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CARGO: ADVOGADO 

 
Questão: 07 
Candidata: JULIANA PIRES DE SOUZA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: “... pela denúncia que não busca a sensação barata, a venda fácil e certa da 
miséria humana (...)” 

As palavras sublinhadas são classificadas, respectivamente 

a) Pronome, verbo, adjetivo, substantivo. 
b) Conjunção, substantivo, adjetivo, substantivo. 
c) Pronome, verbo, adjetivo, verbo. 
d) Conjunção, verbo, adjetivo, verbo. 

Julgo IMPROCEDENTE o recurso. A palavra “venda” é derivada da forma verbal 
“vender”. Ocorre neste processo a nominalização deverbal, ou seja, a transformação de 
verbos em substantivos por meio da derivação regressiva. 
 
Assim, tem-se a ‘substantivação’ da forma verbal, o que pode ser observado também pela 
determinação da palavra ‘venda’ no contexto em uso – “ a venda”. (uso do artigo antes da 
palavra) 
 
 
Questão: 19 
Candidata: JULIANA PIRES DE SOUZA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Assinale a alternativa que apresente INADEQUAÇÃO gramatical: 

a) Encontrei o livro que o professor falou. 
b) A garota de que gosto chegou só agora. 
c) Estas são as regras a que estou sujeito. 
d) Vi o garoto a quem Letícia se referia. 

 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso já que não existe qualquer fundamentação que 
sustente o mesmo, além de não existir motivos para qualquer contestação na questão. 
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Questão: 20 
Candidata: JULIANA PIRES DE SOUZA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Assinale a alternativa em que a crase está INCORRETA: 

a) Vou à Itália. 
b) Os manifestantes ficaram à distância. 
c) Ela se referia à mensalidade. 
d) À tardinha, todos os gatos são pardos. 

 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 
 
O uso da crase antes da expressão “a distância” só existe quando a distância é 
especificada. 
 
Quando a distância não é determinada, o “a” da locução não é craseado. 
 
Exemplo: Ele observou tudo a distância. 
 
No zoológico, as feras ficam à distância de 15 metros. 
http://www.portuguesnarede.com/2013/03/crase-curso-distancia-ou-distancia.html 
 
 
 
Questão: 23 
Candidata: JULIANA PIRES DE SOUZA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: não merece prosperar o recurso relativo à questão em comento, tendo em 
vista que a alternativa representada pela letra A revela-se correta, pois a Constituição 
Federal não poderá ser emendada em estado de sítio, estado de defesa, nem em 
intervenção federal, constituindo verdadeiras limitações circunstanciais. Da mesma forma, 
os entes federados possuem direitos e deveres, cujo pacto federativo será fiscalizado pela 
União. 
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Questão: 34 
Candidata: JULIANA PIRES DE SOUZA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: não merece prosperar o recurso relativo à questão em comento, tendo em 
vista que a simulação pelo atual Código Civil dá causa à nulidade absoluta do negócio, 
tratando-se de vício imprescritível. 

Os demais vícios dão causa à nulidade relativa do negócio jurídico, devendo a ação 
ser proposta no prazo decadencial de 04 anos (art. 178). 

Isto posto, somos pela improcedência do recurso.  
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CARGO: ASSISTENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 
 
Questão: 26 
Candidata: JUSLANE LEAL LACERDA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Anagrama é a permutação de letras de uma palavra, portanto é um dos 
conteúdos estudados pela Análise Combinatória.  

Logo, a questão está correta. 
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CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
 

Questão: 21 
Candidata: ANNE GREYCE DA COSTA MOTA  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Quantos números inteiros pertencem ao intervalo [-1, 2] ? 

Estes colchetes indicam que os números -1 e 2 pertencem ao intervalo, pois os colchetes 
estão virados para dentro. Sendo assim, os números inteiros que pertencem ao intervalo 
[-1,2] são: -1, 0, 1 e 2.  

Portanto, a resposta correta é a letra D. 

A questão não cabe recurso, pois está correta. 

 

Questão: 28 
Candidata: ANNE GREYCE DA COSTA MOTA  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Uma dona de casa leva 2 horas para limpar uma área circular de 4 metros 
de raio. Se o raio dessa área fosse igual a 8 metros, quantas horas ela levaria? 
 
Primeiro vamos calcular a área circular de 4 metros de raio: 

 

 

 m2 

Em seguida, vamos calcular a área circular de 8 metros de raio: 

 

 

 m2 

Agora vamos fazer uma regra de três para sabermos quanto tempo a dona de casa 
levaria para limpar uma área circular de 8 metros de raio. 
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Área  (m2)        Tempo (h) 

 --------------- 2 

 ----------------x 

Logo,  =>    

A resposta correta é a letra B. 

Atenção, a medida do raio foi dada em metros porque indica comprimento e não área. Se 
fosse a área de uma região, estaria em metros quadrados. 

A questão não cabe recurso, pois está correta. 
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

Questão: 12 
Candidata: AMANDA DIAS DE SÁ 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Para se interpretar um texto devemos nos atentar ao todo do texto. 
Podemos ver que quem fazia com que o rei fosse cada vez mais poderoso era o trabalho 
dos seus súditos, no entanto, o rei mostrava-se insensível a todos os problemas daqueles 
que o cercavam. 
 
No texto podemos perceber que o rei se julgava diferente de todos os homens. O autor 
nos confirma isso na frase: “Já se não supunha homem, mas Deus”.  Percebemos que o 
rei mostra-se indiferente à vida, indiferente às necessidades e sofrimentos dos seus 
súditos, a tudo, porque o mesmo assinava a sentenças dos homens sem se preocupar 
com nada. Parecia tratar de coisas e não de vidas, de seres humanos. 
Por isso, o melhor adjetivo para o rei é “indiferente”. 
 
Resposta correta letra D. 
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CARGO: EDUCADOR FÍSICO 
 

Questão: 23 
Candidata: ELIZÂNGELA FERREIRA DE SOUZA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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CARGO: ENFERMEIRO 
 

Questão: 02 
Candidatas: GABRIELA ALVES DE SOUZA e SUELI PEREIRA AGUIAR 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Sobre o texto, NÃO é correto o que se afirma em: 

a) No segundo parágrafo do texto o autor apresenta a direção do jornalismo com a qual 
ele também se identifica. 

b) A estratégia do autor para defender seu ponto de vista foi apresentar as direções 
opostas do jornalismo. 

c) A tese defendida no texto é a de que o jornalismo responde a duas direções 
fundamentais. 

d) O jornalismo que resiste às tendências de mercado é, segundo o autor, o jornalismo 
inteligente, com identidade, marcado pela ética. 

 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso já que não se pode afirmar que a tese defendida seja 
o fato de o jornalismo apresentar duas direções. 
 
O autor utiliza como estratégia discursiva para defender sua tese a apresentação de 
ideias que se opõem e para tanto, abre o texto fazendo uma afirmativa da existência de 
dois lados. 
 
Em seguida expõe o primeiro lado como o ‘jornalismo inteligente’, sendo aquele que 
‘resiste às exigências de mercado’ e, pelo que expõe, seria a prática jornalística com 
identidade já que o autor ‘aparece’, o que pode ser confirmado com a passagem “a prática 
do jornal vem marcada pela presença do autor da reportagem”.  
 
No terceiro parágrafo expõe o segundo lado como sendo aquele pretensamente objetivo e 
acrescenta que esse modelo atende às tendências de mercado. 
Fica claro que o autor compactua com o jornalismo exposto no segundo parágrafo.  
 
Aquele em que ‘ o autor aparece’. No quarto parágrafo confirmamos o posicionamento 
dele quando ele apresenta a ideia que defende, ou seja, sua tese: Não há e nunca houve, 
de fato nenhum jornalismo "objetivo" e "sem opinião"?: todo texto - jornalístico ou não - 
manifesta uma opinião.O que pode ser comprovado pelo título utilizado. 
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Questão: 07 
Candidatas: GABRIELA ALVES DE SOUZA e SUELI PEREIRA AGUIAR 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: “... pela denúncia que não busca a sensação barata, a venda fácil e certa da 
miséria humana (...)” 

As palavras sublinhadas são classificadas, respectivamente 

e) Pronome, verbo, adjetivo, substantivo. 
f) Conjunção, substantivo, adjetivo, substantivo. 
g) Pronome, verbo, adjetivo, verbo. 
h) Conjunção, verbo, adjetivo, verbo. 

Julgo IMPROCEDENTE o recurso. A palavra “venda” é derivada da forma verbal 
“vender”. Ocorre neste processo a nominalização deverbal, ou seja, a transformação de 
verbos em substantivos por meio da derivação regressiva. 
 
Assim, tem-se a ‘substantivação’ da forma verbal, o que pode ser observado também pela 
determinação da palavra ‘venda’ no contexto em uso – “ a venda”. (uso do artigo antes da 
palavra) 
 
 
Questão: 12 
Candidata: GABRIELA ALVES DE SOUZA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: “Por isso, quando lemos um texto não podemos nos prender apenas às 
evidências, àquilo que está visível, que se mostra claramente”. 

O “se”, no período acima, exerce a função de 

a) Pronome reflexivo 
b) Conjunção integrante 
c) Índice de indeterminação do sujeito 
d) Pronome apassivador. 

 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso pela inconsistência da fundamentação ao recurso 
em questão. A candidata alega “que o se como pronome reflexivo pode exercer a função 
de objeto direto, indireto ou sujeito de um infinitivo”, no entanto a questão apresenta nas 
alternativas função morfológica do “se”. Mediante o exposto, pode-se afirmar que a 
candidata não identificou nem mesmo o objetivo da questão na sua fundamentação. Além 
disso, a questão não apresenta inadequação conceitual. 
 
 



 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL  

DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO - MG 
EDITAL 001/2015 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

Questão: 15 
Candidatas: GABRIELA ALVES DE SOUZA e SUELI PEREIRA AGUIAR 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Assinale a alternativa cujo pronome assuma função de pronome possessivo. 

a) Digam-me onde deverei fazer a reclamação. 
b) Ninguém lhe ouvia as queixas sobre o professor de inglês. 
c) Arthur enviou-me um email desaforado. 
d) Você nos dirá se ele merece receber o prêmio.  

 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso por inconsistência na fundamentação do recurso. 
 
Observa-se que nas alternativas a, c e d, os pronomes exercem função de complementos 
verbais, como por exemplo, Digam-me (o que e a quem) o me exerce a função de objeto 
indireto sendo, portanto, um pronome oblíquo átono. 
 
Em “B”, alternativa em que o pronome é possessivo, o lhe no contexto empregado exerce 
a função de adjunto adnominal exatamente porque é um pronome possessivo – ninguém 
ouvia o que? As queixas DELE (POSSESSIVO) 
 
Nas alternativas C e D o raciocínio é o mesmo: O “me” na letra C é pronome oblíquo que 
complementa o sentido do verbo enviar – objeto indireto; o ‘nos’ na letra D também é 
complemento verbal, assim sendo, a função morfológica é pronome oblíquo. 
 
Veja links que tratam da temática: http://dilsoncatarino.blogspot.com.br/2008/06/rapidinha-
16-pronomes-oblquos-tonos.html ;http://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf47.php 
. 
 

Questão: 18 
Candidata: SUELI PEREIRA AGUIAR 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O par de palavras acentuadas pela mesma regra é 

a) afável, hábil 
b) próximo, fácil 
c) raízes, jurídico 
d) cadáver, saúde 

Julgo IMPROCEDENTE o recurso. Segundo a candidata, a alternativa D também 
apresenta palavras ‘acentuadas pela mesma regra’, no entanto, a candidata só argumenta 
que tanto “cadáver” como “saúde” são paroxítonas. Verdade, as duas palavras da 
alternativa D são paroxítonas, porém a acentuação é feita por regras diferentes:  
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Cadáver: paroxítonas terminadas em “R” são acentuadas. 
 
Saúde: acentua-se o “u” ou “i” tônicos do hiato quando formam sílabas sozinhos ou 
seguidos de “S”. 
 

Questão: 30 
Candidata: SUELI PEREIRA AGUIAR 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O processo de envelhecimento no Brasil ocorre de forma rápida e intensa. 
Visando uma assistência diferenciada a esta população, foi criada a Política Nacional de 
Saúde da Pessoa Idosa, sendo INCORRETO afirmar que constituem algumas de suas 
diretrizes: 
 
a) Atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa; 
b) Promoção do envelhecimento ativo e saudável. 
c) Custeio e realização de estudos e pesquisas especializadas. 
d) formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de 
saúde da pessoa idosa; 
 
As diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa são: a) promoção do 
envelhecimento ativo e saudável; b) atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa, 
c) estimulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção; d) provimento de 
recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa; e) 
estimulo à participação e fortalecimento do controle social; f) formação e educação 
permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa. I) 
Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. 
 
Referência: FIGUEIREDO; N.M.A. MACHADO; W.C.A. Tratado Cuidados de Enfermagem. 
Médico- Cirúrgica. Volume II. São Paulo. Roca. 2012. Pág. 2545. 
 
O Artigo V – Relata que uma das diretrizes é a capacitação e reciclagem dos recursos 
humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e prestação de serviços. 
 
d) formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de 
saúde da pessoa idosa; 
 
A alternativa “d” diz a mesma coisa só que com outras palavras, com palavras atualizadas 
já que a lei é antiga. 
“capacitação e reciclagem dos recursos humanos...” é a mesma coisa que dizer 
“formação e educação permanente dos profissionais de saúde”. 
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...”nas áreas de geriatria e gerontologia...” é o mesmo sentido que “na área de saúde da 
pessoa idosa;“ 
 
RECURSO NÃO PROCEDE. MANTER O GABARITO. 
 

O Artigo IX – relata que uma das diretrizes é o apoio a estudos e pesquisas sobre as 
questões relativas ao envelhecimento. Apoio e custeio são duas coisas bem diferentes. 

 

Questão: 40 
Candidatas: GABRIELA ALVES DE SOUZA e MARIA AMBRA BATISTA FERRAZ 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Caso haja suspeita persistente após realização de um primeiro teste de 
infecção por HIV, o paciente deverá realizar um novo exame no período de: 
 
a) Logo após o resultado com a suspeita. 
b) Uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta da primeira 
amostra. 
c) Após 60 dias deverá realizar um novo teste. 
d) Após seis meses uma nova amostra deverá ser coletada. 
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Referência:  

MANUAL TÉCNICO PARA O DIAGNÓSTICO DA INFECÇÃO PELOHIV. Brasília, 
dezembro de 2013. 2013 Ministério da Saúde. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_tecnico_diagnostico_infeccao_hiv.pdf. 
pág. 36 

A literatura utilizada para elaboração da questão se trata do manual mais atualizado do 
Ministério da Saúde. Portanto o recurso não procede. 
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CARGO: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

Questão: 31 
Candidata: LUCIANA ARAUJO DA SILVA  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com Santiago Castilho Arredondo, a avaliação somativa: 
“...é aplicada no final de um período de tempo determinado como comprovação das 
conquistas alcançadas nesse período”... 
“...é a avaliação final que determina a consecução dos objetivos dos objetivos propostos 
no fim de um processo ou de um período instrutivo e tem uma função sancionadora na 
medida em que permite decidir a aprovação ou não em uma matéria, a promoção ou não 
para o ano seguinte ou a obtenção ou não de uma determinada graduação...” 
“... na avaliação somativa, ganha presença e significado a intencionalidade das avaliações 
anteriores: inicial/diagnóstica e processual/formativa...” 
“... os resultados da avaliação somativa podem ser o ponto de partida da avaliação 
diagnóstica do período escolar seguinte...” 
 
CASTILHO Arredondo, Santiago e Jesús Cabrerizo Diago. Tradução de Sandra Martha 
Dolinsk. Avaliação educacional e promoção escolar. Curitiba: IBPEX; São Paulo: Unesp, 
2009, pag 63. 
 
Portanto o item IV da questão está correto. 
 
Resposta correta letra C. 
 
  
Questão: 40 
Candidato: WEDSON JOSÉ DA SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o documento do MEC: Conselhos Escolares – Uma 
estratégia de gestão democrática da Educação Pública:  
“... A valorização dos conselhos como estratégia de gestão democrática da educação traz 
implícita a relevância de sua função mobilizadora. Esta, por sua vez, se fundamenta no 
princípio da pertença do bem público à cidadania”... 
 
(MEC- Conselhos Escolares – Uma estratégia de gestão democrática da educação 
pública – pag 56) 
 
Portanto a resposta correta é mesmo a letra A. 
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CARGO: FISIOTERAPEURA 

 
Questão: 15 
Candidato: JÚNIA DARTH DA SILVA ALVES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Assinale a alternativa cujo pronome assuma função de pronome 
possessivo. 
 

a) Digam-me onde deverei fazer a reclamação. 
b) Ninguém lhe ouvia as queixas sobre o professor de inglês. 
c) Arthur enviou-me um email desaforado. 
d) Você nos dirá se ele merece receber o prêmio.  

 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso por inconsistência na fundamentação do recurso. 
 
Observa-se que nas alternativas a, c e d, os pronomes exercem função de complementos 
verbais, como por exemplo, Digam-me (o que e a quem) o me exerce a função de objeto 
indireto sendo, portanto, um pronome oblíquo átono. 
 
Em “B”, alternativa em que o pronome é possessivo, o lhe no contexto empregado exerce 
a função de adjunto adnominal exatamente porque é um pronome possessivo – ninguém 
ouvia o que? As queixas DELE (POSSESSIVO) 
 
Nas alternativas C e D o raciocínio é o mesmo: O “me” na letra C é pronome oblíquo que 
complementa o sentido do verbo enviar – objeto indireto; o ‘nos’ na letra D também é 
complemento verbal, assim sendo, a função morfológica é pronome oblíquo. 
 
Veja links que tratam da temática: http://dilsoncatarino.blogspot.com.br/2008/06/rapidinha-
16-pronomes-oblquos-tonos.html ;http://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf47.php 
. 
 

Questão: 26 
Candidato: JÚNIA DARTH DA SILVA ALVES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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CARGO: GARI 
 
 
Questão: 21 
Candidata: ROSILENE FERREIRA ROSA TAVARES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 19.2, letra “b”, o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 

Questão: 22 
Candidata: ROSILENE FERREIRA ROSA TAVARES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 19.2, letra “b”, o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 

Questão: 25 
Candidata: ROSILENE FERREIRA ROSA TAVARES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 19.2, 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: MONITOR DE ALUNOS 

 
Questão: 25  
Candidata: JUSCILENE DIAS SANTANA DE OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 19.2, letra “b”, o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
Questão: 27  
Candidata: JUSCILENE DIAS SANTANA DE OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 19.2, letra “b”, o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
Questão: 28 
Candidatas: FABIANA SOUZA SILVA e JUSCILENE DIAS SANTANA DE OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 19.2, letra “b”, o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 

Questão: 30 
Candidata: JUSCILENE DIAS SANTANA DE OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 19.2, letra “b”, o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 
 
 
Questão: 39 
Candidatas: FABIANA SOUZA SILVA e JUSCILENE DIAS SANTANA DE OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 19.2, 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: ODONTÓLOGO 

 
Questão: 22 
Candidata: RAISSA ALVES DE SOUZA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Assinale a alternativa INCORRETA relacionada aos diversos tipos de 
CANDIDIASE: (tsb novo 184) 
 
a) A Candidíase é uma infecção superficial causada por um fungo leveduriforme. 

b) Na Candidíase Pseudomembranosa, também conhecida como aftas, há formação de 
placas brancas cremosas na boca. 

c) A Candidíase Hiperplásica aparece como placa branca, facilmente removida com 
raspagem, muitas vezes encontrada na mucosa bucal de pacientes infectados pelo HIV. 

d) A Candidíase Atrófica geralmente aparece após o paciente ter sido medicado com 
antibióticos de amplo espectro. 

 
A candidata não apresentou bibliografia pertinente ou conflitante para sustentar seu 
recurso. A questão encontra-se de acordo com o Edital e o programa de provas e poderá 
ser encontrada na seguinte bibliografia: 
  
Bird, Doni. Fundamentos em odontologia para TSB e ASB - Rio de Janeiro: Elsevier, 2012 
pag 180-186. 
 

RESPOSTA CORRETA: LETRA C 
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CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA PESADA 

 
Questão: 23 
Candidato: MARCOS MENDES DE SOUZA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 

Questão: 38 
Candidato: MARCOS MENDES DE SOUZA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A resposta está correta. 
Todos os itens mencionados nas alternativas apresentadas estão de acordo às 
recomendações de segurança ao se operar uma máquina. 
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CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 

Questão: 26 
Candidato: VERLANDE SOARES DE OLIVEIRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A resposta correta é a letra “D” e não a letra “A” conforme divulgado 
anteriormente. 

 

Questão: 34 
Candidato: VERLANDE SOARES DE OLIVEIRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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Questão: 24 
Candidato: BRENO COLARES AZEVEDO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Na descrição 2 do circuito, para o trecho AB, foram fornecidos os seguintes 
dados: R = 1Ω e a corrente I = 10 A.  
 
Assim, para o cálculo da queda de tensão no trecho AB tem-se:  
 
VAB = R . I  
VAB = 1. 10 = 10 V  
 
Desta forma, a alternativa A responde satisfatoriamente à questão, não procedendo a 
alegação do candidato, uma vez que os “elementos comprimento e seção milimétrica” 
não são necessários para o cálculo da queda de tensão, uma vez que os dados 
fornecidos são suficientes para responder corretamente o solicitado.  
 

 
Questão: 25 
Candidato: BRENO COLARES AZEVEDO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Para o cálculo da potência na carga a expressão a ser utilizada é: P = V’.I, 
onde P é a potência na carga, V’ representa a diferença de potencial nos terminais da 
carga e I e intensidade da corrente elétrica que circula através da carga.  
 
- O valor da intensidade de corrente foi fornecido na descrição do circuito, ou seja, I = 10 

A.  

- Para o cálculo de V’, tem-se:  

V = VAB + V’.  

Com V = 127 V, valor fornecido na descrição 2 do circuito.  

VAB = RAB . I; VAB = 1. 10; VAB = 10V  

Logo: V’ = V - VAB = 127 – 10; V’ = 117 V  

 
Desta forma o cálculo da potência na carga será: P = V’ . I = 117. 10, o que fornece para a 
potência na carga o valor de 1170 W.  
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A alternativa B responde satisfatoriamente à questão. Desta forma não procede a 
alegação do candidato que desconsiderou a queda de tensão (VAB = 10V) ocorrida no 
trecho AB, utilizando P = V.I e não P = V’.I. 
 
 
Questão: 35 
Candidato: BRENO COLARES AZEVEDO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Memória de cálculos  
Os resistores R1 e R2 estão conectados em paralelo, o que fornece uma resistência 
equivalente:  

 
Desta forma o circuito equivalente será:  

 

Logo o valor da diferença de potencial nos terminais do circuito, V, será:  
V = Re . I = (7,2) . 5 = 36 V  
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Desta forma, para as intensidades de correntes elétricas solicitadas, tem-se: 

 
 
A alternativa B responde satisfatoriamente à questão. Desta forma não procede a 
alegação do candidato, uma vez que a diferença de potencial necessária aos cálculos das 
intensidades de correntes elétricas, I1 e I2 , pode ser facilmente determinada a partir dos 
dados fornecidos na questão. 
 
- Outra solução pode ser através do divisor de corrente: 

 

O que fornece: 
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Questão: 36 
Candidato: BRENO COLARES AZEVEDO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A afirmativa II: O carro é um bom abrigo de raios, pois a borracha dos 
pneus não conduz eletricidade está incorreta, pois o fato do carro ser um bom abrigo de 
raios não está relacionado aos pneus, mas sim ao efeito de blindagem eletrostática – 
gaiola de Faraday – criada pela estrutura metálica do mesmo. Desta forma a alternativa B 
responde corretamente à questão, ou seja, apenas as afirmativas I, III e IV são 
verdadeiras, pois a afirmativa II é falsa. 
 
Complementação: 
 

Um condutor, quando carregado, tende a espalhar as cargas de maneira uniforme 
por toda a sua superfície. Se esse condutor for uma esfera oca, por exemplo, as cargas 
irão se espalhar pela superfície externa. Os efeitos de campo elétrico criados no interior 
do condutor se anulam, gerando assim um campo elétrico total nulo.  

O mesmo acontece quando o condutor não está carregado, mas está em uma 
região que possui um campo elétrico gerado por um agente externo. Seu interior fica livre 
da ação desse campo externo, estando desta forma blindado. Esse efeito é conhecido 
como blindagem eletrostática.  
 

Para provar esse efeito, o físico britânico Michael Faraday realizou, em 1836, um 
experimento para provar os efeitos da blindagem eletrostática. Ele construiu uma gaiola 
de metal que foi eletrizada (carregada) por um gerador eletrostático de alta voltagem e 
colocou um eletroscópio em seu interior para provar que os efeitos do campo elétrico 
gerado eram nulos. Esse experimento ficou conhecido por “Gaiola de Faraday”.  
 

Assim, a blindagem eletrostática também ficou conhecida por gaiola de Faraday e 
esse efeito é muito utilizado em nosso dia a dia. Como exemplos podem ser citados: os 
carros e aviões, que atuam como gaiolas de Faraday, nos protegendo caso sejamos 
atingidos por uma descarga elétrica, contrariando o pensamento popular de que os 
pneus do carro é que garantem essa proteção. Construções também são feitas utilizando 
blindagem eletrostática, com a finalidade de proteger equipamentos eletrônicos. 
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CARGO: VIGIA 

 
Questão: 12 
Candidatos: GUSTAVO LÚCIO DE OLIVEIRA OTTONI e THALES RICARDO SANTOS 
FERREIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Para se interpretar um texto devemos nos atentar ao todo do texto. 
Podemos ver que quem fazia com que o rei fosse cada vez mais poderoso era o trabalho 
dos seus súditos, no entanto, o rei mostrava-se insensível a todos os problemas daqueles 
que o cercavam. 
 
No texto podemos perceber que o rei se julgava diferente de todos os homens. O autor 
nos confirma isso na frase: “Já se não supunha homem, mas Deus”.  Percebemos que o 
rei mostra-se indiferente à vida, indiferente às necessidades e sofrimentos dos seus 
súditos, a tudo, porque o mesmo assinava a sentenças dos homens sem  se preocupar 
com nada. Parecia tratar de coisas e não de vidas, de seres humanos. 
 
Por isso, o melhor adjetivo para o rei é “indiferente” 
 
Resposta correta letra D. 
 

 

Teófilo Otoni, 30 de Março de 2016. 


