciência. 
         Reitera essa posição, mais adiante, expondo conceitos básicos ligados à dignidade 
da pessoa numa sociedade ("Todos podem e devem comer, trabalhar e obter uma renda 
digna...") e rejeitando a postura daqueles que poderiam considerar a miséria um fato 
inevitável. Reitera seu ponto de vista de que as instituições existem em função do bem-
estar das pessoas. 
         Finaliza comparando dois momentos de sua vida, suas lutas, sua antiga "fome de 
divindade" e sua atual “fome de humanidade”. 

(ERNANI e NICOLA, Práticas de Linguagem, Leitura e produção de textos, Scipione, 
2001) 

 
Questão: 03 
Candidata: LAIZA GALLO FARIAS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: São argumentos que fundamentam a defesa do ponto de vista do autor. 
EXCETO: 
 
a. Segundo o autor, existe uma energia capaz de fazer um futuro diferente para o país. 
b. O movimento pela ética, pelos fracos e pelo melhoramento da cidade são vistos pelo 
autor como sinais dessa mudança. 
c. O autor expõe sua ação pessoal:a não aceitação dos fatos e a condenação da miséria, 
mudando o enfoque da luta contra o regime capitalista passa à luta contra miséria. 
d. A corrupção é o grande entrave para o desenvolvimento do país e para a garantia de 
um futuro melhor. 

Julgo Improcedente o recurso. 

A candidata alega que em nenhum momento o autor discorre sobre o movimento pelos 
fracos. Se observada a passagem no texto, nota-se que o argumento do autor é 
parafraseado, sendo o movimento daqueles estigmatizados, fracos no sentido de não 
terem ‘voz’, marginalizados. Veja os grifos abaixo: 
 
Seus sinais estão, por exemplo, no melhoramento das cidades em plena crise da 
administração federal, no basta à corrupção e no movimento pela ética na política, na 
emergência de movimentos em favor da mulher, da criança ou da ecologia, no 
antirracismo. São antídotos contra a cultura autoritária ... 
A alternativa D é a resposta uma vez que não pode ser comprovada como 
encaminhamento argumentativo do texto. 
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Questão: 08 
Candidata: LAIZA GALLO FARIAS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: É nela que eu hoje acredito. 
 
O termo destacado estabelece coesão com 
 

a. Confluência 
b. Cidadania 
c. Maré 
d. Democracia 

 
Julgo o recurso improcedente. 
 
Essa maré vai empurrando a democracia da sociedade para o Estado, de baixo 
para cima, dos movimentos sociais para os partidos e instituições políticas. 
É nela que eu hoje acredito. 
Se observada a passagem que antecede o fragmento solicitado para análise, pode-se 
constatar que o termo “nela” está diretamente relacionado com a palavra maré e que é 
exatamente isso que articula semanticamente os parágrafos. Assim, a questão em tela 
não apresenta dúvidas, trata-se de coesão textual referencial. A questão não apresenta 
nem mesmo possibilidade de retomada pronominal com qualquer outra alternativa 
apresentada. 
 
 
Questão: 10 
Candidata: LARISSA DE SOUZA LEMOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 21 
Candidatos: LAIZA GALLO FARIAS e MARÍLIA CAIXETA DE ARAÚJO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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Questão: 21, 22, 23, 24 E 25 
Candidata: BIANCA COELHO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Julgamos pelo indeferimento, pois tal questionamento/ queixa a cerca de 
não mencionar o Sistema Articular no Programa de Prova de Fisioterapia, se faz 
totalmente improcedente, já que o mesmo Programa de Prova de Fisioterapia visa o uso 
de informações em questões inerentes aos Efeitos Fisiológicos do corpo Humano, 
Avaliação do paciente, Semiologia Fisioterápica, Fisiologia do Exercício, bem como 
diversos outros assuntos pertinentes ao mesmo Programa de Prova, que exige 
conhecimento prévio tanto do Sistema Articular Humano, bem como ao de outros 
Sistemas que são indispensáveis para a resolutividade das questões outrora previstas e 
elaboradas sob esse mesmo edital. 

 
 
Questão: 33 
Candidatos: SEVERO CONOPCA JUNIOR e ANA LÚCIA SILVA CORREIA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Julgamos pelo indeferimento, já que a referência bibliográfica interposta 
pelo candidato é divergente do seu próprio questionamento, apresentando falha, pois o 
mesmo discorda do conceito científico de Volume Inspiratório de Reserva na parte que 
cita inspiração espontânea, porém não pode apresentar conceito diverso que tenha 
embasamento científico; visto que, a argumentação apresentada pelo candidato traz 
referência vaga e abrangente sobre o processo da inspiração, diferente do enunciado da 
questão em evidência. 

Referências bibliográficas: 

“2. O volume de reserva inspiratório ê o volume adicional 
de ar que pode ser inspirado além do volume corrente normal; 
em geral, equivale a cerca de 3.000 ml.” Tratado de Fisiologia Médica Arthur C. 
Guyton, M.D 9 Edição GUANABARA página 352. 
“Volume inspiratório de reserva (VIR). Volume máximo que pode ser inspirado 
voluntariamente ao final de uma inspiração espontânea, isto é, uma inspiração 
além do nível inspiratório corrente. Corresponde a cerca de 45 a 50% da CPT.” –
Volumes Pulmonares SÉRGIO S. MENNA 
BARRETOhttp://www.jornaldepneumologia.com.br/PDF/Suple_135_45_22%20volu
mes%20pulmonares.pdf 

“Volume de reserva inspiratório (VRI) é o volume extra de ar que pode ser 
inspirado, além do volume corrente normal, em geral é de 3.000 mL.” - ESTUDO 
DOS VOLUMES E CAPACIDADES PULMONARES - UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO SUL DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 
http://www.ufrgs.br/fisiologia/espirometria.pdf 
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CARGO: FONOAUDIÓLOGO  
 
 
Questão: 09 
Candidata: JOSEFA MARIELE DOS SANTOS ROSÁRIO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Há uma palavra central que aparece em todas as partes do texto, estando 
também diretamente relacionada com a tese do autor. Essa palavra, que garante unidade 
ao texto, é 

a. Democracia 
b. Fome cidadania 
c. Estado 
d. Luta 

Julgo Improcedente o recurso. 

A palavra luta (pode estar implícita já que uma das formas de garantir coesão e unidade 
ao texto é a utilização de palavras do mesmo campo semântico) confere unidade ao texto: 
está na tese de que a mudança não se dá pela luta (revolta/explosões sociais), está na 
argumentação, quando o autor opta pela luta contra a miséria e pela cidadania, e na 
conclusão. Veja que o desdobramento do significado da palavra ocorre justamente na 
argumentação, quando ele fundamenta sua tese e apresenta sua verdadeira luta. As 
palavras Democracia e Fome de cidadania estão contidas no sentido da luta de que 
Herbert fala. (ERNANI e NICOLA, Práticas de Linguagem, Leitura e produção de textos, 
Scipione, 2001) 

 
 
Questão: 25 
Candidata: JOSEFA MARIELE DOS SANTOS ROSÁRIO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Está escrito na pag. 122 do Livro Foniatria, Autor: Alfredo Tabith Jr. 

O músculo reto do abdômen faz parte dos músculos da expiração. 
Então o gabarito da questão está correto letra D. 
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Questão: 32 
Candidata: JAONA MARIA SOARES DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Estão escritas na pag. 137 do livro Foniatria, Autor: Alfredo Tabith Jr. que a 
laringe é um ressonador infraglotico, pois estão abaixo da glote. 

Por tanto o gabarito da questão está correto letra D. 
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CARGO: INSPETOR SANITÁRIO  
 
 
Questão: 09 
Candidato: FRED BAHIA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “B” e não a “D” conforme divulgado 
anteriormente. 
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CARGO: MÉDICO CARDIOLOGISTA 
 

 
Questão: 14 
Candidato: WESLEY CASSIO DE SOUZA SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com a Língua Portuguesa, a palavra Cateter é oxítona e assim 
ela é apresentada nos dicionários. A sílaba tônica recai sobre (ter). 
 

Se a mesma aparecesse como paroxítona na prova a sua grafia seria “catéter” o que não 
ocorreu. 
 

Na questão as palavras apresentadas são divididas da seguinte maneira: 
Cáus-ti-co = proparoxítona 

Es-plê-ni-co= proparoxítona 

Sub-cons-ci-en-te= paroxítona 

Ca-te-ter= oxítona (ter) sílaba tônica. 

cateter  
ca.te.ter  
sm (gr kathetér) Cir e Med Instrumento tubular que é introduzido em canais, vasos ou 
cavidades do corpo para a retirada ou injeção de fluidos ou substâncias, ou a manutenção 
de uma passagem; especialmente o que é usado na retirada de urina, da bexiga, através 
da uretra. 

Dicionário de Português Michaelis. 

ca·te·ter |tér|  
(grego kathetér, -éros, .objeto que se faz descer ou penetrar, sonda) 
 
substantivo masculino 
1. [Antigo]  Sonda que se introduz na bexiga pela uretra. 
2. [Medicina]  Tubo ou sonda de diâmetro milimétrico que se introduz no organismo para .i
njetar líquidos, esvaziar cavidades ou examinar um órgão ou parte dele. 
 
"cateter", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-
2013, http://www.priberam.pt/dlpo/cateter [consultado em 23-04-2015]. 
 
Conserva-se o gabarito. 
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Questão: 16 
Candidato: WESLEY CASSIO DE SOUZA SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Na questão a palavra deve ser usada para completar uma frase e jamais 
poderia ser apresentada entre aspas ou sublinhada e, de acordo com a ortografia a 
mesma deve ser escrita sem acento gráfico. 
 
Veja como aparece nos dicionários da língua Portuguesa: 
 
incontinenti  
in.con.ti.nen.ti  
adv (lat) Imediatamente; sem demora; sem interrupção; sem intervalo. 
 
Conserva-se o gabarito. 
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CARGO: MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 
 

 
 
Questão: 25 
Candidato: HELISANE DE OLIVEIRA LIMA  
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 
 

Questão: 27  
Candidatos: CARLOS HALIM SANTOS SARQUIS e HELISANE DE OLIVEIRA LIMA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA 
 
 
Questão: 21 
Candidato: ORLANDO PINELI 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Quais são os principais efeitos colaterais dos progestagênios usados em 
contracepção? 
 
a) Amenorreia, cefaleia e vômitos . 
b) Depressão, ganho de peso e aumento da libido. 
c) Ectasias vasculares nas pernas, diminuição da libido, escapes intermenstruais. 
d) Irregularidade de sangramento, aumento de peso, diminuição da libido. 

 Vômitos e Ectasias vasculares: são efeitos colaterais principalmente do uso do 
estrogênio. Logo a e melhor resposta seria letra D. 

 
Questão: 22 
Candidato: ORLANDO PINELI 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Os miomas são tumores uterinos benignos. A degeneração mais comum 
dos miomas  é: 
  
a)Degeneração Rubra 
b)Degeneração Hialina 
c)Degeneração Cálcica 
d)Degeneração Sarcomatosa 
  
Dentre todas as degenerações dos miomas  o mais frequente em número absoluto é 
a degeneração Hialina.  O enunciado está claro. 
 
Alterações Secundarias   
  
Os leiomiomas podem apresentar modificações do seu padrão histológico e de sua apresentação 
clínica. Estas são comumente chamadas de "degenerações", e, na grande maioria, são causadas 
por deficiência da vascularização do nódulo.  • Degeneração hialina: é a degeneração mais 
freqüente, e o nódulo se torna mais amolecido. • Degeneração cística: ocorre pela acentuação da 
degeneração hialina quando ocorre liquefação de áreas do nódulo. • Degeneração mucóide: é 
semelhante à degeneração cística, mas o material que preenche a cavidade é mucóide. • 

Degeneração vermelha: é conseqüente ao crescimento rápido do nódulo, resultado da obstrução 
venosa que ocorre devido ao rápido crescimento tumoral. Ocorre mais freqüentemente na 
gravidez. Pode ocasionar febre e dor abdominal. • Calcificação: resulta da deposição de cálcio 
nas áreas que sofreram degeneração. 
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Bibliografia  1. Barbieri RL, Andersen J. Uterine leiomyomas: The somatic mutation 
theory. Seminars Reprod Endocrinol 1992; 10: 301.  2.Candiani GB et al. Risk of recurrence after 
myomectomy. Br J Obstet Gynecol 1991; 98: 385.  3. Devroey P, Verhulst G. 
Adenomyosis. In: Nezhat CR et al. Endometriosis. Advanced management and surgical 

techniques. 1995 -Springer-Verlag. p. 257. Cap. 26.  4. Duarte G. Patologia benigna do corpo 
uterino das tubas. p 710. Cap. 56. Tratado de Ginecologia. Malbe HW. 1987. 1 ed. 
Roca.  5. Hales HA et al. Leiomyomatosis peritonealis disseminate treated with a gonadotropin 
releasing hormone agonist. Am J Obstet Gynecol 1992; 167: 515.  6. Hillard PA. Benign Diseases 
of the Female Reproductive tract: symptoms and signs, Cap. 13. p 331. In: Berek JS, Adashi EY, 
Hillard PA. Novak's Gynecology. 12 ed. Williams e Wilkins. 1996.  7. Patton PE. Anatomic Uterine 
Defects. Clinical Obstetrics and Gynecology, v 37, p. 705, 1994.  8. Wallach EE. myomectomy. 
cap 26. pag 647. In:Thompson JD, Rock JA. The Linde's Operative Gynecology. 7 ed. 1992. IB 
Hippincott Company. 
 
 
 
Questão: 23 
Candidato: ORLANDO PINELI 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Em relação a endometriose-infertilidade pode ser explicada por: 

I. Disfunção da fase lútea. 
II. Reação inflamatória peritoneal 

III. Distorção na anatomia pélvica, com comprometimento tubário. 
Estão corretas? 
  
a) Apenas II 
b) ApenasIII 
c) Apenas I e II 
d) Todas as alternativas estão corretas 
 
Alternativa I correta 
  
Anormalidades endócrinas Foliculogênese anormal A maturação oocitária e o 
desenvolvimento folicular dependem da fina regulação entre os compartimentos do eixo-
hipotálamo-hipófise-ovariano. Uma variedade de defeitos que podem influenciar 
diretamente no processo reprodutivo tem sido observada em mulheres com endometriose, 
incluindo níveis hormonais anormais, crescimento folicular alterado, diminuição no 
crescimento folicular e fase folicular curta. Mulheres portadoras de endometriose leve 
apresentaram taxa de 67% de ciclos menstruais normais quando acompanhadas ultra-
sonograficamente. 
  
  
Embora a associação entre a endometriose e a infertilidade (ou estritamente 
subfertilidade) seja mostrada por estudos de prevalência, a causalidade ainda não está 
bem definida. A endometriose é associada com alterações no eixo hipotálamo-hipófise-
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ovário, com conseqüentes alterações nas concentrações do hormônio folículo-estimulante 
(FSH), do hormônio luteinizante (LH), de estradiol e progesterona, no soro, no fluido 
peritoneal e no fluido folicular de mulheres com endometriose. A associação da 
endometriose com alterações no eixo hipotálamo-hipófise-ovário sugere uma desordem 
na função folicular, com concentração alterada do hormônio luteinizante, capacidade 
reduzida do oócito para fertilização e função lútea alterada. 
  
Bibliografia  Cahill DJ, Hull MG. Pituitary-ovarian dysfunction and endometriosis. Hum 
Reprod Update. 2000; 6(1):56-66.         
Trinder J, Cahill DJ. Endometriosis and infertility: the debate continues. Hum Fertil 
(Camb). 2002;5 (1 Suppl):S21-7.       
 
 
 
Questão: 24 
Candidato: ORLANDO PINELI 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Mulher 27 anos apresenta corrimento branco-acizentado,  fino e 
homogêneo. Com odor fétido, que piora após atividade sexual. O exame citológico deve 
mostrar: 
 
a) Hifas Birrefrigentes 
b) Protozoários flagelados. 
c) Células -alvo 
d) Inclusões citoplasmáticas do tipo coilocitose 
  
  
De acordo com o Novak 14 edição paginas 405 e 406, não deixa dúvida que trata-
se  Vaginose Bacteriana  cuja resposta correta é letra C .   em anexo foto do texto do livro  
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CARGO: MONITOR 
 
Questão: 09 
Candidato: ROMUALDO DANTAS DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Observe as passagens do texto: 
 

I- Surpreendi-me avançando na sua direção. 
II- Mamãe me olhou e disse: 
III- Um dos homens levantou o punho e bateu-lhe seguidamente na cara 
IV- ...tiraram-no do tamborete, torcendo-lhe os braços. 

 
O pronome oblíquo assume função de pronome possessivo em: 

a- I, II e III 
b- II e III 
c- III 
d- III e IV 

 
Julgo Improcedente o recurso. Não há o que contestar na questão, já que não 
existe problemas conceituais, conforme exponho abaixo: 
“Em algumas construções, os pronomes oblíquos átonos assumem valor de possessivos: 
Vou seguir-lhe os passos = Vou seguir seus/os seus passos”. 

(PASQUALE & ULISSES,2006, p.289) 
Em algumas situações, os pronomes pessoais oblíquos podem assumir valores 
equivalentes aos pronomes possessivos. 
Exemplos: 

• A chuva molhou-te o cabelo. (Molhou o teu cabelo). 
• Agarrei-lhe a mão. (Agarrei a sua mão). 

http://www.normaculta.com.br/pronomes-possessivos/ 
 

 
Questão: 22  
Candidato: ROMUALDO DANTAS DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão está pedindo que se encontre para quais valores de X a 
inequação é positiva, ou seja, maiores do que zero e não iguais a zero. A equação 

 possui duas raízes reais e iguais, que é x= 2. Portanto em x=2 a 
inequação é igual a zero. A inequação só é maior do que zero para valores diferentes de 
2, conforme é possível observar no gráfico abaixo: 
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Portanto, o recurso NÂO procede. 

 
 

Questão: 36 
Candidato: WESDRON SANTOS SILVA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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CARGO: MOTORISTA 
 
 
Questão: 13 
Candidato: DIDIER DE SOUZA RAMOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo o Código de Trânsito Brasileiro, Retenção do veículo não é o 
mesmo que Apreensão do veículo. Retenção é medida administrativa e apreensão é 
penalidade de acordo a Lei de Trânsito. 
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CARGO: NUTRICIONISTA 
 

Questão: 02 
Candidatas: JAIANA BOTELHO DE CARVALHO e RAQUEL ALVES PINHEIRO 
DAMASCENO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Pode-se afirmar que o autor defende 

a. Que os movimentos sociais democráticos podem transformar o Brasil. 
b. Que o caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas 

sim as transformações sociais. 
c. Que a condenação da miséria é o ponto de partida para as mudanças acontecerem 

no Brasil. 
d. O Estado tem que garantir renda digna, saúde, educação, saneamento, cultura. 

Julgo Improcedente o recurso. 

Justificativa: 

Antes de adentrarmos na análise do texto que justificará a recusa do recurso, passo a 
citar um conceito importante ao entendimento do candidato: 

1. Tópico frasal é parte integrante do parágrafo de um texto. É a introdução do 
parágrafo "representada na maioria dos casos por um ou dois períodos curtos iniciais, 
em que se expressa de maneira sumária e sucinta a ideia-núcleo" (GARCIA, O.M. 
Comunicação em prosa moderna). Em um texto, representa a ideia central a ser 
desenvolvida, de um modo geral, a tese. 

 
       Essa ideia núcleo, segundo Garcia, normalmente constitui-se uma generalização que 
vai sendo especificada no decorrer do texto, contribuindo assim para sua unidade e para 
coerência do texto. 
       Magda Soares, em seu livro Técnicas de redação, afirma que a ideia núcleo ou frase 
núcleo, ou tópico frasal servem de instrumento para garantir que, ao escrever, a pessoa 
não se afastará do objetivo fixado. Assim, o objetivo do autor seria mostrar que o caminho 
para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as transformações 
sociais. Portanto essa é a sua tese. 

      No primeiro parágrafo do texto, Herbert de Souza expõe a tese a ser desenvolvida “ O 
caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as 
transformações sociais. Como posso comprovar que essa é a tese? Veja como no 
desenvolvimento o autor sustenta essa ideia. Nos outros parágrafos, ele passa a falar 
sobre “a energia que pode ser usada(...) para fazer um futuro diferente”. 

        Os "sinais" que ele via naquele momento e que funcionariam como impulsionadores 
da mudança desejada eram os movimentos pela ética, pelos fracos, pelo melhoramento 
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das cidades. Acrescentava-se a isso o desejo da elite, que não queria viver um apartheid 
(segundo o modelo da África do Sul), e o dos pobres, que queriam "sua cota de 
cidadania". São os movimentos provocando mudanças. 
         Em seguida, expõe sua ação pessoal e sua luta: a não-aceitação dos fatos e a 
condenação da miséria. Da luta contra um regime (capitalismo) passa à luta contra a 
miséria, passando da militância armada (ou que poderia ser armada) para a militância 
pela consciência. 
         Reitera essa posição, mais adiante, expondo conceitos básicos ligados à dignidade 
da pessoa numa sociedade ("Todos podem e devem comer, trabalhar e obter uma renda 
digna...") e rejeitando a postura daqueles que poderiam considerar a miséria um fato 
inevitável. Reitera seu ponto de vista de que as instituições existem em função do bem-
estar das pessoas. 
         Finaliza comparando dois momentos de sua vida, suas lutas, sua antiga "fome de 
divindade" e sua atual “fome de humanidade”. 

(ERNANI e NICOLA, Práticas de Linguagem, Leitura e produção de textos, Scipione, 
2001) 

 
Questão: 08 
Candidato: THADEU SANTOS ALVES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: É nela que eu hoje acredito. 

O termo destacado estabelece coesão com 

a. Confluência 
b. Cidadania 
c. Maré 
d. Democracia 

Julgo o recurso improcedente. 

Essa maré vai empurrando a democracia da sociedade para o Estado, de baixo 
para cima, dos movimentos sociais para os partidos e instituições políticas. 
 
É nela que eu hoje acredito. 
 
Se observada a passagem que antecede o fragmento solicitado para análise, pode-se 
constatar que o termo “nela” está diretamente relacionado com a palavra maré e que é 
exatamente isso que articula semanticamente os parágrafos. Assim, a questão em tela 
não apresenta dúvidas, trata-se de coesão textual referencial. A questão não apresenta 
nem mesmo possibilidade de retomada pronominal com qualquer outra alternativa 
apresentada. 
 
Questão: 09 
Candidato: THADEU SANTOS ALVES 
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Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Há uma palavra central que aparece em todas as partes do texto, estando 
também diretamente relacionada com a tese do autor. Essa palavra, que garante unidade 
ao texto, é 

a. Democracia 
b. Fome cidadania 
c. Estado 
d. Luta 

Julgo Improcedente o recurso. 

A palavra luta (pode estar implícita já que uma das formas de garantir coesão e unidade 
ao texto é a utilização de palavras do mesmo campo semântico) confere unidade ao texto: 
está na tese de que a mudança não se dá pela luta (revolta/explosões sociais), está na 
argumentação, quando o autor opta pela luta contra a miséria e pela cidadania, e na 
conclusão. Veja que o desdobramento do significado da palavra ocorre justamente na 
argumentação, quando ele fundamenta sua tese e apresenta sua verdadeira luta. As 
palavras Democracia e Fome de cidadania estão contidas no sentido da luta de que 
Herbert fala. (ERNANI e NICOLA, Práticas de Linguagem, Leitura e produção de textos, 
Scipione, 2001) 

 
Questão: 22 
Candidato: WARDE CAVALCANTE BERTI SANJUAN 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O lactente possui maior necessidade de água por quilo de peso corporal 
porque a maior parte do leite humano é constituída por água. 
 
O leite humano contém aproximadamente 89 ml de água pré-formada por 100 ml e 95 ml 
quando computadas a água de oxidação.  
 
Resposta correta da questão 22 é do gabarito, letra C. 
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Questão: 32 
Candidata: RITA DE CÁSSIA SILVA SAMPAIO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão 32 da prova de nutricionista, a resposta correta é a do gabarito. 
Letra C, pois as fontes mais ricas da vitamina B12 são fígado, rim, carne bovina, ovos, 
peixes, leite e queijo. 
 
Os indivíduos que consomem dietas estritamente vegetarianas, frequentemente possuem 
baixas concentrações plasmáticas de vitamina B12; portanto as folhas verdes na 
possuem quantidades significativas desta vitamina.  
 
A vitamina K é encontrada em grandes quantidades nas folhas verdes. 
 
Referência bibliográfica: Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia /  L. Kathleen Mahan, 
Sylvia Escott-Stump,Janice L.Raymond; 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. Pgs 85, 86. 
 
 
Questão: 33 
Candidata: LUCI MAIRY LIMA RODRIGUES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão 33 é para marcar a alternativa correta e não a incorreta como 
você disse. 
 
Veja o enunciado: Qual é a vitamina que possui papéis metabólicos essenciais na 
manutenção da homeostase de cálcio e fósforo e na diferenciação celular? 
 
Resposta correta é a do gabarito, letra D. 
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CARGO: ODONTÓLOGO 
 
 
Questão: 02 
Candidatos: RENATO JOSÉ LOPES DAS NEVES, RAPHAELA RODRIGUES DANTAS, 
EUGÊNIO PACELI DE ALMEIDA JUNIOR e WEDERSON TAVARES FURTADO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Pode-se afirmar que o autor defende 

a. Que os movimentos sociais democráticos podem transformar o Brasil. 
b. Que o caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas 

sim as transformações sociais. 
c. Que a condenação da miséria é o ponto de partida para as mudanças acontecerem 

no Brasil. 
d. O Estado tem que garantir renda digna, saúde, educação, saneamento, cultura. 

Julgo Improcedente o recurso. 

Justificativa: 

Antes de adentrarmos na análise do texto que justificará a recusa do recurso, passo a 
citar um conceito importante ao entendimento do candidato: 

1. Tópico frasal é parte integrante do parágrafo de um texto. É a introdução do 
parágrafo "representada na maioria dos casos por um ou dois períodos curtos iniciais, 
em que se expressa de maneira sumária e sucinta a ideia-núcleo" (GARCIA, O.M. 
Comunicação em prosa moderna). Em um texto, representa a ideia central a ser 
desenvolvida, de um modo geral, a tese. 

 
       Essa ideia núcleo, segundo Garcia, normalmente constitui-se uma generalização que 
vai sendo especificada no decorrer do texto, contribuindo assim para sua unidade e para 
coerência do texto. 
       Magda Soares, em seu livro Técnicas de redação, afirma que a ideia núcleo ou frase 
núcleo, ou tópico frasal servem de instrumento para garantir que, ao escrever, a pessoa 
não se afastará do objetivo fixado. Assim, o objetivo do autor seria mostrar que o caminho 
para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as transformações 
sociais. Portanto essa é a sua tese. 

      No primeiro parágrafo do texto, Herbert de Souza expõe a tese a ser desenvolvida “O 
caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as 
transformações sociais. Como posso comprovar que essa é a tese? Veja como no 
desenvolvimento o autor sustenta essa ideia. Nos outros parágrafos, ele passa a falar 
sobre “a energia que pode ser usada(...) para fazer um futuro diferente”. 
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        Os "sinais" que ele via naquele momento e que funcionariam como impulsionadores 
da mudança desejada eram os movimentos pela ética, pelos fracos, pelo melhoramento 
das cidades. Acrescentava-se a isso o desejo da elite, que não queria viver um apartheid 
(segundo o modelo da África do Sul), e o dos pobres, que queriam "sua cota de 
cidadania". São os movimentos provocando mudanças. 
         Em seguida, expõe sua ação pessoal e sua luta: a não-aceitação dos fatos e a 
condenação da miséria. Da luta contra um regime (capitalismo) passa à luta contra a 
miséria, passando da militância armada (ou que poderia ser armada) para a militância 
pela consciência. 
         Reitera essa posição, mais adiante, expondo conceitos básicos ligados à dignidade 
da pessoa numa sociedade ("Todos podem e devem comer, trabalhar e obter uma renda 
digna...") e rejeitando a postura daqueles que poderiam considerar a miséria um fato 
inevitável. Reitera seu ponto de vista de que as instituições existem em função do bem-
estar das pessoas. 
         Finaliza comparando dois momentos de sua vida, suas lutas, sua antiga "fome de 
divindade" e sua atual “fome de humanidade”. 

(ERNANI e NICOLA, Práticas de Linguagem, Leitura e produção de textos, Scipione, 
2001) 

 
Questão: 10 
Candidato: EUGÊNIO PACELI DE ALMEIDA JUNIOR 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 31 
Candidatos: RENATO JOSÉ LOPES DAS NEVES, RAPHAELA RODRIGUES DANTAS 
e WEDERSON TAVARES FURTADO 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 
 



 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS - BA 
EDITAL 001/2015 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO 
 
Questão: 02 
Candidatos: IVO ANDRADE SOUZA JÚNIOR, LORENA MARIA DANTAS PRADO, 
AMORA MARTINS DE LIMA e IURY SILVA VANDERLEI 
Recurso(s): INDEFERIDO 

           Justificativa: Pode-se afirmar que o autor defende 

a. Que os movimentos sociais democráticos podem transformar o Brasil. 
b. Que o caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas 

sim as transformações sociais. 
c. Que a condenação da miséria é o ponto de partida para as mudanças acontecerem 

no Brasil. 
d. O Estado tem que garantir renda digna, saúde, educação, saneamento, cultura. 

Julgo Improcedente o recurso. 

Justificativa: 

Antes de adentrarmos na análise do texto que justificará a recusa do recurso, passo a 
citar um conceito importante ao entendimento do candidato: 
 

1. Tópico frasal é parte integrante do parágrafo de um texto. É a introdução do 
parágrafo "representada na maioria dos casos por um ou dois períodos curtos iniciais, 
em que se expressa de maneira sumária e sucinta a ideia-núcleo" (GARCIA, O.M. 
Comunicação em prosa moderna). Em um texto, representa a ideia central a ser 
desenvolvida, de um modo geral, a tese. 

 
       Essa ideia núcleo, segundo Garcia, normalmente constitui-se uma generalização que 
vai sendo especificada no decorrer do texto, contribuindo assim para sua unidade e para 
coerência do texto. 
       Magda Soares, em seu livro Técnicas de redação, afirma que a ideia núcleo ou frase 
núcleo, ou tópico frasal servem de instrumento para garantir que, ao escrever, a pessoa 
não se afastará do objetivo fixado. Assim, o objetivo do autor seria mostrar que o caminho 
para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as transformações 
sociais. Portanto essa é a sua tese. 
      No primeiro parágrafo do texto, Herbert de Souza expõe a tese a ser desenvolvida “O 
caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as 
transformações sociais. Como posso comprovar que essa é a tese? Veja como no 
desenvolvimento o autor sustenta essa ideia. Nos outros parágrafos, ele passa a falar 
sobre “a energia que pode ser usada(...) para fazer um futuro diferente”. 
        Os "sinais" que ele via naquele momento e que funcionariam como impulsionadores 
da mudança desejada eram os movimentos pela ética, pelos fracos, pelo melhoramento 
das cidades. Acrescentava-se a isso o desejo da elite, que não queria viver um apartheid 
(segundo o modelo da África do Sul), e o dos pobres, que queriam "sua cota de 
cidadania". São os movimentos provocando mudanças. 
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         Em seguida, expõe sua ação pessoal e sua luta: a não-aceitação dos fatos e a 
condenação da miséria. Da luta contra um regime (capitalismo) passa à luta contra a 
miséria, passando da militância armada (ou que poderia ser armada) para a militância 
pela consciência. 
         Reitera essa posição, mais adiante, expondo conceitos básicos ligados à dignidade 
da pessoa numa sociedade ("Todos podem e devem comer, trabalhar e obter uma renda 
digna...") e rejeitando a postura daqueles que poderiam considerar a miséria um fato 
inevitável. Reitera seu ponto de vista de que as instituições existem em função do bem-
estar das pessoas. 
         Finaliza comparando dois momentos de sua vida, suas lutas, sua antiga "fome de 
divindade" e sua atual “fome de humanidade”. 

(ERNANI e NICOLA, Práticas de Linguagem, Leitura e produção de textos, Scipione, 
2001) 

 
Questão: 09 
Candidatas: LORENA MARIA DANTAS PRADO e SILVANA SANTOS SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Há uma palavra central que aparece em todas as partes do texto, estando 
também diretamente relacionada com a tese do autor. Essa palavra, que garante unidade 
ao texto, é 

a- Democracia 
b- Fome cidadania 
c- Estado 
d- Luta 

Julgo Improcedente o recurso. 

A palavra luta confere unidade ao texto: está na tese de que a mudança não se dá pela 
luta (revolta/explosões sociais), está na argumentação, quando o autor opta pela luta 
contra a miséria e pela cidadania, e na conclusão. Veja que o desdobramento do 
significado da palavra ocorre justamente na argumentação, quando ele fundamenta sua 
tese e apresenta sua verdadeira luta. As palavras Democracia e Fome de cidadania estão 
contidas no sentido da luta de que Herbert fala.(ERNANI e NICOLA, Práticas de 
Linguagem, Leitura e produção de textos, Scipione, 2001) 
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Questão: 10 
Candidatos: LORENA MARIA DANTAS PRADO e JOEL JÚNIOR SALGADO 
FERNANDES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 23 
Candidatos: AMORA MARTINS DE LIMA, CLÁUDIA LEANDRA DE SOUZA BORGES 
BARROS, JOEL JÚNIOR SALGADO FERNANDES, ELIZABETHE MORAES NETA 
VARJÃO, RENATA COSTA SOUZA DE OLIVEIRA, CINTIA LACERDA MOURA e 
LEONARDO SANTANA LOPES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
Questão: 27 
Candidato: JOEL JÚNIOR SALGADO FERNANDES  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não merece prosperar o recurso, no que se refere à questão de nº 27 da 
prova em comento, uma vez que a definição de ato composto revela-se acertada, 
cumprindo ao candidato encontrar a alternativa correta. 
 
 
Questão: 28 
Candidata: AMORA MARTINS DE LIMA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não merece prosperar o recurso da candidata, no que se refere à questão 
de nº 28 da prova em comento, tendo em vista que o ato administrativo complexo é 
aquele formado pela manifestação de vontade de órgãos diversos, ocorrendo fusão e 
surgindo um único ato. Lado outro, o ato administrativo composto é o que resulta da 
vontade de um único órgão, mas depende da verificação de outro. Portanto, o gabarito 
deve ser mantido. 
 Isto posto, somos pela improcedência do recurso. 
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Questão: 29 
Candidatos: ANTÔNIO VENÂNCIO ALVES NETO, EMANUELLA MELOTTI VIEIRA 
EVANGELISTA, CLÁUDIA LEANDRA DE SOUZA BORGES BARROS, JOEL JÚNIOR 
SALGADO FERNANDES, ELIZABETHE MORAES NETA VARJÃO, RENATA COSTA 
SOUZA DE OLIVEIRA, CINTIA LACERDA MOURA, SILVANA SANTOS SILVA e 
RAMIRO CRIADOR DOS SANTOS NETO  
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “D” e não a “B” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
 
Questão: 29 
Candidato: IURY SILVA VANDERLEI  
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “D” e não a “B” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
Questão: 29 
Candidato: LEONARDO SANTANA LOPES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “D” e não a “B” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
Questão: 31 
Candidatos: ANTÔNIO VENÂNCIO ALVES NETO, CLÁUDIA LEANDRA DE SOUZA 
BORGES BARROS, ELIZABETHE MORAES NETA VARJÃO, JOEL JÚNIOR 
SALGADO FERNANDES, RENATA COSTA SOUZA DE OLIVEIRA, CINTIA LACERDA 
MOURA, RAMIRO CRIADOR DOS SANTOS NETO e LEONARDO SANTANA LOPES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 39 
Candidato: JOEL JÚNIOR SALGADO FERNANDES,  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não merece prosperar o presente recurso, no que se refere à questão de nº 
39 da prova em comento, tendo em vista que o tópico ‘’contrato de trabalho’’ consta como 
matéria exigida pelo edital do certame.  
 
 
Questão: 39 
Candidatos: CLÁUDIA LEANDRA DE SOUZA BORGES BARROS, ELIZABETHE 
MORAES NETA VARJÃO e CINTIA LACERDA MOURA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
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Justificativa: Não merece prosperar o presente recurso, no que se refere à questão de nº 
39 da prova em comento, tendo em vista que a candidata cita como legislação o Estatuto 
do Índio, que faz menção ao contrato de equipe mas, em nenhum momento trata de suas 
especificidades e/ou dispõe sobre seu regramento. Ademais, vale lembrar que a causa 
geradora do contrato de equipe vincula-se à presença de uma unidade laborativa entre os 
trabalhadores contratados, que se apresentam ao tomador como se fossem um todo 
unitário, como ocorre por exemplo: na contratação de uma banda musical. Disso deflui 
que, a retribuição do trabalho pode ser fixada para todo o grupo e repartida entre os seus 
membros, conforme a qualificação individual, sendo certo que o contrato de equipe se 
resolve num feixe de contratos individuais. 

Vale mencionar ainda, que a matéria: contrato de trabalho, por ser assunto 
recorrente em matéria de Direito do Trabalho, pode ensejar similaridade e proximidade no 
conteúdo de questões.  
 
 
Questão: 39 
Candidato: LEONARDO SANTANA LOPES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não merece prosperar o recurso do candidato, no que se refere à questão 
de nº 39 da prova em comento, uma vez que o contrato de trabalho por ser assunto 
recorrente em matéria de Direito do Trabalho, pode ensejar similaridade e proximidade no 
conteúdo de questões.  
 
 
Questão: 40 
Candidatos: MÁRCIA MARIA DA SILVA REGIS, EMANUELLA MELOTTI VIEIRA 
EVANGELISTA, CLÁUDIA LEANDRA DE SOUZA BORGES BARROS, IURY SILVA 
VANDERLEI, ELIZABETHE MORAES NETA VARJÃO, JOEL JÚNIOR SALGADO 
FERNANDES, RENATA COSTA S. DE OLIVEIRA e LEONARDO SANTANA LOPES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 41 
Candidato: JOEL JÚNIOR SALGADO FERNANDES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 43 
Candidatos: CLÁUDIA LEANDRA DE SOUZA BORGES BARROS, ELIZABETHE 
MORAES NETA VARJÃO e LEONARDO SANTANA LOPES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
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Justificativa: A questão refere-se ao Gerenciador de Arquivos do Windows, denominado 
Windows Explorer e não ao navegador de internet padrão Internet Explorer, como 
questionado em recurso. 
 
Sendo assim a resposta segue inalterada. 
 
 
Questão: 47 
Candidatos: CLÁUDIA LEANDRA DE SOUZA BORGES BARROS, ELIZABETHE 
MORAES NETA VARJÃO E LEONARDO SANTANA LOPES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 49 
Candidatos: IURY SILVA VANDERLEI e JOEL JÚNIOR SALGADO FERNANDES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A resposta correta é a letra “A”. Em qualquer uma das versões existente do 
Internet Explorer as teclas de atalho CTRL+N ao serem acionadas executam a ação de 
“Abrir uma nova janela”. 
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CARGO: PROFESSOR II 6°/9°ANO – ENSINO FUNDAMENTAL - ARTES 
 
 
Questão: 12 
Candidata: ÂNGELA LEMOS DE OLIVEIRA  
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 13 
Candidato: DIEGO SOUZA COSTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Entenda o enunciado da questão! 

Transpondo-se a forma verbal destacada para a segunda pessoa do singular, tem-se: 
a- Entendas o enunciado da questão. 
b- Entendais o enunciado da questão. 
c- Entende o enunciado da questão. 
d- Entendeis o enunciado da questão. 
 
Julgo Improcedente o recurso uma vez que a fundamentação da candidata não diz 
respeito ao enunciado da questão. A questão solicita a passagem do enunciado para a 
segunda pessoa do singular. De outro modo, a questão visava ao domínio da formação 
do modo imperativo, assim, a passagem de “entenda”, terceira pessoa do singular para a 
segunda pessoa, exigiria o conhecimento de que a formação da segunda pessoa do 
imperativo é feita por meio do presente do indicativo, eliminando o “s” final. 
 
Questão: 36 
Candidato: DIEGO SOUZA COSTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão 36 tem como assunto o processo de transição do Realismo para 
o Impressionismo. Tal período de mudança tem Manet como expoente (aquele ou aquilo 
que se eleva acima do comum), e que influenciou os artistas impressionistas, como  
Monet.  
 
Conserva-se o gabarito. 
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Questão: 37 
Candidato: DIEGO SOUZA COSTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão 37 traz o termo fatura (ato ou maneira de fazer algo). 

Ref.: . Santa Rosa, Nereide. Retratos da Arte. São Paulo, Ed: Leya Brasil, 2012. 

            http://www.dicionariodoaurelio.com/fatura 

 
Conserva-se o gabarito. 
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CARGO: PROFESSOR II 6°/9°ANO – ENSINO FUNDAMENTAL - CIÊNCIAS 
 
 

Questão: 12 
Candidata: NAIMARA DOS SANTOS REIS FELÍCIO 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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Questão: 12 
Candidato: NAIRO BARBOSA RAMOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 13 
Candidata: CRISTIANE DE ALMEIDA SOUZA SANTANA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Entenda o enunciado da questão! 

Transpondo-se a forma verbal destacada para a segunda pessoa do singular, tem-se: 

a. Entendas o enunciado da questão. 
b. Entendais o enunciado da questão. 
c. Entende o enunciado da questão. 
d. Entendeis o enunciado da questão. 

 
Julgo Improcedente o recurso uma vez que a fundamentação da candidata não diz 
respeito ao enunciado da questão. A questão solicita a passagem do enunciado para a 
segunda pessoa do singular. De outro modo, a questão visava ao domínio da formação 
do modo imperativo, assim, a passagem de “entenda”, terceira pessoa do singular para a 
segunda pessoa, exigiria o conhecimento de que a formação da segunda pessoa do 
imperativo é feita por meio do presente do indicativo, eliminando o “s” final. 

 
Questão: 21 
Candidato: JESONALDO ROCHA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Nessa concepção, as aulas não devem ser feitas considerando apenas o 
que os professores consideram importante e sim a necessidade dos alunos, trazendo 
situações que sejam de interesse deles, a afirmação acima está relacionada com o 
conteúdo a ser transmitido pelo professor, sendo que a mesma foi retirada do artigo AS 
PERSPECTIVAS PEDAGÓGICAS DAS ABORDAGENS DA EDUCAÇÃO FÍSICA EM 
ANÁPOLIS consultado no site www.fontouraeditora.com.br/periodico/vol-9/Vol9n1-
2010/Vol9n1-2010-pag-79a86/Vol9n1-2010-pag-79a86.pdf, onde os autores cita 
OLIVEIRA (1985) na página 81 do referido periódico, com isso a resposta correta da 
questão é a LETRA A. 
 
 
 
Questão: 34 
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Candidato: JESONALDO ROCHA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Talvez você esteja fazendo confusão por a ginástica rítmica ser 
prioritariamente um esporte feminino, mas a ginástica rítmica ganhou uma versão 
masculina desenvolvida no Japão durante os anos de 1970. Enquanto na versão feminina 
valoriza-se a beleza da graciosidade e a sutileza dos movimentos harmônicos envoltos 
pela música, a modalidade masculina exalta força e resistência combinando a ginástica 
tradicional feminina com a arte marcial do wushu. Os homens competem em grupos de 
seis atletas sem aparelhos e em uma apresentação que se assemelha ao aparelho solo 
da ginástica artística masculina. Entre os elementos exigidos estão o equilíbrio, de 
obrigatoriedade também feminina, os saltos verticais e a formação de correntes, como 
elos. Individualmente, o ginasta já manuseia aparelhos, que se apresentam em um total 
de quatro: dois arcos menores (no lugar de um grande para o feminino), dois bastões 
longos (de uso exclusivo masculino), duas maças, como para as mulheres, e a corda. A 
popularidade desta variante da ginástica rítmica, já tingiu outros países dentro e fora da 
Ásia. Além da Malásia e da Coreia do Sul no continente, pratica-se a GR masculina na 
Austrália, na Rússia, nos Estados Unidos e no Canadá. Acrescido a estes mais 
timidamente, está também o México. Portanto a LETRA D é a resposta correta da 
questão. 
 
 
Questão: 34 
Candidato: UEDER MOREIRA MAGALHÃES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital no subitem 18.2 b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 

candidato, referente a cada questão; e ainda de acordo com o Edital no subitem 18.5: 
Não serão reconhecidos os recursos que não estiverem devidamente fundamentados (...) 
 
 
Questão: 38 
Candidato: UEDER MOREIRA MAGALHÃES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital no subitem 18.2 b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 

candidato, referente a cada questão; e ainda de acordo com o Edital no subitem 18.5: 
Não serão reconhecidos os recursos que não estiverem devidamente fundamentados (...) 
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Questão: 38 
Candidato: ÍCARO LIMA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, subitem 18.3: Os recursos intempestivos serão 

desconsiderados (...) 
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CARGO: PROFESSOR II 6º/9º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL - GEOGRAFIA 
 

Questão: 12 
Candidatos: RAQUEL KIRMSE, BETÂNIA F. CARVALHO, JAILMA TANAJURA e 
KARINA REIS DA CUNHA RIBEIRO 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 13 
Candidata: BETÂNIA F. CARVALHO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Entenda o enunciado da questão! 

Transpondo-se a forma verbal destacada para a segunda pessoa do singular, tem-se: 

a. Entendas o enunciado da questão. 
b. Entendais o enunciado da questão. 
c. Entende o enunciado da questão. 
d. Entendeis o enunciado da questão. 

 
Julgo Improcedente o recurso uma vez que a fundamentação da candidata não diz 
respeito ao enunciado da questão. A questão solicita a passagem do enunciado para a 
segunda pessoa do singular. De outro modo, a questão visava ao domínio da formação 
do modo imperativo, assim, a passagem de “entenda”, terceira pessoa do singular para a 
segunda pessoa, exigiria o conhecimento de que a formação da segunda pessoa do 
imperativo é feita por meio do presente do indicativo, eliminando o “s” final. 

 
Questão: 27 
Candidata: KARINA REIS DA CUNHA RIBEIRO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Os principais organismos internacionais responsáveis pelo desenvolvimento 
econômico são, EXCETO: 

 
a) Fundo Monetário Internacional (FMI) 
b) Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) 
c) Acordo Geral de Tarifas e Comércio (Gatt) 
d) Conferência dos Estados Unidos para o Comércio e Desenvolvimento (Unctad)  

 

Julgo improcedente o recurso. Pois, mesmo sendo acordo, o GATT, foi um dos mais 
importantes organismos responsáveis pelo comércio internacional, onde partindo deste 
acordo foi possível a formação de vários acordos com o objetivo de ajudar no 
desenvolvimento econômico mundial.     
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Fato este, podendo ser analisado pela fonte: 
Coelho, Marcos Amorim,  
                
Geografia geral: o espaço natural e sócioeconômico: ensino do 2º grau/ Marcos Amorim 
Coelho. -- 3.ed.reform. -- São Paulo: Moderna, 1994, página 174. 
 
Está correta a alternativa do gabarito oficial. 
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CARGO: PROFESSOR II 6°/9°ANO - ENSINO FUNDAMENTAL - INGLÊS 
 
 
Questão: 09 
Candidata: ARIANE ROCHA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com Ilza Martins Sant’Anna, em seu livro Por que avaliar? Como 
Avaliar? Critérios e instrumentos , “... a aprendizagem se processa por uma interação do 
indivíduo que aprende com objeto a ser conhecido, o que ocorre pela ação do sujeito 
frente ao objeto” e “... o professor organizará as situações de aprendizagem, 
oportunizando contato do aluno com o ambiente, de forma real, significativa. É preciso 
conhecer a clientela para utilizar técnicas de acordo com a realidade interna e externa do 
sujeito”.  
 
Portanto fica ratificado a letra C como a incorreta. 
 
 
Questão: 11 
Candidata: MARÍLIA DE ANGELLI 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Assinale a opção em que todas as palavras se formam pelo mesmo 
processo:  
      a) ajoelhar / antebraço / assinatura  
      b) atraso / embarque / pesca  
      c) o jota / o sim / o tropeço  
      d) entrega / estupidez / sobreviver  

Julgo improcedente o recurso uma vez que a questão topicaliza o conteúdo “Processo 
de formação de palavras”, como preconizado no edital, priorizando o conhecimento dos 
processos de derivação, no caso em tela, a derivação regressiva. 

Derivação Regressiva - Ocorre quando se elimina a parte final de uma palavra primitiva, 
obtendo por esta redução, uma palavra derivada. Torna-se até produtivo no que se refere 
à formação de substantivos a partir de verbos. Exemplificando, obtém-se: 
 
Vender - venda 
Ajudar - ajuda 
Auxiliar - auxílio 
Sacar – saque 
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Questão: 12 
Candidatos: ARIANE ROCHA, CARMELITA DE OLIVEIRA e MANOEL DE JESUS 
CONCEIÇÃO 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 13 
Candidata: CARMELITA DE OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Entenda o enunciado da questão! 

Transpondo-se a forma verbal destacada para a segunda pessoa do singular, tem-se: 

a. Entendas o enunciado da questão. 
b. Entendais o enunciado da questão. 
c. Entende o enunciado da questão. 
d. Entendeis o enunciado da questão. 

 
Julgo Improcedente o recurso uma vez que a fundamentação da candidata não diz 
respeito ao enunciado da questão. A questão solicita a passagem do enunciado para a 
segunda pessoa do singular. De outro modo, a questão visava ao domínio da formação 
do modo imperativo, assim, a passagem de “entenda”, terceira pessoa do singular para a 
segunda pessoa, exigiria o conhecimento de que a formação da segunda pessoa do 
imperativo é feita por meio do presente do indicativo, eliminando o “s” final. 

 
Questão: 16 
Candidata: MARÍLIA DE ANGELLI 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Destes proviriam as crenças que fortaleceriam as relações. 

O verbo empregado no texto que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado 
acima está também grifado em: 

a- O seu dever consiste em realizar as ações planejadas, dentro do tempo previsto. 
b- Os caminhos escondiam os figurantes mudos e sua fala. 
c- Enfatizava o sonho, o desejo, a vida a fim de celebrá-la. 

d- Era preciso traduzir esses desejos. 

Julgo Improcedente o recurso uma vez que a candidata alega que o enunciado da 
questão está confuso, entretanto, como pode se ver, no enunciado pede-se “o verbo que 
exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima”, assim, em outras palavras, o 
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verbo que possui a mesma predicação, ou transitividade daquele que está grifado. A 
candidata ainda alega “texto”, qual texto? Por certo a concepção de texto atual não é 
rígida, mas representa práticas sociais de uso da linguagem, assim, não há o que 
contestar na questão. 

 
Questão: 19 
Candidata: ARIANE ROCHA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Para que se respeite a concordância verbal, será preciso corrigir a frase: 
 
a- Têm sido levantadas dúvidas sobre a capacidade do sistema de saúde cubano. 
b- Têm havido dúvidas sobre a capacidade do sistema de saúde cubano. 
c- Que dúvidas têm propalado os adversários de Cuba sobre seu sistema de saúde? 
d- A quantas dúvidas tem dado margem o sistema de saúde de Cuba? 

A candidata NÃO apresentou fundamentação, portanto, julgo Improcedente o recurso. 

 
Questão: 24 
Candidata: ARIANE ROCHA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão deve ser respondida de acordo com o significado da palavra 
dentro do contexto. A questão diz: 

 
 If somenthing is BULKY, it is HUGE (alternativa A). 
 
Bulky 
 
       volumoso 
           bulky, voluminous, lumping, big, chuckle, large 
       grosso 
           thick, bulky, chuckle, crass, gross 
       desajeitado 
           clumsy, awkward, ungainly, ill-mannered, bumbling, bulky 
       avultado 
           large, huge, bulky 
       maciço 
           massive, solid, compact, bulky, massy, lumpish 
 

O texto menciona que a terapia feita com oxigênio pode ajudar muito as pessoas 
com problemas respiratórios, MAS pode sentenciá-los a uma existência gélida, limitada 
aos enormes e pesados tanques de oxigênio. (... heavy, and bulky oxygen tanks.)  
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Das alternativas na questão 24, a única que caracteriza a descrição dos tanques de 
oxigênio feita NO TEXTO é a alternativa A, HUGE. 
 
Huge - enourmous, tremendous, large, big , extensive, boundless,  wide, immense. 
 
Das demais alternativas :  
 
b) plain - simple, easy, light 
c) small - short, slim, little, 
d) tiny - very small, minuscule, mini, little 
 
Todas remetem à referência de pequeno, prático, leve.  
Caso alguma dessas alternativas fossem usadas, não assumiriam o mesmo sentido que 
 O TEXTO destacou. 
 

É certo de que existem várias formas de se considerar a questão de volume e 
compressão de gás, porém, não é essa a análise proposta pela questão. 

O que a questão propõe é de assinalar a alternativa que assume o mesmo sentido 
que a palavra BULKY assume no texto. 
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CARGO: PROFESSOR II 6°/9°ANO – ENSINO FUNDAMENTAL - MATEMÁTICA 
 
 

Questão: 12  
Candidatos: BRUNO MARTINS CALAZANS SILVA, BENIGNO PERUZO NETO, 
ALEXSANDER MATOS, WATILA PORTO SILVA E ANA MARIA ROCHA PORTUGAL 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 16 
Candidata: WATILA PORTO SILVA e ANA MARIA ROCHA PORTUGAL 
Recurso(s): INDEFERDIO 
Justificativa: Destes proviriam as crenças que fortaleceriam as relações. 
 
O verbo empregado no texto que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado 
acima está também grifado em: 
 
a- O seu dever consiste em realizar as ações planejadas, dentro do tempo previsto. 
b- Os caminhos escondiam os figurantes mudos e sua fala. 
c- Enfatizava o sonho, o desejo, a vida a fim de celebrá-la. 
d- Era preciso traduzir esses desejos. 
 
Julgo Improcedente o recurso uma vez que a candidata alega que o enunciado da 
questão está confuso, entretanto, como pode se ver, no enunciado pede-se “o verbo que 
exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima”, assim, em outras palavras, o 
verbo que possui a mesma predicação, ou transitividade daquele que está grifado. A 
candidata ainda alega “texto”, qual texto? Por certo a concepção de texto atual não é 
rígida, mas representa práticas sociais de uso da linguagem, assim, não há o que 
contestar na questão. 
 
 
Questão: 21 
Candidata: ANA MARIA ROCHA PORTUGAL 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A candidata entendeu exatamente o que se pede na questão, que são as 
medidas dos segmentos formados pela bissetriz oposto ao maior lado. Mas como estes 
segmentos são diretamente proporcionais aos outros dois lados do triângulo, então a 
resposta correta é mesmo a letra (C). Segue desenho abaixo para facilitar o entendimento 
da questão: 
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Portanto, a questão está correta, o recurso NÃO  procede. 

 
 
Questão: 34 
Candidato: ALEXSANDER MATOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão está correta, pois: 

• um eneágono tem 9 lados, sendo assim o triplo do número de lados é 27. 
• O número de diagonais de um eneágono é 27, pois: 

•  

Está correta a alternativa (c), portanto, o recurso NÃO procede. 



 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS - BA 
EDITAL 001/2015 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

CARGO: PROFESSOR II 6°/9°ANO - ENSINO FUNDAMENTAL - PORTUGUÊS 
 
 

Questão: 04 
Candidata: LÍLIAN LEÃO RODRIGUES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 09 
Candidata: MARLÚCIA DE JESUS PEREIRA RIBEIRO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com Ilza Martins Sant’Annaem seu Livro Por que Avaliar?Como 
Avaliar? Critérios e instrumentos, “..o professor organizará as situações de aprendizagem, 
oportunizando contato do aluno com o ambiente, de forma real, significativa. É preciso 
conhecer a clientela para utilizar técnicas de acordo com a realidade interna e externa do 
sujeito.” 
 
Fica ratificado, portanto o gabarito mantendo a resposta C como a incorreta. 
 
Referência: 
Sant’Anna, Ilza Martins. Por que Avaliar? Como Avaliar? Critérios e instrumentos. 
Petrópolis, Rj. Vozes 1995. 
 
 
 
Questão: 13 
Candidata: NÍVIA OLIVEIRA DE CARVALHO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o material do MEC e outros, abaixo referenciado “...A 
diversidade no espaço escolar não pode ficar restrita às datas comemorativas, ou pior, 
invisibilizada.” “ .....o currículo escolar não é neutro. A diversidade está presente em 
cada entrelinha, em cada imagem, em cada dado, nas diferentes áreas do 
conhecimento, valorizando-a ou negando-a. É no ambiente escolar que as 
diversidades podem ser respeitadas ou negadas. É da relação entre educadores/as, entre 
estes/as e os/as educandos/as e entre os educandos/as que nascerá a aprendizagem da 
convivência e do respeito à diversidade. A diversidade, devidamente reconhecida, é um 
recurso social dotado de alta potencialidade pedagógica e libertadora. A sua valorização é 
indispensável para o desenvolvimento e a inclusão de todos os indivíduos.” 
 
Portanto fica ratificado o gabarito apontando a letra B, como a correta. 
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Referência: 
Gênero e diversidade na escola: formação de professoras/es em Gênero, Orientação 
Sexual e Relações Étnico-Raciais. Livro de conteúdo. Versão 2009. – Rio de Janeiro: 
CEPESC; Brasília: SPM, 2009. __266 p. ISBN 978-85-89737-11-1 1. Gênero. 2. Relações 
étnico-raciais. 3. Orientação sexual 4. Educação à Distância. 5. Formação profissional. I – 
Título. 
 

 
Questão: 17 
Candidata: DARLENE SILVA S. SANTANA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com os Parágrafos 5º, 6º. 7º e 8º do Artigo 26 da lei nº 
9394/1996, transcritos abaixo, a única resposta correta é a letra D, que está de acordo 
com a referida Lei. 

Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 
médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 
educandos.   (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

§ 5º Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da 
quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará 
a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição. 

§ 6o  A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente 
curricular de que trata o § 2o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.769, de 2008) 

§ 7o  Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios da 
proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos 
obrigatórios.     (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

§ 8º A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular 
complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição 
obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) horas mensais. (Incluído pela Lei nº 13.006, de 2014) 

Referência: 
Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9394/1996 – Portal Mec / Porta 
do Professor/ Legislação. 
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Questão: 23 
Candidata: MARLÚCIA DE JESUS PEREIRA RIBEIRO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Em cada esfera social emergem diferentes gêneros, como, por exemplo, na 
esfera da mídia, surgem as notícias, as reportagens, os artigos de opinião, os debates, as 
entrevistas. Na esfera científica, surgem a tese, a dissertação, o artigo científico, a 
palestra, dentre outros. 
 

Considerando os gêneros destacados, pode-se destacar habilidades a serem 
desenvolvidas em sala de aula, EXCETO: 

a- Relacionar gênero textual, suporte, variedade linguística e estilística e objetivo  
comunicativo da interação. 
b- Relacionar os gêneros de texto às práticas sociais que os requerem. 
c- Classificar os gêneros e as tipologias.  
d- Reconhecer, em um texto, marcas da identificação política, religiosa, ideológica ou de 
interesses econômicos do produtor. 
 
Julgo Improcedente o recurso. 
 
Marchuschi (2003) já chamava atenção para o risco de os gêneros textuais serem levados 
para sala de aula em mais uma abordagem classificatória. No capítulo 3 do livro “O livro 
didático de Português” (2002), o autor, por meio da crítica à abordagem dos textos em livros 
didáticos, sinaliza pontos que se constituem objeto de estudo para o desenvolvimento de 
competências discursivas.  
Em todos os documentos oficiais (Diretrizes Curriculares, Parâmetros Curriculares Nacionais 
de Língua Portuguesa e outros) percebe-se a mudança da concepção de língua, na qual a 
noção de texto como materialidade de práticas sociais realizadas através de atividades de 
linguagem é ampliada e, nessa perspectiva, o desenvolvimento de habilidades e 
competências foge dos modelos classificatórios alçando a análise textual para a reflexão da 
funcionalidade dos gêneros enquanto práticas sociais de uso da linguagem. 
Nessa direção, a questão em tela é incontestável. 
 
 
Questão: 26 
Candidata: NÍVIA OLIVEIRA DE CARVALHO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Segundo o texto, “letramento” está relacionado à (ao) 
 
a. Alfabetização 
b. Leitura e escrita 
c. Domínio da forma culta 
d. Ampliação do sentido de alfabetização 
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Julgo Improcedente o recurso uma vez que o enunciado deixa explícito a referência ao 
texto, portanto, várias passagens apontam para a “ampliação do sentido de 
alfabetização”, ...”Letrar é mais que alfabetizar”, “...o termo alfabetização... foi ampliado. 
Já não basta aprender a ler e escrever...”. 
 
 
Questão: 29 
Candidatas: MARLÚCIA DE JESUS PEREIRA RIBEIRO e LUCIANA RODRIGUES 
SENA FIGUEIREDO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Observe o fragmento apresentado na questão 8 e assinale a alternativa que 
apresente uma assertiva CORRETA: 
 

a- A forma verbal “foi ampliado” está na voz ativa. 
b- Para transpor a forma verbal para voz passiva sintética deve- se usar “ampliaram-

se”. 
c- Passando a forma verbal para voz ativa, obtém-se “ampliaram”. 
d- O agente da voz passiva aparece no texto na forma singular. 
 

Julgo Improcedente o recurso. O período de referência para análise é: que o termo 
alfabetização, sempre entendido de uma forma restrita como aprendizagem do sistema da 
escrita, foi ampliado. 
Assim, tem-se que “o termo alfabetização” é sujeito paciente da forma verbal “foi 
ampliado” que está na voz passiva. Não se tem na oração o agente da passiva, portanto, 
passando para a voz ativa, não se teria o sujeito, portanto o verbo deveria ficar na 3ª 
pessoa do plural, sinalizando a indeterminação do agente. 

A candidata alega que o agente seria a Magda Soares, o que não procede. O termo 
“Magda soares” funciona como sujeito do verbo explicar, de outro modo, não se pode 
afirmar que “o termo alfabetização foi ampliado pela Magda Soares”. 

 
 
 
Questão: 30 
Candidata: MARICÉLIA ANDRADE GOMES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e a escrever dentro de um 
contexto onde a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno. 
 
No fragmento acima, tem-se 

a. Cinco verbos no infinitivo e um no gerúndio. 
b. Cinco verbos no infinitivo e dois no presente do subjuntivo 
c. Dois verbos no infinitivo e dois no presente do indicativo. 
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d. Dois verbos no gerúndio, três no infinitivo e dois no presente do indicativo. 
 

Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 

“Formas nominais dos verbos: assim se chamam o infinitivo, o gerúndio e o particípio, 
porque ao lado do seu valor verbal, podem desempenhar função de nomes” (Bechara, 
2006,p.224) 
 
Como exposto, as formas nominais podem desempenhar funções nominais, PORÉM, não 
deixam de representar uma forma nominal do verbo. 
 
A questão não solicitava a função dos verbos nem das palavras, mas a identificação da 
forma infinitiva e do tempo e modo verbal. Assim, a alternativa B está correta, até porque 
as formas “tenham sentido” e “façam” estão no modo subjuntivo, tempo presente e não no 
presente do indicativo. 
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Presente indicativo Presente do subjuntivo 

Tenho Que eu tenha 

Tens Que tu tenhas 

Tem Que ele tenha 

Temos Que nós tenhamos 

Tendes Que vós tenhais 

têm Que eles tenham 

 
 
 
Questão: 31 
Candidata: NÍVIA OLIVEIRA DE CARVALHO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O sentido ampliado da alfabetização, o letramento, deacordo com Magda, 
designa práticas de leitura e escrita. 
 
A função sintática dos termos sublinhados está classificada CORRETAMENTE em: 

a- Sujeito, aposto, predicativo. 
b- Aposto, sujeito, objeto direto. 
c- Aposto, sujeito, complemento nominal. 
d- Sujeito, aposto, objeto direto. 

 

Julgo Improcedente o recurso. A questão topicaliza funções sintáticas dos termos em 
negrito, não podendo o termo “práticas de leitura e escrita” ser considerado predicativo já 
que o verbo designar no contexto empregado é transitivo direto, não ocorrendo como 
verbo de ligação. 

 
Questão: 33 
Candidata: NÍVIA OLIVEIRA DE CARVALHO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Ou seja, para entrar nesse universo do letramento, ele precisa apropriar-se 
do hábito de buscar um jornal para ler, de frequentar revistarias, livrarias, e com esse 
convívio efetivo com a leitura, apropriar-se do sistema de escrita. 
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Quanto à morfologia, assinale a alternativa que classifique CORRETAMENTE e 
RESPECTIVAMENTE os termos sublinhados: 
 
a- Preposição, pronome oblíquo, pronome adjetivo, adjetivo, artigo. 
b- Conjunção, pronome oblíquo, pronome demonstrativo, substantivo, artigo. 
c- Preposição, pronome adjetivo, pronome substantivo, substantivo, pronome. 
d- Conjunção, pronome adjetivo, pronome pessoal, adjetivo, pronome pessoal. 
 
Julgo improcedente o recurso. A questão deixa claro que a análise é morfológica, os 
termos destacados são corretamente classificados na alternativa “A”. Ademais, a 
candidata alega que o “para” não poderia exercer função prepositiva por “indicar 
finalidade”, o que não é correto, até porque o sentido oracional é de condição. 
 
 
Questão: 34 
Candidatos: NÍVIA OLIVEIRA DE CARVALHO, MARLÚCIA DE JESUS PEREIRA 
RIBEIRO, MARCELA FONTES NASCIMENTO, LUCIANA RODRIGUES SENA 
FIGUEIREDO e THAMIRES BORGES GONÇALVES DA COSTA  
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “C” e não a “B” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
 
Questão: 34 
Candidata: RAIMUNDA BISPO DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital no subitem 18.2 b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 

candidato, referente a cada questão; e ainda de acordo com o Edital no subitem 18.5: 
Não serão reconhecidos os recursos que não estiverem devidamente fundamentados (...) 
 
 
Questão: 40 
Candidatos: HILDERLANE ARAÚJO FERNANDES, MARLÚCIA DE JESUS PEREIRA 
RIBEIRO e MARCELA FONTES NASCIMENTO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Considerando as regras da concordância verbal, o verbo grifado deverá ir 
para o plural em: 
 
a. Organizou-se a sala em grupos de estudo. 
b. Atendeu-se a todos os professores, ainda que nos corredores. 
c. Faltava um professor e um coordenador para a reunião começar. 
d. Já faz mais de dez anos que não vejo mudanças significativas na educação. 
 
Julgo Improcedente o recurso. 
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A candidata alega que a concordância com o sujeito posposto pode ser feita no singular e 
fundamenta de forma clara, precisa e eficiente, citando Bechara, 2009. Entretanto, há que 
se considerar alguns aspectos. 
 
Em um processo seletivo, duas coisas são referenciais. A primeira diz respeito à forma 
como a gramática normativa prioriza os casos, a segunda, às estratégias de resolução da 
questão. 
 
 No caso da concordância do verbo com sujeito composto posposto tem-se que a regra é 
pluralizar, havendo três situações clássicas que os gramáticos destacam. A primeira, 
núcleos sinônimos, o verbo pode ficar no singular ou plural; a segunda, núcleos dispostos 
em sequência gradativa, o verbo pode concordar no singular ou plural; a terceira, quando 
os núcleos vêm seguidos de partículas resumitivas (tudo, nada...) o verbo deverá ficar 
somente no singular. Essa é a visão majoritária das gramáticas normativas. 
Considerando que a questão só apresenta a possibilidade de plural na alternativa “C”, não 
há o que contestar na questão em tela. 
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CARGO: PROFESSOR II EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO 1º/5ºANO 
 
 
Questão: 02 
Candidata: JAQUELINE DUARTE 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A alternativa D prevê .......inerente ao processo ensino aprendizagem a 
construção da instituição e não ........inerente a construção de conhecimentos cognitivos 
para os alunos. Confirma gabarito. (M. Constança D. Rocha – Tempo Escolar: hora de 
refletir.) 
 
 
Questão: 03 
Candidata: JAQUELINE DUARTE 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 04 
Candidatos: AUDREI AUGUSTO ALMEIDA, ROBSON MONTALVÃO DA SILVA e 
SIMONE SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Confirma gabarito, pois o calendário escolar não ordena o tempo civil mas 
sim o tempo escolar. (PPP – Ilma Veiga) 
 
 
Questão: 04 
Candidata: MICHELLY FERREIRA MAGALHÃES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital no subitem 18.2 b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 

candidato, referente a cada questão; e ainda de acordo com o Edital no subitem 18.5: 
Não serão reconhecidos os recursos que não estiverem devidamente fundamentados (...) 
 
 
Questão: 08 
Candidatas: LUCÉLIA DE ALMEIDA, ROBSON MONTALVÃO DA SILVA e SIMONE 
SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A alternativa D está incorreta pois diz .......comportamentos observados em 
ocasiões alheias ao processo...... . A observação deverá ser realizada em ocasiões 
relativas ao processo de aprendizagem. Gabarito confirmado conforme Ilza Santana em 
Por que avaliar? Como avaliar? Critérios e instrumentos. 
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Questão: 11 
Candidata: IVANI SANTOS MENDONÇA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, subitem 18.3: Os recursos intempestivos serão 
desconsiderados (...) 
 
 
Questão: 14 
Candidato: AUDREI AUGUSTO ALMEIDA  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A alternativa C não pode ser considerada como correta pelo fato de, ao 
desenvolver numa criança suas competências, não devemos desenvolver estratégias 
para fixar posições e determinar pontos de vista. (Práticas Pedagógicas em Alfabetização 
– L. Piccoli – pág. 60) 
 
 
Questão: 14 
Candidata: LUCÉLIA DE ALMEIDA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O tema foi descrito no edital: “Leitura, Escrita e Processos de 
Aprendizagem na Alfabetização.” Portanto, conforme a bibliografia já citada pela 
candidata, confirma-se o gabarito. 
 
 
Questão: 15 
Candidatos: GEISA GONÇALVES DE SOUZA, ROBSON MONTALVÃO DA SILVA, 
JARANILDE MARIA DE JESUS COSTA e EULINO PIRES GRADIL  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com Tânia Guimarães em Educação Inclusiva: construindo 
significados novos para a diversidade – pág.39, a alternativa incorreta é a C, conforme 
publicado no gabarito. (distúrbios de aprendizagem/facilidades no processo de 
aprendizagem) 
 
 
Questão: 16 
Candidatos: ROBSON MONTALVÃO DA SILVA e EULINO PIRES GRADIL 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A alternativa D está incorreta:.............são exemplos vivos da diversidade 
histórica.......deveria ser..... são exemplos vivos da diversidade cultural....... (PCN – Arte – 
pág. 114 a 116) – Gabarito confirmado. 
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Questão: 17 
Candidata: WILLIANE SANTOS MENDES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não foi possível justificar o recurso, pois o candidato se refere à educação 
inclusiva e a referida questão à avaliação classificatória. 
 
 
Questão: 23 
Candidata: JARANILDE MARIA DE JESUS COSTA  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: No link citado pela candidata tem apenas perguntas de internautas sem 
nenhuma resposta cabível. Justificamos que a MSM Consultoria contrata profissionais 
habilitados que trabalham com base em livros de autores renomados e não com cópia de 
internet.  
 
 
Questão: 23 
Candidata: MARCILENE LOZER FRACALOSSI 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Conforme Fernando Moura – Gramática Aplicada ao Texto – pág. 75, a 
alternativa correta é a D.  
 
 
Questão: 24 
Candidato: ROBSON MONTALVÃO DA SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Observe que no texto há vários locutores, isto é, pessoas transmitindo uma 
informação: as fontes soviéticas informaram a Bernard Guetta que levou a informação 
para o jornal que nos informa. 
O emprego do futuro do pretérito não está querendo significar dúvida ou incerteza, mas 
que um fato planejado não teria acontecido. Por isso, nas alternativas A, C, D, o fato 
planejado não ocorreu. Não é problema de dúvida. Já a D, Bernard não está em Moscou.  
 
 
Questão: 24 
Candidatos: JARANILDE MARIA COSTA  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não há como concordar com a candidata, pois observe que no texto há 
vários locutores, isto é, pessoas transmitindo uma informação: as fontes soviéticas 
informaram a Bernard Guetta que levou a informação para o jornal que nos informa. 
O emprego do futuro do pretérito não está querendo significar dúvida ou incerteza, mas 
que um fato planejado não teria acontecido. Por isso, nas alternativas A, C, D, o fato 
planejado não ocorreu. Não é problema de dúvida. Já a D, Bernard não está em Moscou.  
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Questão: 25 
Candidatos: AUDREI AUGUSTO ALMEIDA, CRISTIANE ROCHA DOS SANTOS, 
MARCILENE LOZER FRACALOSSI e JAQUELINE DUARTE 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “B” e não letra “C” conforme divulgado. 
 
 
Questão: 27 
Candidata: MARCILENE LOZER FRACALOSSI 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Na alternativa A - Despertou um segmento da sociedade para a 
desmontagem da lógica......A candidata questiona que lógica. Logo após a afirmação 
continua explicando-a........ de que a sonegação de impostos é prática consentânea à má 
administração governamental dos recursos oriundos do contribuinte.  
Nessa segunda parte da afirmação, podemos alterar a ordem para que a candidata possa 
entender que a má administração governamental é quem sonega: “..........de que a 
sonegação de impostos, oriundos do contribuinte, é prática consentânea à má 
administração governamental dos recursos.” 
 
A questão requer interpretação e não há motivo para anulação. Conserva-se o gabarito. 
 
 
Questão: 28 
Candidata: JARANILDE MARIA DE JESUS COSTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não há possibilidade de trocar o gabarito publicado pois, nas linhas 1 e 2 
do texto vê-se claramente que a afirmativa C está correta, ...coloca o atleta sob a 
deliberação soberana do empregador..... e o enunciado da questão pede para assinalar a 
INCORRETA. 
 
 
Questão: 30 
Candidato: ROBSON MONTALVÃO DA SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Para a resolução do problema, não há falta de dados. Veja a solução: 
20 x 10 x X = 20.000 litros                                      20 x 10 x X = 20m³ 
 
1m³ = 1000 litros                                                    X= 20/200 = 1/10 = 0,1 m 
X – 20.000litros  
X= 20.000/1000 = 20 m³ 
 
(Vontade de saber Matemática – Patrícia Pataro – 7º ano – Capítulo 12) 
 
Questão: 31 
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Candidato: JOSÉ CARLOS DIAS DOS SANTOS FILHO  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Gabarito correto – B. O candidato diz que o gabarito publicado está com a 
alternativa C, isso não procede, pois conforme gabarito publicado é a alternativa B.  
 
 
Questão: 32 
Candidatos: ROBSON MONTALVÃO DA SILVA  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Começa a contar quando completa 24 horas de estadia, ou seja, de 14h do 
dia 28 até 14h do dia 29 = uma diária, ou seja, a partir do dia 29. Gabarito confirmado – D. 
 

 

Questão: 32 
Candidata: LORENA SABINO RAMOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Na questão, a hora não alteraria a resposta, considerando que o fuso 
horário é de apenas uma hora, por isso não foi envolvido tal situação. Na segunda linha 
percebe-se claramente que o casal saiu de São Paulo e chegou a Belém no mesmo dia. 
Confirmamos, assim, o gabarito.  
 
 
Questão: 33 
Candidatos: CRISTIANE ROCHA DOS SANTOS, ROBSON MONTALVÃO DA SILVA, 
SANTA PAULA DAMASCENO MENDES, WILLIANE SANTOS MENDES, GIDICLAUDIA 
MESSIAS DOS SANTOS, ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS, JARANILDE MARIA 
DE JESUS COSTA, ANA CAROLINA SILVA PEREIRA, JOANA ANGÉLICA ROCHA 
CEZER DANTAS, MARCILENE LOZER FRACALOSSI e LUCI MAIRY LIMA 
RODRIGUES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 35 
Candidata: LORENA SABINO RAMOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: ....O processo utilizado pelas plantas para obter o próprio alimento – 
denominado fotossíntese – produz gás oxigênio....... páginas 192 e 193 – Ciências 
Naturais – aprendendo com o cotidiano – 6º ano – Eduardo do Canto, confirmando o 
gabarito. 
 
 
Questão: 39 
Candidata: LORENA SABINO RAMOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
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Justificativa: A alternativa diz respeito à temperatura corporal e não ao seu movimento, 
como a própria candidata afirma as duas opções em se tratando de temperatura: “O calor, 
que também pode ser chamado de energia térmica, corresponde à energia em trânsito 
que se transfere de um corpo para outro  e à razão da diferença da temperatura.  
Consideramos gabarito correto, conforme Vesentini e Vlach em Geografia Crítica - O 
espaço natural e a ação humana – pág. 123. 
 
 
Questão: 39 
Candidato: AUDREI AUGUSTO ALMEIDA  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Conforme Vesentini e Vlach em Geografia Crítica - O espaço natural e a 
ação humana – pág. 123, a alternativa A está incorreta: o ar tem capacidade para conter 
um volume limitado de vapor d’água, pois quando esse limite é atingido, o ar fica 
saturado. Isto é, cheio. 
 
 
Questão: ? 
Candidata: MARILEIDE NUNES CARDOSO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A candidata não indicou qual (is) questão (ões) gostaria de recorrer.  
De acordo com o Edital subitem 18.2 b) o recurso deverá ser encaminhado com 
argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente 
a cada questão. 
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CARGO: PSICÓLOGO 
 
 
Questão: 04 
Candidata: JANAINA SILVA OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A visão do Brasil passada pelo autor demonstra  
 

a. Dúvida 
b. Certeza 
c. Otimismo 
d. Descrença  

 
Julgo Improcedente o recurso. A voz que fala no texto, no caso do próprio autor que 
assume esse lugar social, não se apresenta de forma que sugira dúvida, certeza ou 
descrença, portanto, a alternativa que é pertinente é o otimismo. O autor se mostra 
empenhado, acredita que existam mudanças positivas e que ainda que sejam lentas, eles 
ocorrem. Ele se mostra vivo, entusiasmado, de outro, vê perspectivas para o país. 
Dentre os campos semânticos apresentados o único correto está na letra C. 
 
 
Questão: 08 
Candidatos: REINAN FERREIRA MACHADO e CATARINA V. MIRANDA DE OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: É nela que eu hoje acredito. 
 
O termo destacado estabelece coesão com 
 

a. Confluência 
b. Cidadania 
c. Maré 
d. Democracia 

 
Julgo o recurso improcedente. 
 
Essa maré vai empurrando a democracia da sociedade para o Estado, de baixo 
para cima, dos movimentos sociais para os partidos e instituições políticas. 
É nela que eu hoje acredito. 
Se observada a passagem que antecede o fragmento solicitado para análise, pode-se 
constatar que o termo “nela” está diretamente relacionado com a palavra maré e que é 
exatamente isso que articula semanticamente os parágrafos. Assim, a questão em tela 
não apresenta dúvidas, trata-se de coesão textual referencial. A questão não apresenta 
nem mesmo possibilidade de retomada pronominal com qualquer outra alternativa 
apresentada. 
Questão: 10 
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Candidatos: PAULO GEOVANI IBERTI JABALY e CATARINA V. MIRANDA DE 
OLIVEIRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 19 
Candidata: JANAINA SILVA OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Identifique a alternativa em que um dos vocábulos, segundo o Acordo 
Ortográfico, recebeu indevidamente acento gráfico: 
 

a) céu – réu – véu; 
b) chapéu – ilhéu – incréu; 
c) anéis – fiéis – réis; 
d) mói – herói – jóia. 

 
Julgo Procedente o recurso e solicito anulação da questão. 
 
 
Questão: 21 
Candidata: ROSYANE DAMIANA TEIXEIRA DE MELO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Na referida questão não se tratou aqui de discutir quem pode ou não pode 
ser submetido à análise, segundo a abordagem psicanalítica, com chances de sucesso ou 
progresso nesse tipo de intervenção. O enunciado está bastante claro: “Assim, com base 
na fundamentação psicanalítica, pode-se afirmar que os melhores candidatos à análise 
são pacientes que:” e logicamente, a resposta que completa a afirmativa é apenas a de 
letra B: “já estão funcionando bem, cuja estrutura do ego se acha intacta e saudável.” 
 
 
Questão: 24 
Candidato: PAULO GEOVANI IBERTI JABALY 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: No enunciado se pede que seja identificada apenas a exceção relativa à 
ineficiência das teorias tradicionais do comportamento quanto à explicação do 
“funcionamento humano” e não apenas do “comportamento humano” manifesto. Isso 
implica em todo o psiquismo, cognição, afetividade e manifestações diversas, e também 
do comportamento cotidiano. Sendo assim, a ALTERNATIVA C – “não esclarecer como o 
comportamento humano pode se manifestar dias, semanas e mesmo meses após terem 
sido aprendidos” – é INCORRETA, por considerar apenas o aspecto comportamental. A 
única resposta possível é a alternativa D. 
Questão: 27 
Candidato: REINAN FERREIRA MACHADO 
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Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Como medida de intervenção a TCC é um tipo de psicoterapia e é diferente 
de outros tipos de psicoterapia que envolvem falar livremente ou se debruçar sobre os 
eventos do passado, para buscar compreensões ou interpretações sobre o estado 
emocional ou eventos traumáticos inconscientes passados, para mudar o tipo de 
pensamento sobre o momento que se vive aqui e agora. A TCC não é terapia do gênero 
“deitar no divã e dizer tudo o que lhe vem na mente”. A TCC tende a levar o paciente a 
lidar com o “aqui e agora” – como os seus pensamentos e comportamentos atuais o estão 
afetando. Como medida de intervenção, ela reconhece que os acontecimentos no 
passado moldaram a maneira como atualmente o sujeito pensa, sente e se comporta. 
Podemos ir ao passado e compreender como podemos criar crenças erradas a partir de 
acontecimentos passados, utilizando padrões de pensamento e comportamentos 
aprendidos na infância e modificar estas idéias para serem úteis no presente. No entanto, 
a TCC não está centrada no passado, pois o que passou não se altera e é inútil remoer 
acontecimentos negativos, mas visa encontrar soluções de como mudar seus 
pensamentos e comportamentos atuais, para que possa funcionar melhor, agora e no 
futuro. 

 Portanto, a exceção solicitada no enunciado é seguramente a letra C – “dar-se 
conta dos padrões de pensamentos inconscientes e identificar pensamentos 
defensivos, numa reestruturação cognitiva constante.” Pois para tal seria necessário 
foco no passado e nas vivências inconscientes vinculados a este, que geraram processos 
defensivos da personalidade... objetivo clássico da psicanálise freudiana como 
intervenção e não da TCC. 
 
 
Questão: 29 
Candidata: ROSEMARY ALVES DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: No edital, o item correspondente a - Psicodiagnóstico: a entrevista 
psicodiagnóstica (tipos e métodos), métodos e técnicas de psicodiagnóstico 
infanto-juvenil;-  indicado como referencial teórico para estudos, terá que abordar 
técnicas de material projetivo. Vale destacar que o aluno, em relação à parte prática do 
psicodiagnóstico, tem como respaldo ou marco teórico obrigatório os estudos dos testes 
mais conhecidos/ utilizados, e foram justamente os autores Oliveira e Castro (2000) que 
realizaram levantamento das queixas apresentadas pelos pacientes e das técnicas de 
exames psicológicos mais utilizadas nos atendimentos em clínica na prática de 
psicodiagnóstico. Os achados estão em concordância com os de Castro e Oliveira (2000), 
à medida que os autores afirmam que os testes mais utilizados em crianças são o CAT, 
HTP e Bender, e com adultos, T.A.T., Zulliger e Rorschach.  

 Nesse sentido, a formação profissional deve ser eficiente e garantir uma 
preparação adequada aos futuros psicólogos, pois se espera que diante da utilização dos 
testes psicológicos, os psicólogos tenham competência suficiente para aplicar e 
interpretar com adequação os resultados da avaliação. Por isso mesmo, seria impossível 
cursar Psicologia e estudar o tema “Psicodiagnóstico”, sem a leitura de estudos deste 
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autor, bem como de tantos outros, enquanto apoio teórico e prático para futuras 
pesquisas, interpretações e análises de testes projetivos. 
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CARGO: SUPERISOR DE ALIMENTOS 
 
 
Questão: 04 
Candidata: SÂNDIA ALVES DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: São passagens que apontam para o conflito do texto: 

a- Papai atravessou a porta em silêncio e ao invés de chutar o tamborete arredou-o 
de leve. Observou-me num relance. Depois olhou mamãe, que estava de costas, e 
deixou- 

b- Avistei-o subindo o morro. Mamãe estava junto ao fogareiro. Corri alarmado para 
avisá-la: “Papai envém aí”. 

c- Ele continuou quieto, a respiração funda e descompassada. Mamãe acendeu a 
lamparina, e a claridade arredou as primeiras sombras da tarde para os contos do 
cômodo. 

d- Ouvimos passos no quintal. Três homens soltaram dentro do barraco e um deles 
arrancou a cortina que dividia o cômodo. 

Julgo Improcedente o recurso. 

O texto em análise foge ao padrão formal das narrativas tradicionais, nas quais tem-se 
bem delimitados três tempos marcados pelo equilíbrio – era uma vez..., desequilíbrio – 
um dia..., e volta ao equilíbrio inicial – e foram felizes para sempre. 
 
O texto já se inicia com a situação de desequilíbrio, aqui tomado como a construção 
do conflito da narrativa. O anúncio da chegada do pai, acompanhado do adjetivo 
“alarmado”, já delimita o conflito. O Narrador, logo de início, não esclarece exatamente 
os fatos, mas é possível ir ‘montando o quebra-cabeça’. A chegada do pai, diferente 
do seu modo habitual de ser, a reação, ou ausência de reação da mãe; a angústia do 
filho que observa os dois e espera uma atitude, o silêncio da mãe... o momento da 
chegada dos homens representa o clímax da narrativa que antecede o desfecho. 
 
Diferença entre desfecho, conflito e clímax 
Situação inicial: apresentação, situação de equilíbrio  
 
Conflito: motivos que desencadeiam  
a ação da história  
 
Clímax do conflito: momento de maior tensão na história  
 
Desfecho: final e resolução do conflito 
 
O clímax, numa narrativa, é o ponto alto de tensão do drama.Por definição 
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o clímax ocorre a partir do desenvolvimento de um conflito, imediatamente antes 
do desfecho 

Cândida Vilares Gancho, Série Princípios, 7ª edição. / Massaud Moisés, A Criação Literária. 

 
Questão: 06 
Candidata: MAIANNA RIBEIRO DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: As palavras destacadas estão corretamente interpretadas entre parênteses, 
EXCETO: 
 

a- “Corri alarmado para avisá-la:” ( apressado) 
b- “Ela me espetou os olhos apagados(...)” ( alfinetou) 
c- “Não exalava a cachaça, desta vez.”(espalhava) 
d- “Depois fitou papai, de esguelha,(...)” (enviesado) 

Julgo Improcedente o recurso. 

O enunciado da questão solicitava a alternativa que NÃO interpretava corretamente as 
palavras sublinhas. Assim, a resposta é mesmo a letra A, já que alarmado tem o sentido 
no contexto de apavorado, assustado, e não, apressado. 
 
 
Questão: 12  
Candidata: SÂNDIA ALVES DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: “(...) meus dedos já tocavam o ombro de papai.” Passando a oração para a 
voz passiva, obtém-se a seguinte forma verbal: 

a- Era tocado 
b- Eram tocados 
c- Tinham sido tocados 
d- Estavam tocados 

 
Julgo Improcedente o recurso. 

 
A candidata não apresenta fundamentação para o recurso, alegando que como “o verbo 
se refere a ‘dedos’ seria melhor eram tocados”. 
Ao passar para voz passiva, o verbo automaticamente passa a estabelecer concordância 
com o sujeito da voz passiva, e não com o agente como sugere a candidata. 
 
 
Questão: 36 
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Candidatas: SÂNDIA ALVES DOS SANTOS e MAIANNA RIBEIRO DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O seu posicionamento não está errado, mas a questão 36 foi elaborada 
dentro do conteúdo do seu programa de prova para o cargo de Supervisor de Alimentos; 
no item Higiene e Segurança Alimentar. 
 
Portanto a alternativa c é o que significa assepsia, a alternativa b é o que significa 
 limpeza, a alternativa a é o que significa esterilização e a alternativa d é o que significa 
higiene. 
 
Conclui-se que a alternativa correta é a do gabarito, letra d. 
 
Referência bibliográfica: 
 
Ramos, Ana Maria Figueiredo 
      Manual para funcionários na área de alimentação e treinamento para copeiras 
hospitalares - São Paulo: Livraria Varela, 2001. Pg 17. 
 
Questão: 37 
Candidata: SÂNDIA ALVES DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Conforme enunciado, a alternativa d está incorreta devido ser um fator de 
alto risco para acidentes com funcionários que; sem perceber podem vir a ter cortes nas 
mãos por não ver as facas mergulhadas na água com sabão dentro das pias. 

A alternativa a está correta, considerando-se as facas sendo secas com o pano de prato. 
O ideal é fazer a desinfecção química e secar ao ar, mas em vários locais ainda utilizam 
os panos de prato, o que foi considerado na referida questão. 
 
Resposta correta é a do gabarito, letra a. 
 
 
Questão: 37 
Candidata: GUEIDE SANTOS AGUILA LIMA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital subitem 18.10: Não serão aceitos recursos coletivos. 
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
 
 
Questão: 08 
Candidata: TAMIRES RODRIGUES DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Em “A tristeza havia tomado tudo o que ele tinha no coração.”, o o é um 

a- pronome pessoal. 
b- pronome demonstrativo. 
c- artigo definido. 
d- artigo indefinido. 

Julgo Improcedente o recurso. Não há o que contestar na questão, já que não 
existe problemas conceituais, conforme exponho abaixo: 

“o, os, a, as são pronomes demonstrativos quando podem ser substituídos por isto, isso, 
aquilo ou aquele, aqueles, aquela, aquelas. É o que se verifica em frases como: 

A que apresentar o melhor texto será aprovada = aquela que apresentar... 

Não se pode ignorar tudo o que já foi discutido = tudo aquilo que já foi discutido”. 

(PASQUALE & ULISSES,2006, p.289) 

Outros pronomes demonstrativos 

Outras palavras atuam como pronomes demonstrativos. São variáveis em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural e singular), mas não se relacionam com as três 
pessoas discursivas. 
 
O, a, os, as 
Quando acompanharem os pronomes que e qual, podendo ser substituídos por aquele, 
aquela, aqueles, aquelas, aquilo. 

Exemplos: 

• Não entendi o que foi dito pelo apresentador. (aquilo que foi dito). 
• Essa mochila não é a que eu comprei. (aquela que eu comprei). 

http://www.normaculta.com.br/pronomes-demonstrativos/ 

 
 
 
Questão: 28 
Candidata: SIMONIA BRANDÃO RAMOS 
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Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital no subitem 18.2 b) o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 

candidato, referente a cada questão; e ainda de acordo com o Edital no subitem 18.5: 
Não serão reconhecidos os recursos que não estiverem devidamente fundamentados (...) 
 
 
Questão: 29 
Candidata: GRAZIENE DE JESUS BAHIA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: São cuidados que devem ser tomados na administração de medicamentos, 
EXCETO: 
 

a) Avaliar previamente o estado geral do paciente. 
b) Não remover cateter venoso baseado simplesmente na queixa de dor em veia 

quando da administração de solução fisiológica. 
c) Não permitir que familiares e outros pacientes façam a medicação que foi 

preparada pelo profissional e por ele checada na prescrição. 
d) Não deixar a bandeja de medicação no quarto caso necessite sair do mesmo. 

 

O cateter venoso deve ser sacado se o paciente apresentar queixa dolorosa ao ser 
utilizado esse acesso. Como algumas medicações são irritantes ao vaso sanguíneo, 
podendo causar dor ao ser administrada, deve-se lavar o cateter com SF0,9%, se com 
esse procedimento o paciente sentir dor, o cateter deve ser sacado para prevenção de 
infecção deste acesso, pois a dor é um dos primeiros sintomas. Livro fundamentos de 
enfermagem. Emilia Emi Kawamoto e Julia Ikeda Fortes. Guanabara koogan2011 
 

Manter gabarito. 

 
Questão: 39 
Candidata: TAMIRES RODRIGUES DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com a ANVISA são medidas de precauções padrão, EXCETO a 
citada na alternativa? 
 

a) Uso de luvas. 
b) Vacinação do paciente/cliente. 
c) Higienização das mãos. 
d) Uso de mascara. 
 
“Precaução Padrão Higienização das mãos Luvas e Avental Óculos e Máscara 
Caixa pérfuro-cortante Devem ser seguidas para TODOS OS PACIENTES, 
independente da suspeita ou não de infecções. Higienização das mãos: lave com 
água e sabonete ou friccione as mãos com álcool a 70% (se as mãos não 
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estiverem visivelmente sujas) antes e após o contato com qualquer paciente, após 
a remoção das luvas e após o contato com sangue ou secreções. Use luvas 
apenas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou membranas 
mucosas. Calce-as imediatamente antes do contato com o paciente e retire-as logo 
após o uso, higienizando as mãos em seguida. Use óculos, máscara e/ou avental 
quando houver risco de contato de sangue ou secreções, para proteção da mucosa 
de olhos, boca, nariz, roupa e superfícies corporais. Descarte, em recipientes 
apropriados, seringas e agulhas, sem desconectá-las ou reencapá-las.” 
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/precaucoes_a3.pdf 
Segundo a ANVISA a vacinação de pacientes e clientes não é uma medida de 
precaução padrão, sendo a alternativa b incorreta. 
Manter o gabarito. 

 
 
Questão: 40 
Candidatas: ANA CLÁUDIA SALES DE JESUS e GRAZIENE DE JESUS BAHIA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: São finalidades da técnica de higienização das mãos, Exceto: 

a) Eliminar os microrganismos da flora residente da pele. 
b) Remoção de sujidade, suor, oleosidade, pêlos, células descamativas e da 

microbiota da pele. 
c) Proteger a saúde dos profissionais e clientes. 
d) Prevenção e redução das infecções causadas pelas transmissões cruzadas. 

 
 
Segundo orientação da ANVISA: “PARA QUE HIGIENIZAR AS MÃOS? A higienização 
das mãos apresenta as seguintes finalidades: • Remoção de sujidade, suor, oleosidade, 
pêlos, células descamativas e da microbiota da pele, interrompendo a transmissão de 
infecções veiculadas ao contato. • Prevenção e redução das infecções causadas pelas 
transmissões cruzadas.” 
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizacao_maos/manual_integra.pdf  pg 13 
 
OS PELOS QUE ESTIVEREM SOLTOS E A PONTO DE CAIR SÃO REMOVIDOS NA 
LAVAGEM DAS MÃOS, NÃO SÃO TODOS OS PELOS. 
 
Recurso não procede manter gabarito. 
 
 



 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS - BA 
EDITAL 001/2015 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM EMERGENCISTA 
 
 
Questão: 08 
Candidatos: NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS e SEBASTIÃO SILVA TIGRE 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Em “A tristeza havia tomado tudo o que ele tinha no coração.”, o o é um 

a- pronome pessoal. 
b- pronome demonstrativo. 
c- artigo definido. 
d- artigo indefinido. 

Julgo Improcedente o recurso. Não há o que contestar na questão, já que não 
existe problemas conceituais, conforme exponho abaixo: 

“o, os, a, as são pronomes demonstrativos quando podem ser substituídos por isto, isso, 
aquilo ou aquele, aqueles, aquela, aquelas. É o que se verifica em frases como: 

A que apresentar o melhor texto será aprovada = aquela que apresentar... 

Não se pode ignorar tudo o que já foi discutido = tudo aquilo que já foi discutido”. 

(PASQUALE & ULISSES,2006, p.289) 

Outros pronomes demonstrativos 

Outras palavras atuam como pronomes demonstrativos. São variáveis em gênero 
(masculino e feminino) e número (plural e singular), mas não se relacionam com as três 
pessoas discursivas. 
 
O, a, os, as 
Quando acompanharem os pronomes que e qual, podendo ser substituídos por aquele, 
aquela, aqueles, aquelas, aquilo. 

Exemplos: 

• Não entendi o que foi dito pelo apresentador. (aquilo que foi dito). 
• Essa mochila não é a que eu comprei. (aquela que eu comprei). 

http://www.normaculta.com.br/pronomes-demonstrativos/ 

 
 
 
Questão: 35 
Candidata: KARINE DA CONCEIÇÃO MACHADO 
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Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A Resolução COFEN Nº 311 de 08 de fevereiro de 2007 aprova a 
reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Quanto a esta 
Resolução é INCORRETO afirmar: 
 

a) Esta Resolução determina que todos os profissionais de Enfermagem deveram 
conhecer o inteiro teor do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

b) Segundo essa Resolução o profissional de enfermagem tem o direito de exercer a 
profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, 
competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. 

c) Segundo essa Resolução O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem se 
aplica aos profissionais de Enfermagem e exercentes das atividades elementares 
de enfermagem. 

d) Segundo essa Resolução o profissional de enfermagem tem o direito de exercer a 
enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressuposto e 
princípios legais, éticos e dos direitos humanos. 

 
SEGUNDO ESTA RESOLUÇÃO O PROFISSIONAL TEM: Art 5º 
RESPONSABILIDADE E DEVER de exercer a profissão com justiça, compromisso, 
equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e 
lealdade. 

 

     Manter o gabarito. 
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CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
 
 
 

Questão: 22 
Candidato: ANDERSON JOSÉ DE OLIVEIRA FREITAS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A resposta correta é a letra “A” e não “C” como divulgado anteriormente. 
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CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
 
 
Questão: 17 
Candidata: ROSANA CRUZ SOUZA PEREIRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 31 
Candidatas: RENISE DE MENDONÇA DA SILVA e ROSANA CRUZ SOUZA PEREIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A referida questão está relacionada aos conhecimentos básicos de 
Anatomia e Fisiologia que foi pedido no edital, sendo assim não há o que argumentar a 
respeito da questão citada. OS CONHECIMENTOS BÁSICOS DE ANATOMIA E 
FISIOLOGIA REFEREN-SE A VÁRIOS SISTEMAS ex: (sistema nervoso, sistema 
articular, sistema muscular, sistema esquelético, sistema respiratório, etc ...)  
 
 
Questão: 32 
Candidatas: RENISE DE MENDONÇA DA SILVA e ROSANA CRUZ SOUZA PEREIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A referida questão está relacionada aos conhecimentos básicos de 
Anatomia e Fisiologia que foi pedido no edital, sendo assim não há o que argumentar a 
respeito da questão citada. OS CONHECIMENTOS BÁSICOS DE ANATOMIA E 
FISIOLOGIA REFEREN-SE A VÁRIOS SISTEMAS ex: (sistema nervoso, sistema 
articular, sistema muscular, sistema esquelético, sistema respiratório, etc ...)  
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CARGO: TÉCNICO EM TOMOGRAFIA 
 

 
Questão: 21 
Candidato: AILTON SANTOS LIMA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, subitem 18.3: Os recursos intempestivos serão 
desconsiderados (...) 
 
 

 
Questão: 24 
Candidatos: ADILA ANGELICA DANTAS DE SANTANA, BRENO PEREIRA e SILAS 
DA CUNHA PAES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 

 
 

Questão: 40 
Candidato: SILAS DA CUNHA PAES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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CARGO: VETERINÁRIO 
 
 
Questão: 22 
Candidato: RAMON AGUIAR COSTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A norma de inspeção sanitária em vigor limita o numero de cisticercos 
presentes na carcaça ao máximo de 3 para o tratamento de congelamento por 21 dias.  

 
Questão: 23 
Candidatos: ALINE OLIVEIRA SANTOS e RAMON AGUIAR COSTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De fato tanto a resposta A que trata da vacinação das bezerras, seja entre 
3 e 6m que esta dentro da faixa recomendada pelo IMA,( entre 3 e 8m),quanto as B e C, 
são praticas que previnem a Brucelose. A questão é que há um exceto no fim do 
enunciado. Desta forma a única ação que não tem nenhum efeito sobre o controle  da 
doença é o processo de centrifugação do leite e derivados, letra  D. 
 
 
Questão: 30 
Candidatos: VINÍCIUS DE BARROS CORDEIRO, UÍLIO MACKS BARROS BRITO e 
RAMON AGUIAR COSTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O uso constante de água é condenável como pratica de ordenha, pois a 
água acaba conduzindo as sujidades e bactérias até a ponta dos tetos. A pratica 
adequada seria promover a limpeza dos tetos com solução bactericida com posterior 
secagem dos mesmos. O uso de uma pressão de Vácuo que esteja entre 44 e 50kpa 
contempla os diferentes modelos de equipamentos disponíveis no mercado sendo 
plenamente adequado. Os níveis de vácuo recomendados pela Embrapa, Centro Nacional 
de Pesquisa Gado de Leite são, respectivamente: Balde ao pé: 50 kPa; Canalizada Linha 
Alta: 48 a 50 kPa; Canalizada Linha Intermediária: 45 a 47 kPa; Canalizada Linha Baixa: 
42 a 44 kPa. 
 
LARANJA, L. F.; MACHADO, P. F. Avaliação da efetividade de um programa de controle 
de mastite bovina em fazendas produtoras de leite B do estado de São Paulo. Scientia 
Agricola, v. 51, n. 2, p. 569-577, 1994. LARANJA, L. F.; MACHADO, P. F. Ocorrência de 
mastite bovina em fazendas produtoras de leite B no estado de São Paulo. Scientia 
Agricola, v. 51, n. 3, p. 578-585, 1994a. Estratégias para Controle de Mastite e Melhoria 
de Qualidade do Leite. Autores:Marcos Veiga dos Santos, Luís Fernando Laranja da 
Fonseca 
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Questão: 36 
Candidato: RAMON AGUIAR COSTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não há nenhuma dúvida de que as características baixo custo e ser 
passível de esterilização faz parte do perfil do fio ideal (D), assim como as alternativas A e 
B. O problema é que no enunciado existe um exceto no fim do mesmo, o que deixa claro 
que a única resposta possível e a letra (C), pois a capilaridade é um problema para o fio 
ideal. 
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CARGO: ZOOTECNISTA 
 
 

Questão: 02 
Candidato: RAMON ARAUJO FREITAS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Pode-se afirmar que o autor defende 

a. Que os movimentos sociais democráticos podem transformar o Brasil. 
b. Que o caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, 

mas sim as transformações sociais. 
c. Que a condenação da miséria é o ponto de partida para as mudanças 

acontecerem no Brasil. 
d. O Estado tem que garantir renda digna, saúde, educação, saneamento, cultura. 

Julgo Improcedente o recurso. 

Justificativa: 

Antes de adentrarmos na análise do texto que justificará a recusa do recurso, passo a 
citar um conceito importante ao entendimento do candidato: 

1. Tópico frasal é parte integrante do parágrafo de um texto. É a introdução do 
parágrafo "representada na maioria dos casos por um ou dois períodos curtos iniciais, 
em que se expressa de maneira sumária e sucinta a ideia-núcleo" (GARCIA, O.M. 
Comunicação em prosa moderna). Em um texto, representa a ideia central a ser 
desenvolvida, de um modo geral, a tese. 

 
       Essa ideia núcleo, segundo Garcia, normalmente constitui-se uma generalização que 
vai sendo especificada no decorrer do texto, contribuindo assim para sua unidade e para 
coerência do texto. 
       Magda Soares, em seu livro Técnicas de redação, afirma que a ideia núcleo ou frase 
núcleo, ou tópico frasal servem de instrumento para garantir que, ao escrever, a pessoa 
não se afastará do objetivo fixado. Assim, o objetivo do autor seria mostrar que o caminho 
para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as transformações 
sociais. Portanto essa é a sua tese. 

      No primeiro parágrafo do texto, Herbert de Souza expõe a tese a ser desenvolvida “ O 
caminho para a mudança no Brasil não são as explosões sociais, mas sim as 
transformações sociais. Como posso comprovar que essa é a tese? Veja como no 
desenvolvimento o autor sustenta essa ideia. Nos outros parágrafos, ele passa a falar 
sobre “a energia que pode ser usada(...) para fazer um futuro diferente”. 

        Os "sinais" que ele via naquele momento e que funcionariam como impulsionadores 
da mudança desejada eram os movimentos pela ética, pelos fracos, pelo melhoramento 
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das cidades. Acrescentava-se a isso o desejo da elite, que não queria viver um apartheid 
(segundo o modelo da África do Sul), e o dos pobres, que queriam "sua cota de 
cidadania". São os movimentos provocando mudanças. 
         Em seguida, expõe sua ação pessoal e sua luta: a não-aceitação dos fatos e a 
condenação da miséria. Da luta contra um regime (capitalismo) passa à luta contra a 
miséria, passando da militância armada (ou que poderia ser armada) para a militância 
pela consciência. 
         Reitera essa posição, mais adiante, expondo conceitos básicos ligados à dignidade 
da pessoa numa sociedade ("Todos podem e devem comer, trabalhar e obter uma renda 
digna...") e rejeitando a postura daqueles que poderiam considerar a miséria um fato 
inevitável. Reitera seu ponto de vista de que as instituições existem em função do bem-
estar das pessoas. 
         Finaliza comparando dois momentos de sua vida, suas lutas, sua antiga "fome de 
divindade" e sua atual “fome de humanidade”. 

(ERNANI e NICOLA, Práticas de Linguagem, Leitura e produção de textos, Scipione, 
2001) 

 
Questão: 05 
Candidato: FRANKLIN DELANO DOS ANTOS SOARES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: São antídotos contra a cultura autoritária que sempre ditou a receita do desastre 
social. 
 
Considerando o contexto em uso, a palavra sublinhada é melhor substituída por 
 

a. Remédios 
b. Substancias  
c. Soros  
d. Venenos 

 
Julgo improcedente o recurso. 
Conforme apontado no enunciado, a questão solicita um sinônimo contextual no qual o 
autor afirma que o remédio (o que dá jeito, conserta, o que ‘cura’) a cultura autoritária e 
etc. Não há o que contestar na questão. 

 
Questão: 09 
Candidato: RAMON ARAUJO FREITAS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Há uma palavra central que aparece em todas as partes do texto, estando também 
diretamente relacionada com a tese do autor. Essa palavra, que garante unidade ao texto, é 

a. Democracia 
b. Fome cidadania 
c. Estado 
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d. Luta 

Julgo Improcedente o recurso. 

A palavra luta (pode estar implícita já que uma das formas de garantir coesão e unidade 
ao texto é a utilização de palavras do mesmo campo semântico) confere unidade ao texto: 
está na tese de que a mudança não se dá pela luta (revolta/explosões sociais), está na 
argumentação, quando o autor opta pela luta contra a miséria e pela cidadania, e na 
conclusão. Veja que o desdobramento do significado da palavra ocorre justamente na 
argumentação, quando ele fundamenta sua tese e apresenta sua verdadeira luta. As 
palavras Democracia e Fome de cidadania estão contidas no sentido da luta de que 
Herbert fala. (ERNANI e NICOLA, Práticas de Linguagem, Leitura e produção de textos, 
Scipione, 2001) 

 
Questão: 22 
Candidato: OTO FILHO H. DE MORAIS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Existe uma faixa de variação aceitável para os níveis de proteína do farelo 
de girassol e o resultado de 31 pontos percentuais descrito no recurso esta dentro desta 
faixa.Todavia dentre as opções disponíveis na  questão  a alternativa C 28% e a única 
possível. 

 
 

Questão: 23 
Candidatos: RAMON ARAUJO FREITAS, FRANKLIN DELANO DOS ANTOS SOARES 
e JOSSIMARA NEIVA DE JESUS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O erro gráfico descrito não impede a correta interpretação da questão. 
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Questão: 24 
Candidato: OTO FILHO H. DE MORAIS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De fato o óleo vegetal apresenta maior teor de energia que a polpa cítrica e 
justamente por isso que é a Polpa a alternativa capaz de promover menores incrementos 
a densidade energética das dietas. 

 
 

Questão: 24 
Candidata: GILMARA SANTOS GUIMARÂES  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Indiscutivelmente a menor densidade energética entre as alternativas é a 
da Polpa Cítrica independente de qual aparelho digestivo. 

 
 

Questão: 26 
Candidato: RAMON ARAUJO FREITAS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O Mangalarga Marchador e única raça brasileira dentre as opções, sendo 
as demais consideradas exóticas, inclusive a raça Árabe. O enunciado diz: ‘’exóticas 
EXCETO’’. 

 
 

Questão: 31 
Candidatos: GILMARA SANTOS GUIMARÂES e RAMON ARAUJO FREITAS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O uso constante de água é condenável como pratica de ordenha, pois a 
água acaba conduzindo as sujidades e bactérias até a ponta dos tetos. A pratica 
adequada seria promover a limpeza dos tetos com solução bactericida com posterior 
secagem dos mesmos. O uso de uma pressão de Vácuo que esteja entre 44 e 50kpa 
contempla os diferentes modelos de equipamentos disponíveis no mercado sendo 
plenamente adequado. Os níveis de vácuo recomendados pela Embrapa, Centro Nacional 
de Pesquisa Gado de Leite são, respectivamente: Balde ao pé: 50 kpa; Canalizada Linha 
Alta: 48 a 50 kpa; Canalizada Linha Intermediária: 45 a 47 kPa; Canalizada Linha Baixa: 
42 a 44 kPa.  
 
LARANJA, L. F.; MACHADO, P. F. Avaliação da efetividade de um programa de controle 
de mastite bovina em fazendas produtoras de leite B do estado de São Paulo. Scientia 
Agricola, v. 51, n. 2, p. 569-577, 1994. LARANJA, L. F.; MACHADO, P. F. Ocorrência de 
mastite bovina em fazendas produtoras de leite B no estado de São Paulo. Scientia 
Agricola, v. 51, n. 3, p. 578-585, 1994a. Estratégias para Controle de Mastite e Melhoria 
de Qualidade do Leite. Autores:Marcos Veiga dos Santos, Luís Fernando Laranja da 
Fonseca. 
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Questão: 35 
Candidatos: OTO FILHO H. DE MORAIS e FRANKLIN DELANO DOS ANTOS 
SOARES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A 5ª Aproximação descreve claramente que 50 kg de Nitrogênio são 
necessários para permitir alojar cada unidade animal adicional. Transformando esta dose 
de nitrogênio em Ureia temos 115 kg que é a resposta à questão. 
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Questão: 39 
Candidata: JOSSIMARA NEIVA DE JESUS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: No gabarito consta a letra C, conforme divulgado anteriormente. 

 
 

Teófilo Otoni, 15 de maio de 2015. 


