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CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Questão: 23 
Candidata: VALÉRIA APARECIDA CAMARGO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Para colocar as frações  em ordem crescente, vamos colocar 

todas com um denominador comum. Ao calcular o mínimo múltiplo comum dos números 

6, 10, 2 e 5, encontramos 30. Daí, teremos as seguintes frações: . Como os 

denominadores agora são iguais, para colocarmos as frações em ordem crescente 
analisamos os numerados, quanto menor o numerador, menor a fração. Portanto a ordem 

crescente das frações é: . Logo, a resposta correta é a letra B. 

O gabarito está correto, portanto, a questão não deve ser anulada. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

 
Questão: 20 
Candidatas: GEÓRGIA AMELINA LEÃO, GRASIELLE DA SILVA ANDRADE e 
JANAÍNA CIBELE DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Em que lacuna empregaríamos crase? 

a- Marcela esteve, ___ noite, na reunião de pais.  
b-  Voltamos ___ casa antes do amanhecer. 
c-  O médico referia-se ___ quaisquer pessoa que agia com ignorância. 
d-  Estamos na vila ___ vinte anos. 

Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 
 
Não há qualquer justificativa para a anulação desta questão. 
 
O enunciado solicita a identificação da alternativa em que a crase deve ser empregada. 
Na letra A, a crase é empregada porque “à noite” é uma expressão adverbial feminina; na 
letra B, a crase não deve ser usada por anteceder a palavra “casa”, que no caso não 
aparece especificada, portanto a crase é proibida; na letra C, tem-se o caso de um 
pronome na sua forma plural, portanto, o “a” é apenas uma preposição; por fim, na letra D 
temos o há do verbo haver, indicando tempo passado. 

 

 
 
Questão: 26 
Candidatas: CIRLANE PEREIRA DOS SANTOS, GEÓRGIA AMELINA LEÃO, 
GRASIELLE DA SILVA ANDRADE e JANAÍNA CIBELE DOS SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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CARGO: CANTINEIRA 

Questão: 27 
Candidatas: ERCIMAR PAULA DE NASCIMENTO, MARIA APARECIDA DE ALMEIDA 
SANTOS, ROSILENE APARECIDA SOBRINHO GUIMARAES e VAUDIRENE SOARES 
DA SILVA SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “A” e não a “C” conforme divulgado 
anteriormente. 
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CARGO: CONTROLADOR INTERNO 

 
Questão: 01 
Candidata: MICHELY CRISTIANE DE SOUZA BRAGA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Quanto ao texto acima, pode-se afirmar: 

a- Configura-se um artigo de opinião já que apresenta um caráter opinativo e a 
argumentação como tipologia predominante. 

b-  Apresenta características de um artigo científico, sobretudo pela temática abordada. 
c-  Não apresenta a defesa de um ponto de vista, já que se pode perceber um caráter 

predominantemente expositivo. 
d- O texto apresenta a exposição como tipologia predominante, tendo uma função 

informativa. 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 
 
A candidata alega que a alternativa “B” também deveria ser aceita porque o texto 
apresenta ‘problemas do campo científico’, entretanto, cabe conferir que, mesmo sendo 
um tema que possa demandar por estudos acadêmicos, o texto em análise não apresenta 
qualquer característica dos textos científicos: não há citações, nem mesmo discussões de 
cunho teórico, não há problematização, ou seja, pergunta que vise à identificação do 
objetivo do artigo. Além disso, vale destacar que os recursos utilizados são comuns à 
esfera jornalística, cabendo ao leitor identificar as características do gênero por meio da 
linguagem, formatação, suporte de comunicação entre outros a tese defendida e os 
argumentos que sustentam a opinião do enunciador. 
 

 
 
Questão: 03 
Candidata: MICHELY CRISTIANE DE SOUZA BRAGA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não se constitui recurso argumentativo utilizado pelo autor: 

a- Exemplificação 
b- Alusão a fatos históricos 
c- Perguntas retóricas  
d- Citação 

 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. A candidata alega que alusão é sinônimo de citação, 
mas como na questão 1, desconsiderou a questão do gênero e esfera de circulação. 
 
 A citação, assim como a alusão são recursos intertextuais, PORÉM, cabe chamar a 
atenção para o fato de que a citação é comum em textos de cunho acadêmico, que 
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obedecem às normas da ABNT. Já a alusão, é uma referência informal a um dado 
contexto, ou a uma fala, ou pessoa.  
 
No caso da questão em tela, a alternativa traz “alusão” – referências a fatos históricos, 
portanto não há o que contestar já que isso é um recurso argumentativo do texto, não 
havendo, entretanto, nem citação direta, nem indireta como recurso argumentativo 
utilizado no texto. 
 
 
Questão: 07 
Candidata: MICHELY CRISTIANE DE SOUZA BRAGA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A ganância, vaidade e desejo pelo poder esmagaram, dizimaram e 
eliminaram diversas civilizações, culturas e comunidades ao longo do tempo. 

Sobre os verbos sublinhados, NÃO é correto o que se afirma em: 
 
a- Todos funcionam no contexto acima como transitivos diretos. 
b- Admitem a transposição para voz passiva. 
c- Apresentam sujeito indeterminado. 
d- Estão todos no pretérito perfeito do indicativo. 

 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 

A candidata desconsidera o contexto em que o período está inserido. Na língua 
portuguesa formamos o sujeito indeterminado com verbos na terceira pessoa do plural 
sim, DESDE QUE, não haja referência anterior. 
 
No caso em tela, ao se questionar “quem esmagaram, dizimaram e eliminaram” vamos 
identificar o termo com o qual o verbo concordou, sendo ele o sujeito: a ganância, vaidade 
e desejo pelo poder. 
 

 

 
Questão: 19 
Candidata: MICHELY CRISTIANE DE SOUZA BRAGA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Assinale a alternativa em que a concordância do verbo só possa ser feita 
no singular: 

a- Medo e temor nos acompanha sempre. 
b- Uma brisa, um vento, o maior furacão não tirava sua tranquilidade. 
c- A multidão de peregrinos passeava pela cidade. 
d- Frutas, verduras, doces e salgados, nada o agradava. 

 

Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 
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A argumentação da candidata NÃO PROCEDE. De outro modo, a candidata 
desconsidera o que foi pedido no enunciado da questão: Assinale a alternativa em 
que a concordância do verbo só possa ser feita no singular. A única resposta é a letra D. 
 
Os núcleos do sujeito composto vieram resumidos por “nada”. Nesse caso, SÓ se admite 
singular. Nas demais alternativas, o verbo poderia tanto ficar no singular como ir para o 
plural. 
 
 
Questão: 20 
Candidata: MICHELY CRISTIANE DE SOUZA BRAGA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Em que lacuna empregaríamos crase? 

a- Marcela esteve, ___ noite, na reunião de pais.  
b-  Voltamos ___ casa antes do amanhecer. 
c-  O médico referia-se ___ quaisquer pessoa que agia com ignorância. 
d-  Estamos na vila ___ vinte anos. 

Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 
 
Não há qualquer justificativa para a anulação desta questão. 
 
O enunciado solicita a identificação da alternativa em que a crase deve ser empregada. 
Na letra A, a crase é empregada porque “à noite” é uma expressão adverbial feminina; na 
letra B, a crase não deve ser usada por anteceder a palavra “casa”, que no caso não 
aparece especificada, portanto a crase é proibida; na letra C, tem-se o caso de um 
pronome na sua forma plural, portanto, o “a” é apenas uma preposição; por fim, na letra D 
temos o há do verbo haver, indicando tempo passado. 
 
 
Questão: 25 
Candidatas: MICHELY CRISTIANE DE SOUZA BRAGA e RAQUEL REGINA SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não merece prosperar o recurso apresentado pelas recorrentes, uma vez 
que a matéria exigida também é tratada pelo artigo 37, parágrafo 6o., da Constituição da 
República, sendo certo que o candidato deveria fazer a diferenciação entre a 
responsabilidade da Administração Pública e a do agente como causador do dano e 
pessoa física. Além disso, verifica-se no programa previsto pelo edital os artigos 37 a 39, 
da Constituição Federal. 
 Isto posto, somos pela improcedência do recurso. 
 

CARGO: ENFERMEIRO 
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Questão: 34 
Candidata: MARIA APARECIDA PINHEIRO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: As causas de parada cardíaca podem ser de origem primária ou 
secundária. Em se tratado de uma vítima adulta que não sofreu traumatismos, podemos 
destacar como causa primária de parada cardíaca: 
 

a) Descargas elétricas. 
b) Obstrução de vias aéreas. 
c) Isquemia cardíaca. 
d) Intoxicação pelo monóxido de carbono. 

FUNDAMENTAÇÃO: Causas da PCR: primárias – a parada cardíaca se deve a um 
problema do próprio coração, causando uma arritmia cardíaca, geralmente a fibrilação 
ventricular. A causa principal é a isquemia cardíaca (chegada de quantidade insuficiente 
de sangue oxigenado no coração). São as principais causas de parada cardíaca no adulto 
que não foi vitima de traumatismos. 

REFERÊNCIA: SANTOS; Raimundo Rodrigues. Manual de Socorro de Emergência. 
Editora Atheneu. São Paulo, 2003. Pág. 53. 

A questão se refere a CAUSAS PRIMÁRIAS DE UMA PCR e não causas em geral. 

 

 
Questão: 40 
Candidata: CLEUNICE EFIGÊNCIA PEREIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: As ações da Atenção Básica são diversas no controle dos cânceres do colo 
do útero e da mama. É atribuição específica do enfermeiro da atenção básica no 
atendimento a este público: 
 
a) Realizar ações de controle dos cânceres do colo do útero e da mama, com abordagem 
de promoção, prevenção, rastreamento/detecção precoce, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e cuidados paliativos. 
b) Garantir a qualidade do registro das ações nos sistemas de informação vigentes. 
c) Realizar a escuta qualificada das necessidades das mulheres em todas as ações, 
proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo. 
 
 
 
d) Solicitar exames de acordo com os protocolos ou normas técnicas estabelecidos pelo 
gestor local. 
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 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_canceres_colo_utero_2013.pd
f   pag 33 

A resposta é a letra D, conforme divulgado. O médico pode pedir exames independente 
de protocolos ou normas técnicas estabelecidas por gestor, a sua formação o dá o direito 
de o fazer independente de qualquer coisa. Já o enfermeiro, e privativamente ele em 
relação aos outros profissionais da equipe, se houver protocolo estabelecido poderá 
solicitar exames previamente estabelecidos. 
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CARGO: FISCAL GERAL DE TRIBUTOS E RENDAS 

 
Questão: 31 
Candidata: MARINÉIA APARECIDA DE SOUZA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O Art. 243, § 1º da Lei Complementar nº 004 de 26 de dezembro de 2013-
Código Tributário do Município- autoriza o Executivo Municipal a conceder, através de 
Decreto, desconto para pagamento à vista, dos tributos lançados no exercício. 
 
A legislação mencionada pela candidata não faz referência a concessão de incentivo 
previsto na legislação que regula a matéria tributária. 
 

A alternativa correta é a letra B. 
 
 
Questão: 34 
Candidato: ROMÁRIO FERREIRA DO CARMO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A Lei Complementar nº 004 de 26 de dezembro de 2013- Código Tributário 
Municipal- em seu Art. 234 e parágrafos determina que o CRF terá o exercício de um 
Consultor Fiscal que deve ser indicado pelo Secretário Municipal de Fazenda e nomeado 
pelo Prefeito.  
 
O cargo de Consultor Fiscal do CRF é matéria tributária constante do Programa de Prova 
do Concurso. 
 

A alternativa correta é a letra A. 
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CARGO: MÉDICO 

 
Questão: 23 
Candidato: HEREK DUARTE ARAÚJO DA SILVA SANTANA  
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 

Questão: 24 
Candidato: HEREK DUARTE ARAÚJO DA SILVA SANTANA  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: As Pneumoconioses são doenças fibrosantes do parênquima pulmonar 
causadas pela inalação de partículas inorgânicas. A Silicose é um subgrupo cuja causa 
básica é a inalação de sílica que pode ocorrer, por exemplo, em trabalhadores de 
pedreiras. Nesta questão a alternativa que melhor responde a questão é a Silicose, 
considerando que a interpretação do enunciado faz parte dos critérios de avaliação. 
 
Referência: Current Medicina: diagnóstico e tratamento, 2014. 
 

 
Questão: 33 
Candidato: HEREK DUARTE ARAÚJO DA SILVA SANTANA  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada 
(IC diastólica) ainda é empírico, pois não há nenhum grande estudo que mostre redução 
de mortalidade com as drogas até então utilizadas. Porém o tratamento visa a tratar a 
HAS, controlar a HVE e tratar os sintomas. Na questão vigente a única droga que não 
promove esses efeitos é a Digoxina, que é indicada em casos específicos de IC sistólica. 
 
Referência: III Diretriz brasileira de Insuficiência cardíaca crônica 
 

 

Questão: 38 
Candidato: HEREK DUARTE ARAÚJO DA SILVA SANTANA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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CARGO: MOTORISTA CNH “B” 

 
Questão: 09 
Candidato: NILTON GERALDO DA ROCHA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não há medida administrativa a ser aplicada na infração questionada. 
As medidas administrativas encontram-se apresentadas a partir do art. 269 do CTB. 
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CARGO: MOTORISTA CNH “C” OU “D”  

 
Questão: 03 
Candidato: EDUARDO DE SOUZA PIMENTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o CTB art. 29 a preferência nos casos de rotatória será do 
veículo que já se encontrar dentro dela. 
 
 
 
Questão: 04 
Candidato: EDUARDO DE SOUZA PIMENTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: As medidas administrativas encontram-se apresentadas a partir do art. 269 
do CTB. 
 
 
 
Questão: 09 
Candidato: EDUARDO DE SOUZA PIMENTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não há medida administrativa a ser aplicada na infração questionada. 
As medidas administrativas encontram-se apresentadas a partir do art. 269 do CTB. 
 

 

 
Questão: 16 
Candidato: EDUARDO DE SOUZA PIMENTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Condições Adversas de cargas. 
No transporte de cargas em geral, ou em qualquer situação que obrigue o condutor a 
dirigir transportando objetos (viagens ou mudanças, por exemplo), a carga transportada 
poderá transformar-se em uma condição adversa, comprometendo a segurança. Os 
motivos mais comuns são: 
• Carga mal distribuída, mal embalada ou acondicionada inadequadamente. 
• Falha na imobilização e amarração dos volumes dentro do compartimento de cargas. 
• Desconhecimento do tipo de carga e das suas características. 
• Mau estado da carroceria ou do compartimento de carga. 
Sempre que transportar cargas, o condutor deve observar os seguintes pontos: 
• O volume e o peso devem ser compatíveis com a capacidade do veículo. 
• Não transportar passageiros nos compartimentos de carga ou vice-versa. 
• Certificar-se de que a carga está imobilizada e bem condicionada. 
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Já a condição adversa do condutor está relacionada com seu estado físico ou mental. 
 

 

Questão: 19 
Candidato: EDUARDO DE SOUZA PIMENTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O art. 60 do CTB traz a classificação de acordo o gabarito. 
 

 

 

Questão: 39 
Candidato: EDUARDO DE SOUZA PIMENTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A alternativa apresentada pelo candidato como correta generaliza o 
funcionamento do freio de estacionamento de forma incorreta. 
 

 

 
Questão: 40 
Candidato: EDUARDO DE SOUZA PIMENTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A convergência é a abertura da parte traseira das rodas, maior que a parte 
dianteira. 
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CARGO: ODONTÓLOGO 
 

 

Questão: 31 
Candidato: WÁGNER RAIMUNDO BARBOSA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão está de acordo com o programa de prova. A classificação dos 
desinfetantes determinada por Spauding elenca a ação dos desinfetantes de acordo com 
sua atuação em endósporos bacterianos, o Mycobacterium tuberculosis (que é um nível 
de referência), os vírus pequenos não lipídicos, os fungos, os vírus lipídios de tamanho 
médio e finalmente as bactérias vegetativas. 
O candidato não apresentou ainda bibliografia para sustentar sua argumentação. 
 
A questão poderá ser encontrada na seguinte referência: 
 
GUIMARÃES JR, J. Biossegurança e Controle de Infecção Cruzada em Consultórios 
Odontológicos. São Paulo: Livraria Santos Editora Ltda, 200. Pag 278-280 
 

 

 
Questão: 39 
Candidato: WÁGNER RAIMUNDO BARBOSA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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CARGO: VIGILANTE 
 

 
Questão: 27 
Candidato: ANILSON FIRMINO DOS SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “A” e não a “C” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
 
 
 
 

Teófilo Otoni, 14 de Setembro de 2015. 
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