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MÚLTIPLA ESCOLHA 

 CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO  
 
 
Questões: 26 e 27 
Candidata: JOYCE DE LIMA COSTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, subitem 17.2 letra 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: ASSISTENTE SOCIAL 

 

Questão: 06 
Candidata: MARIA DAS GRAÇAS JESUS OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: É importante que a meninada exerça seu protagonismo. 

Sobre o período acima, julgue as assertivas como VERDADEIRAS ou FALSAS: 

I- A forma verbal ‘exerça’ está flexionada no imperativo afirmativo. 
II- A oração ‘que a meninada exerça seu protagonismo’ exerce a função de sujeito da 

oração ‘É importante’. 
III- A oração ‘que a meninada exerça seu protagonismo’ é classificada como substantiva 

predicativa. 
IV- O “que” no período acima é um pronome relativo. 
V- O termo ‘seu protagonismo’ é objeto direto do verbo exercer.  

São FALSAS: 

a- I, III e IV 
b- II e V 
c- II, III e V 
d- III, IV e V 
 
1- O gabarito aponta as assertivas da letra A como FALSAS, e não corretas como 

sugere a candidata. 
2- A assertiva II está CORRETA, uma vez que de fato a oração ‘que a meninada 

exerça seu protagonismo’ é substantiva, exercendo função de sujeito da oração 
principal. 

     Como muitos autores sugerem, ao substituirmos a oração subordinada substantiva 
pelo pronome “Isso” poderemos facilmente identificar a sua função sintática. 

    É importante isso. O QUE É IMPORTANTE? Isso é importante. Como pode-se 
perceber ao substituir a oração pelo pronome isso, encontramos a sua função 
sintática de sujeito. 

3- Na oração “É importante que a meninada exerça seu protagonismo” a forma verbal 
“exerça” NÃO está no modo imperativo, mas sim SUBJUNTIVO. A prova está no fato 
de o enunciador não estar se dirigindo à meninada, mas sim falando dela. Uma das 
características do imperativo é a ‘ordem’, ‘pedido’, ‘conselho’: Faça os deveres; 
Venha até minha sala. 
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Para o enunciador é importante que a meninada exerça... Isso revela um julgamento de 
valor de quem diz... se fosse: É preciso que você exerça a sua cidadania, teríamos o 
imperativo. 

 

Questões: 28 e 29  
Candidata: SAENE ALVES SERQUEIRA DE SOUZA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A candidata questiona as questões 28 e 29 dizendo que as mesmas não 
constam no Edital. A questão de número 30 também faz parte do Estatuto da Criança e 
do Adolescente; só essa poderia ser cobrada? 

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. 
 

 
Questão: 29 
Candidata: MARIA DAS GRAÇAS JESUS OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Art. 124, inciso VII - Receber visitas ao menos semanalmente. Favor 
verificar novamente o inciso citado. 
 
Conserva-se o gabarito. 
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Questões: 32 
Candidata: SAENE ALVES SERQUEIRA DE SOUZA 
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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CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

 
 

Questão: 18 
Candidato: ADELMO FELISÍSIMO DE ARAÚJO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Em todas as alternativas abaixo, há uma relação de concordância verbal 
entre os termos destacados, EXCETO em: 
 

a- Doces, salgados, balas, nada o agradava. 
b- Paula ou Agnes passarão no concurso. 
c- Entregaram os doces e salgados para a festa. 
d- Chegaram os convidados para a festa. 
 

O candidato não apresenta qualquer fundamentação, a propósito, não apresenta nem 
contestação! Apenas afirma que está errada. 

Não há nenhuma inadequação na questão! Nem do ponto de vista conceitual nem do 
formal. A questão está clara e objetiva. 
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CARGO: ENFERMEIRO 

 

Questão: 06 
Candidata: AMANDA ARRAIS LEITE 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: É importante que a meninada exerça seu protagonismo. 

I. Sobre o período acima, julgue as assertivas como VERDADEIRAS ou FALSAS: 

II. A forma verbal ‘exerça’ está flexionada no imperativo afirmativo. 
III. A oração ‘que a meninada exerça seu protagonismo’ exerce a função de sujeito da 

oração ‘É importante’. 
IV. A oração ‘que a meninada exerça seu protagonismo’ é classificada como 

substantiva predicativa. 
V. O “que” no período acima é um pronome relativo. 
VI. O termo ‘seu protagonismo’ é objeto direto do verbo exercer.  

São FALSAS: 

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

 
1- O gabarito aponta as assertivas da letra A como FALSAS, e não corretas como 

sugere a candidata. 
2- A assertiva II está CORRETA, uma vez que de fato a oração ‘que a meninada 

exerça seu protagonismo’ é substantiva, exercendo função de sujeito da oração 
principal. 

     Como muitos autores sugerem, ao substituirmos a oração subordinada substantiva 
pelo pronome “Isso” poderemos facilmente identificar a sua função sintática. 

    É importante isso. O QUE É IMPORTANTE? Isso é importante. Como pode-se 
perceber ao substituir a oração pelo pronome isso, encontramos a sua função 
sintática de sujeito. 

3- Na oração “É importante que a meninada exerça seu protagonismo” a forma verbal 
“exerça” NÃO está no modo imperativo, mas sim SUBJUNTIVO. A prova está no fato 
de o enunciador não estar se dirigindo à meninada, mas sim falando dela. Uma das 
características do imperativo é a ‘ordem’, ‘pedido’, ‘conselho’: Faça os deveres; 
Venha até minha sala. 
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Para o enunciador é importante que a meninada exerça... Isso revela um julgamento de 
valor de quem diz... se fosse: É preciso que você exerça a sua cidadania, teríamos o 
imperativo. 

 
 
Questão: 07 
Candidata: AMANDA ARRAIS LEITE 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Assinale a alternativa em que o termo sublinhado é adjunto adnominal: 

a- Para especialistas, mudanças são urgentes. 
b- O ensino médio precisa de uma revolução. 
c- Os indicadores de qualidade do ensino médio do país estão praticamente 

estagnados... 
d- O maior problema é que os resultados nas avaliações de português e matemática... 
 

A candidata não apresenta contestação adequada. Sua fundamentação não apresenta 
adequação conceitual. Na oração “Para especialistas, mudanças são urgentes” a 
candidata vê no predicativo ‘urgentes’ o valor de adjunto adnominal. Dessa forma, não há 
como ensinar à candidata a diferença entre um predicativo que se refere a um sujeito de 
um adjunto adnominal que se refere ao seu núcleo. 
 
 

Questão: 22 
Candidata: VANESSA MARTINS FORTINI 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A estratégia de Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica 
no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. Além dos princípios 
gerais da Atenção Básica, a Estratégia Saúde da Família deve, EXCETO: 
 

a) Ter caráter complementar em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos 
territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam. 

b)  Desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação 
realizadas com base no diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a 
comunidade. 

c) Atuar no território realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, 
ações dirigidas aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade 
onde atua, buscando o cuidado dos indivíduos e famílias ao longo do tempo, 
mantendo sempre postura pró-ativa frente aos problemas de saúde-doença da 
população. 

d) Ser um espaço de construção de cidadania. 
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Ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em 
que as Equipes Saúde da Família atuam; 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abcad19.pdf   PAG12 

“A Política Nacional de Atenção Básica, regulamentada pela Portaria GM nº 648 de 28 de março 
de 2006, caracteriza-se por desenvolver um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 
coletivo, que abrangem a promoção e a proteção à saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, 
o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de 
práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipe, 
dirigidas à populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade 
sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. 
Utiliza tecnologias de elevada complexidade (conhecimento) e baixa densidade (equipamentos), 
que devem resolver os problemas de saúde de maior freqüência e relevância em seu território. É o 
contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. A estratégia de Saúde da Família 
visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de 
Saúde. Além dos princípios gerais da Atenção Básica, a Estratégia Saúde da Família deve:Ter 
caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as 
Equipes Saúde da Família atuam; • Atuar no território realizando cadastramento domiciliar, 
diagnóstico situacional, ações dirigidas aos problemas de saúde de maneira pactuada com a 
comunidade onde atua, buscando o cuidado dos indivíduos e famílias ao longo do tempo, 
mantendo sempre postura pró-ativa frente aos problemas de saúde-doença da população; • 
Desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação realizadas com base no 
diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a comunidade; • Buscar a integração com 
instituições e organizações sociais, em especial em sua área de abrangência, para o 
desenvolvimento de parcerias; • Ser um espaço de construção de cidadania”.  

Significado de Complementar: adj. Que serve como complemento; que completa. 

Significado de Substitutivo: adj. Que pode ser alvo de substituição; desenvolvido 
ou produzido para substituir; que ocupa o lugar de; substituto. 

A ESF veio, conforme descreve a literatura acima citada, ser um novo modelo de 
assistência à saúde. Com objetivos e diretrizes diferenciadas do modelo de unidade 
básica de saúde antigamente existente. A Unidade Básica era um modelo fixo de 
assistência onde os usuários buscam o serviço mediante a sua necessidade, com a ESF 
há uma inversão de papeis, os profissionais de saúde estão constantemente em busca da 
comunidade procurando conhecer os seus problemas e trabalhar em conjunto para 
melhoria das condições de saúde das pessoas. Houve um rompimento do método 
tradicional, por isso a ESF é substitutivo e não complementar. 
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Questão: 24 
Candidatos: ADEANE DE JESUS SANTOS, SABRINA CARVALHO NUNES, TALINE 
ALVES DE SOUZA, TASSIA GONÇALVES DA SILVA e VANESSA MARTINS FORTINI 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: São condições perinatais associadas à necessidade de reanimação 
neonatal, EXCETO: 

a) Diabetes. 
b) Doença materna cardíaca, renal, tireoidiana ou neurológica. 
c) Trabalho de parto maior que 36 horas. 
d) Rotura prematura das membranas. 

 
Quadro 2 – Condições perinatais associadas à necessidade de reanimação neonatal8 Fatores 
antenatais • Idade 35 anos • Ausência de cuidado pré-natal • Diabetes • Rotura prematura das 
membranas • Hipertensão específica da gestação • Pós-maturidade • Hipertensão crônica • 
Gestação múltipla • Anemia fetal ou aloimunização • Discrepância entre idade gestacional e 
peso ao nascer • Óbito fetal ou neonatal anterior • Diminuição da atividade fetal • Sangramento 
no 2o ou 3o trimestre • Uso de drogas ilícitas • Infecção materna • Malformação ou anomalia 
fetal • Doença materna cardíaca, renal, tireoidiana ou neurológica • Uso de medicações (por 
exemplo, magnésio e bloqueadores adrenérgicos) • Polidrâmnio ou oligoâmnio • Hidropsia 
fetal Fatores relacionados ao parto • Cesariana de emergência • Bradicardia fetal • Uso de 
fórceps ou extração a vácuo • Padrão anormal de frequência cardíaca fetal • Apresentação 
não cefálica • Anestesia geral • Trabalho de parto prematuro • Tetania uterina • Parto 
taquitócico • Líquido amniótico meconial • Corioamnionite • Prolapso de cordão • Rotura 
prolongada de membranas (>18 horas antes do parto) • Uso materno de opioides nas 4 horas 
que antecedem o parto • Trabalho de parto prolongado (>24 horas) • Segundo estágio do 
trabalho de parto prolongado (>2 horas) • Placenta prévia • Descolamento prematuro da 
placenta • Macrossomia fetal • Sangramento intraparto abundante. 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_profissionais_v1.p
df   PAG 30 

A própria referencia apresentada pelos candidatos apontam necessidade de reanimação, a 
situação de parto prolongado. Segundo a literatura específica trabalho de parto maior que 24 já é 
indicativo de reanimação, a questão aponta trabalho de parto maior que 36 horas, o que não 
condiz com a verdade, pois se a alternativa  C fosse correta um neonato que nasceu com trabalho 
de parto por exemplo de 30 horas não teria indicação de reanimação o que não é verdade. A 
literatura citada acima também aponta o diabetes como uma condição perinatal associadas à 
necessidade de reanimação. 

 
 



 

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

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

Questão: 27 
Candidatos: ADEANE DE JESUS SANTOS, AMANDA ARRAIS LEITE, LORENA 
BACHIETTI BERNARDINA, SABRINA CARVALHO NUNES, TASSIA GONÇALVES DA 
SILVA e VANESSA MARTINS FORTINI 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 

 
Questão: 29 
Candidata: AMANDA ARRAIS LEITE 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Dentre os principais objetivos da primeira visita domiciliar ao recém-nascido 
e à sua família podemos citar, EXCETO: 

a) Promover o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. 
b) Orientar quanto à prevenção de acidentes, quedas e doenças prevalentes na 

infância. 
c) Identificar sinais de depressão puerperal 
d) Identificar sinais de perigo à saúde da criança. 

 

Observar as relações familiares; • Facilitar o acesso ao serviço de saúde; • Possibilitar ou 
fortalecer o vínculo das famílias com as equipes de saúde; • Escutar e oferecer suporte 
emocional nessa etapa de crise vital da família (nascimento de um filho); • Estimular o 
desenvolvimento da parentalidade; • Orientar a família sobre os cuidados com o bebê; • 
Identificar sinais de depressão puerperal; • Promover o aleitamento materno exclusivo até 
o 6º mês de vida; • Prevenir lesões não intencionais; e • Identificar sinais de perigo à 
saúde da criança. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 272 p.: il. – 
(Cadernos de Atenção Básica, nº 33) 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_crescimento_desenvolvimento.
pdf    38pg 

A questão se refere à primeira visita e não às visitas domiciliares, deve-se considerar que 
são muitos os assuntos que irão ser abordados nas diversas visitas que o recém nascido 
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e sua família deverão receber durante a vida, a questão baseada no manual acima 
referido destaca quais são os objetivos da primeira visita. 

Destaco ainda, que a candidata deve buscar bibliografias atualizadas e que o elaborador 
não tem obrigatoriamente que colocar no enunciado de cada questão a fonte de onde 
tirou a mesma. 

 
 
Questão: 30 
Candidata: AMANDA ARRAIS LEITE 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: As consultas de rotina recomendadas pelo Ministério da Saúde de acordo 
com a faixa etária da criança é: 

a) Cinco consultas de rotina no primeiro ano de vida, quatro consultas no 2º ano de 
vida e a partir do 2º ano de vida, duas consultas anuais. 

b) Onze consultas de rotina no primeiro ano de vida, seis consultas no 2º ano de vida e 
a partir do 2º ano de vida, três consultas anuais. 

c) Duas consultas de rotina no primeiro ano de vida, uma consulta no 2º ano de vida e 
a partir do 2º ano de vida, somente quando necessário. 

d) Sete consultas de rotina no primeiro ano de vida, duas consultas no 2º ano de vida e 
a partir do 2º ano de vida, consultas anuais, próximas ao mês do aniversário. 

 

O Ministério da Saúde recomenda sete consultas de rotina no primeiro ano de vida (na 1ª 
semana, no 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês), além de duas consultas no 2º 
ano de vida (no 18º e no 24º mês) e, a partir do 2º ano de vida, consultas anuais, próximas ao 
mês do aniversário. Essas faixas etárias são selecionadas porque representam momentos de 
oferta de imunizações e de orientações de promoção de saúde e prevenção de doenças. As 
crianças que necessitem de maior atenção devem ser vistas com maior frequência. Este 
calendário de consultas representa um consenso em relação à bibliografia consultada 
(INSTITUTE..., 2012; PORTO ALEGRE, 200 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_crescimento_desenvolvimento.pdf     

O texto da questão foi retirado da íntegra de: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento/ 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2012. 272 p.: il. – (Cadernos de Atenção Básica, nº 33) 61pg.  

Não havendo como questionar o Ministério da Saúde o recurso não procede. Manter o 
gabarito. 
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Questão: 33 
Candidatas: ADEANE DE JESUS SANTOS e VANESSA MARTINS FORTINI 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 33 do Ministério da Saúde, a 
vacina contra varicela é indicada nas seguintes doenças/situações, EXCETO: 

a) Antes de quimioterapia. 
b) Paciente com HIV. 
c) Pacientes com Asma. 
d) Paciente Transplantados. 

 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_crescimento_desenvolvimen
to.pdf    95pg 

A questão pede que seja apontada a situação especial em que não há indicação da 
vacina da varicela, e segundo o manual citado no enunciado da questão o asmático não é 
um caso especial onde o paciente necessite ser vacinado contra a varicela. A candidata 
vem questionando contra indicações, o que em momento algum foi abordado na questão. 
O recurso não tem o menor sentido, pois não está falando do mesmo assunto que a 
questão em recurso. 

 

Questão: 35 
Candidatas: ADEANE DE JESUS SANTOS e VANESSA MARTINS FORTINI 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: No Brasil, as queimaduras representam um agravo significativo à saúde 
pública. São condutas de tratamento do paciente queimado na sala de emergência, 
EXCETO: 

a) Administre oxigênio a 100% (máscara umidificada) e, na suspeita de intoxicação por 
monóxido de carbono, mantenha a oxigenação por três horas. 

b) Obtenha preferencialmente acesso venoso periférico e calibroso, mesmo em área 
queimada, e somente na impossibilidade desta utilize acesso venoso central. 

c) Manter o paciente em decúbito dorsal sem nenhuma elevação da cabeceira do 
mesmo. 

d) Instale sonda vesical de demora para o controle da diurese nas queimaduras em 
área corporal superior a 20% em adultos e 10% em crianças. 

 
“TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA DAS QUEIMADURAS 1. Tratamento imediato de emergência: 
• Interrompa o processo de queimadura. • Remova roupas, joias, anéis, piercings e próteses. • 
Cubra as lesões com tecido limpo. 2. Tratamento na sala de emergência: a. Vias aéreas 
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(avaliação): • Avalie a presença de corpos estranhos, verifique e retire qualquer tipo de obstrução. 
b. Respiração: • Aspire as vias aéreas superiores, se necessário. Administre oxigênio a 100% 
(máscara umidificada) e, na suspeita de intoxicação por monóxido de carbono, mantenha a 
oxigenação por três horas. • Suspeita de lesão inalatória: queimadura em ambiente fechado com 
acometimento da face, presença de rouquidão, estridor, escarro carbonáceo, dispneia, 
queimadura das vibrissas, insuficiência respiratória. • Mantenha a cabeceira elevada (30°). • 
Indique intubação orotraqueal quando: a escala de coma Glasgow for menor do que 8; a PaO2 for 
menor do que 60; a PaCO2 for maior do que 55 na gasometria; a dessaturação for menor do que 
90 na oximetria; houver edema importante de face e orofaringe. c. ...” 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Especializada. Cartilha para tratamento de emergência das queimaduras / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada. – 
Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2012. 20 p. : il. – (Série F. Comunicação e 
Educação em Saúde)          pag 6 e 7 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_tratamento_emergencia_queimaduras.
pdf   
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CARGO: GARI 

 

Questão: 17 
Candidata: MONIQUE BARBOSA MASCARENHAS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, subitem 17.3: Os recursos intempestivos serão 

desconsiderados (...) 

Favor consultar Quadro I do Edital, item 16. 
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CARGO: RECEPCIONISTA 

 

Questão: 04 
Candidata: ELIVAN CABRAL DANTAS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Um dos elementos da narrativa é o ‘tempo’. Dessa forma, esse tempo 
normalmente marca três momentos fundamentais na construção do texto: o momento do 
equilíbrio inicial; o desequilíbrio e a volta ao equilíbrio inicial. 
 
Assinale a alternativa que apresente o início do ‘desequilíbrio’. 

a- Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o 
tempo todo maquinando coisas perversas. 

b- Um dia encontramos, no meio da rua, um bode morto. 
c- E então aconteceu. De repente, enfiei o pé num buraco e caí. 
d- Tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital, o médico engessou minha perna e em 

poucas semanas eu estava recuperado. 

O candidato alega que o início do desequilíbrio se dá quando o garoto “enfia o pé no 
buraco e cai”, no entanto, não apresenta qualquer fundamentação. Refuto o recurso 
sobretudo porque a passagem apontada como resposta é a adequada, prova disso é o 
marcador temporal do desequilíbrio “um dia”, muito utilizado inclusive em todos os contos 
infantis. A passagem apontada pelo candidato como ‘correta’ representa o clímax da 
narrativa. 

 
 
Questão: 09 
Candidata: JULIANA SOUSA COELHO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Um dia encontramos, no meio da rua, um bode morto. A quem pertencera 
esse animal nós não sabíamos, mas logo descobrimos o que fazer com ele: jogá-lo na 
casa da bruxa. 
 
A palavra sublinhada, no contexto em uso, estabelece uma ideia de 

a- Tempo 
b- Conclusão 
c- Adversidade 
d- Explicação 
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A candidata contesta as duas questões alegando que o ‘logo’ é conjunção que remete à 
ideia de conclusão (na questão 9), sendo portanto uma conjunção conclusiva (questão 
10). É inquestionável que se não temos um contexto podemos pensar na palavra 
enquanto uma conjunção coordenativa conclusiva que estabelece relação de conclusão. 
No entanto é preciso considerar que há um contexto e nele, a palavra “logo” denota 
tempo, assim, não há o que contestar. 

Ele chegou logo. 

Ele chegou, logo podemos começar. 

Nota-se as diferentes relações de sentido expressas nos dois exemplos acima. Não se 
pode copiar regras de uma gramática sem considerar o contexto de análise. 

 

Questão: 10 
Candidata: JULIANA SOUSA COELHO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Um dia encontramos, no meio da rua, um bode morto. A quem pertencera 
esse animal nós não sabíamos, mas logo descobrimos o que fazer com ele: jogá-lo na 
casa da bruxa. 

Quanto à classe gramatical, a palavra ‘logo’, no contexto apresentado, classifica-se em 

a- conjunção conclusiva 
b- conjunção explicativa 
c- advérbio de tempo 
d- conjunção adversativa 

 
A candidata contesta as duas questões alegando que o ‘logo’ é conjunção que remete à 
ideia de conclusão (na questão 9), sendo portanto uma conjunção conclusiva (questão 
10). É inquestionável que se não temos um contexto podemos pensar na palavra 
enquanto uma conjunção coordenativa conclusiva que estabelece relação de conclusão. 
No entanto é preciso considerar que há um contexto e nele, a palavra “logo” denota 
tempo, assim, não há o que contestar. 

Ele chegou logo. 

Ele chegou, logo podemos começar. 

Nota-se as diferentes relações de sentido expressas nos dois exemplos acima. Não se 
pode copiar regras de uma gramática sem considerar o contexto de análise. 
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Questão: 12 
Candidata: ELIVAN CABRAL DANTAS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 

 
Questão: 18 
Candidata: RAIANE SUQUE NASCIMENTO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Em todas as alternativas abaixo, há uma relação de concordância verbal 
entre os termos destacados, EXCETO em: 
 

a- Doces, salgados, balas, nada o agradava. 
b- Paula ou Agnes passarão no concurso. 
c- Entregaram os doces e salgados para a festa. 
d- Chegaram os convidados para a festa. 
 

A candidata não apresenta qualquer fundamentação, a propósito, não apresenta nem 
contestação! Apenas cita as regras que sustentam, por exemplo, a concordância do 
sujeito formado com o “ou”. 

Não há nenhuma inadequação na questão! Nem do ponto de vista conceitual nem do 
formal. A questão está clara e objetiva. 
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CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

 

Questão: 10 
Candidata: NICOLE MELO ALMEIDA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: – Ó Milagre, sirva uma cerveja ao freguês! 
 
Transpondo a forma verbal destacada para a segunda pessoa do singular, obtém-se: 
 

a- Serves 
b- Servi 
c- Serve 
d- Servíeis 

 
A candidata desconsiderou que o enunciado traz um verbo no modo imperativo. Assim, ao 
se passar para segunda pessoa do singular, deve-se eliminar o “s” final. 

 

Questão: 24 
Candidata: NICOLE MELO ALMEIDA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O gabarito desta questão está correto, pois: 

O espaço amostral é formado por sequência de 3 elementos. Cada elemento é c (cara) ou 
k (coroa). Sendo assim, o espaço amostral E de lançar 3 vezes uma moeda e observar a 
face superior é:  

E= {(c, c, c), (c, c, k), (c, k, c), (c, k, k), (k, c, c), (k, c, k), (k, k, c), (k, k, k)} 

Portanto, o espaço amostral tem 8 elementos, resposta correta letra A. 
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CARGO: TÉCNICO EM AGRIMENSURA 

 
 
Questão: 10 
Candidata: MAURICE COSTA FERREIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: – Ó Milagre, sirva uma cerveja ao freguês! 
 
Transpondo a forma verbal destacada para a segunda pessoa do singular, obtém-se: 
 

a- Serves 
b- Servi 
c- Serve 
d- Servíeis 

 
A candidata desconsiderou que o enunciado traz um verbo no modo imperativo. Assim, ao 
se passar para segunda pessoa do singular, deve-se eliminar o “s” final. 

 
 
Questão: 23 
Candidata: MAURICE COSTA FERREIRA  
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a alternativa “C” e não a “B” conforme divulgado. 
 

 
Questão: 24 
Candidata: MAURICE COSTA FERREIRA  
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
 
Questão: 29 
Candidata: MAURICE COSTA FERREIRA  
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a alternativa “B” e não a “D” conforme divulgado. 
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Questão: 32 
Candidata: MAURICE COSTA FERREIRA  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O recurso não procede.  
 
Conserva-se o gabarito. 
 

Questão: 35 
Candidato: HELBER PIRES DA COSTA  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Recurso do candidato não tem procedência. A nomenclatura correta é 
declinação magnética e não inclinação magnética. 
 

 
Questão: 35 
Candidato: MAURICE COSTA FERREIRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a alternativa “C” e não a “B” conforme divulgado. 
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CARGO: VETERINÁRIO 

 

Questão: 06 
Candidata: JÉSSICA SANTOS TIGRE 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: É importante que a meninada exerça seu protagonismo. 

I- Sobre o período acima, julgue as assertivas como VERDADEIRAS ou FALSAS: 

II- A forma verbal ‘exerça’ está flexionada no imperativo afirmativo. 
III- A oração ‘que a meninada exerça seu protagonismo’ exerce a função de sujeito da 

oração ‘É importante’. 
IV- A oração ‘que a meninada exerça seu protagonismo’ é classificada como 

substantiva predicativa. 
V- O “que” no período acima é um pronome relativo. 
VI- O termo ‘seu protagonismo’ é objeto direto do verbo exercer.  

      São FALSAS: 

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

 
1- O gabarito aponta as assertivas da letra A como FALSAS, e não como corretas 

como sugere a candidata; 
2- A assertiva II está CORRETA, uma vez que de fato a oração ‘que a meninada 

exerça seu protagonismo’ é substantiva, exercendo função de sujeito da oração 
principal. 

     Como muitos autores sugerem, ao substituirmos a oração subordinada substantiva 
pelo pronome “Isso” poderemos facilmente identificar a sua função sintática. 

    É importante isso. O QUE É IMPORTANTE? Isso é importante. Como pode-se 
perceber ao substituir a oração pelo pronome isso, encontramos a sua função 
sintática de sujeito. 

3- Na oração “É importante que a meninada exerça seu protagonismo” a forma verbal 
“exerça” NÃO está no modo imperativo, mas sim SUBJUNTIVO. A prova está no fato 
de o enunciador não estar se dirigindo à meninada, mas sim falando dela. Uma das 
características do imperativo é a ‘ordem’, ‘pedido’, ‘conselho’: Faça os deveres; 
Venha até minha sala. 
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Para o enunciador é importante que a meninada exerça... Isso revela um julgamento de 
valor de quem diz... se fosse: É preciso que você exerça a sua cidadania, teríamos o 
imperativo. 

 
 
Questão: 35 
Candidata: JÉSSICA SANTOS TIGRE 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 

 


