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CARGO: ENFERMEIRO 

Questão: 07 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

Não há o que contestar na referida questão. 

“Dizer” é uma oração subordinada subjetiva com relação à “ É uma vergonha dizer”, mas é 

principal em relação à “ que este gasto é necessário”. “ Que este  gasto é necessário” é subordinada 

substantiva objetiva direta em relação à oração anterior. “Para fortalecer a democracia” contrai 

coesão com “este gasto é necessário”, assim, a primeira é subordinada adverbial final reduzida de 

infinitivo com relação à “este gasto é necessário”, ao passo, que esta passa a assumir função 

principal em relação à adverbial final. 

 

Questão: 12 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  

 

Não se pode dizer que o uso dos porquês não faz parte do edital já que o mesmo descreve 

todas as classes gramaticais com função e uso. Assim, quando se fala de “porque” fala-se de 

conjunção causal; o porquê, temos um substantivo, ou seja, não se analisa tais funções sem ter em 

vista as classes gramaticais. 

A questão solicitava a alternativa com o uso inadequado. Assim, tem-se a alternativa “C” já 

que nela deveria ter usado o “Por que”, cujo descrição de uso, conforme a gramática normativa, 

passo a descrever abaixo: 

• Quando for a junção da preposição por + pronome interrogativo ou indefinido que, possuirá 
o significado de “por qual razão” ou “por qual motivo”: 

• Exemplos: Por que você não vai ao cinema? (por qual razão) 
Não sei por que não quero ir. (por qual motivo) 

• Quando for a junção da preposição por + pronome relativo que, possuirá o significado de 
“pelo qual” e poderá ter as flexões: pela qual, pelos quais, pelas quais. 

• Exemplo: Sei bem por que motivo permaneci neste lugar. (pelo qual) 
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 O “ porque” é  conjunção causal ou explicativa, com valor aproximado de “pois”, “uma vez 
que”, “para que”. 

• Exemplos: Não fui ao cinema porque tenho que estudar para a prova. (pois) 
Não vá fazer intrigas porque prejudicará você mesmo. (uma vez que) 

 

Questão: 25 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

O RECURSO NÃO PROCEDE. Vide referência, a alternativa b, indica .... uma doença 

aguda enquanto o Ministério da saúde relata ....doença crônica. Baseados nesta referência todas as 

outras alternativa estão corretas. 

Just. Animais Domésticos 

São numerosos os registros de infecção em animais domésticos (figuras 13 e 14).Entretanto, 

não ha evidencias cientificas que comprovem o papel destes animais como reservatórios das 

espécies de leishmanias, sendo considerados hospedeiros acidentais da doença. A LT nesses 

animais pode apresentar-se como uma doença crônica com manifestações semelhantes as da doença 

humana, ou seja, o parasitismo ocorre preferencialmente em mucosas das vias aerodigestivas 

superiores. Modo de transmissão: O modo de transmissão e por meio da picada de insetos 

transmissores infectados. Não há transmissão de pessoa a pessoa. 

Referência: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de vigilância da leishmaniose tegumentar [recurso 

eletronico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 

das Doenças Transmissíveis. – Brasília : Ministério da Saúde, 2017.Págs.23-24. 

 
Questão: 32 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

São responsabilidades comuns a todas as esferas de governo: 

I - contribuir para a reorientação do modelo de atenção e de gestão com base nos 

fundamentos e diretrizes assinalados; II - apoiar e estimular a adoção da estratégia Saúde da Família 

pelos serviços municipais de saúde como estratégia prioritária de expansão, consolidação e 
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qualificação da atenção básica à saúde;III - garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento 

das Unidades Básicas de Saúde, de acordo com suas responsabilidades; IV - contribuir com o 

financiamento tripartite da Atenção Básica; V - estabelecer, nos respectivos Planos de Saúde, 

prioridades, estratégias e metas para a organização da Atenção Básica; VI - desenvolver 

mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de qualificação da força de trabalho para gestão 

e atenção à saúde, valorizar os profissionais de saúde estimulando e viabilizando a formação e 

educação permanente dos profissionais das equipes, a garantia de direitos trabalhistas e 

previdenciários, a qualificação dos vínculos de trabalho e a implantação de carreiras que associem 

desenvolvimento do trabalhador com qualificação dos serviços ofertados aos usuários; VII - 

desenvolver, disponibilizar e implantar os sistemas de informações da Atenção Básica de acordo 

com suas responsabilidades; VIII - planejar, apoiar, monitorar e avaliar a Atenção Básica; 

Compete às Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito Federal: Organizar, executar e 

gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu território, 

incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União. 

Referência: Ministério da Saúde. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 
2011.http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html 
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Questão: 33 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  

Referência: Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Acolhimento à demanda espontânea : queixas mais comuns na Atenção Básica / Ministério 

da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2013.Pág.51.

 
Questão: 35 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  

O RECURSO NÃO PROCEDE. Vide referência. A sequencia destacada à

candidata alega estar faltando na alternativa, motivo pela qual solicita a anulação da mesma é uma 

informação complementar, sua ausência na alternativa não compromete o entendimento da questão.
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Referência: Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Acolhimento à demanda espontânea : queixas mais comuns na Atenção Básica / Ministério 

da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 1. ed.; 1. reimp. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2013.Pág.51. 

 

O RECURSO NÃO PROCEDE. Vide referência. A sequencia destacada à

candidata alega estar faltando na alternativa, motivo pela qual solicita a anulação da mesma é uma 

informação complementar, sua ausência na alternativa não compromete o entendimento da questão.

BA 
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Referência: Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Acolhimento à demanda espontânea : queixas mais comuns na Atenção Básica / Ministério 

1. ed.; 1. reimp. – 

O RECURSO NÃO PROCEDE. Vide referência. A sequencia destacada à baixo, que a 

candidata alega estar faltando na alternativa, motivo pela qual solicita a anulação da mesma é uma 

informação complementar, sua ausência na alternativa não compromete o entendimento da questão. 



 

CONCURSO PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO - BA 
EDITAL 001/2017 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

Just. O termo puberdade deriva do latim pubertate e significa idade fértil; a palavra pubis 

(lat.) é traduzida como pelo, penugem. A puberdade expressa o conjunto de transformações 

somáticas da adolescência, que, entre outras, englobam: • Aceleração (estirão) e desaceleração do 

crescimento ponderal e estatural, que ocorrem em estreita ligação com as alterações puberais. • 

Modificação da composição e proporção corporal, como resultado do crescimento esquelético, 

muscular e redistribuição do tecido adiposo. • Desenvolvimento de todos os sistemas do organismo, 

com ênfase no circulatório e respiratório. • Maturação sexual com a emergência de caracteres 

sexuais secundários, em uma sequência invariável, sistematizada por Tanner (1962). • 

Reorganização neuroendócrina, com integração de mecanismos genéticos e ambientais. 

Referência: Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas e Estratégicas. Proteger e cuidar da saúde de adolescentes na atenção básica .Brasília 

: Ministério da Saúde, 2017.Págs.67,68. 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/saude_adolecentes.pdf 
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CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 

Questão: 27 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

O fato da alternativa está incompleta não a torna errada. Portanto a alternativa que não é um 

Objetivo do SUS é a letra C que é uma atribuição comum. Recurso Indeferido. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCURSO PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO - BA 
EDITAL 001/2017 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

CARGO: FISCAL AMBIENTAL 

Questão: 09 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
Questão: 10 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 
 

Observando o comando, pode-se limitar a justificar a IMPROCEDÊNCIA do recurso ao 

conteúdo da questão em tela, que é vozes verbais. 

A questão solicita a identificação da alternativa que apresenta a forma verbal da voz ativa, 

assim, elimina-se de entrada as letras “a”, “c” e “d”, que se apresentam na passiva. 

A alternativa correta é a letra “B”, já que a oração em tela não apresenta agente da passiva. 

Não tendo na voz passiva o agente da passiva, não é possível determinar na voz ativa o sujeito, 

portanto, a forma verbal na terceira pessoa do plural indica o sujeito que não se pode determinar- 

verbo na terceira do plural. 

Esclarecendo: 

(O Estado) promoverá a educação. 

A educação será promovida (pelo Estado) 

Se não podemos determinar o sujeito, a forma verbal que sinaliza para a sua indeterminação 

é, por regra, a terceira pessoa do plural. 

Por que não “ Promover-se-á”? 

Não se aceita a forma verbal em questão porque o “se” na forma verbal é uma partícula 

apassivadora (portanto, forma verbal na passiva e não na ativa como solicitado), dado que o verbo 

principal é transitivo direto. 
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Questão: 16 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA  

 

Questão: 21 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  

 

 

 
Questão: 27 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCURSO PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO - BA 
EDITAL 001/2017 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

Questão: 28 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  

 

 

 
Questão: 31 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “C” e não “A” conforme divulgado 
anteriormente. 

 

Questão: 36 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  

 

A referida lei 9433 de 1998 que dispõe sobre a política nacional de recursos hídricos da as 

diretrizes referentes a concessão de outorga para uso de água que consta no programa de provas do  

edital. 
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Questão: 40 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  

 

Candidata cita que não há resposta pois as 3 primeiras afirmações estão corretas e não há 
nenhuma alternativa contemplando essa resposta, entretanto a questão claramente pede quais 
afirmações estão incorretas sendo apenas a afirmação de número IV incorreta , sendo a letra B a 
resposta correta. 

40. Art. 91 São atribuições do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio 
Ambiente – CODEMA: 

I – formular e fazer cumprir as diretrizes da Política Municipal de Meio Ambiente, 
acompanhando, avaliando, atualizando e implementando sua execução; 

II – elaborar e propor leis, normas e procedimentos, destinadas à recuperação, melhoria ou 
manutenção da qualidade ambiental, observadas as legislações federal, estadual e municipal que 
regulam a espécie; 

III – fiscalizar o cumprimento das leis, normas e procedimentos a que se refere o inciso 
anterior; 

IV – aplicar multas referentes ao descumprimento da lei.(incorreta) 

Estão incorretas: 

a) I e II 

b) Apenas IV 

c) I e III 

d) II e IV 
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CARGO: FISCAL SANITÁRIO 

Questão: 09 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
Questão: 10 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 
 

Observando o comando, pode-se limitar a justificar a IMPROCEDÊNCIA do recurso ao 

conteúdo da questão em tela, que é vozes verbais. 

A questão solicita a identificação da alternativa que apresenta a forma verbal da voz ativa, 

assim, elimina-se de entrada as letras “a”, “c” e “d”, que se apresentam na passiva. 

A alternativa correta é a letra “B”, já que a oração em tela não apresenta agente da passiva. 

Não tendo na voz passiva o agente da passiva, não é possível determinar na voz ativa o sujeito, 

portanto, a forma verbal na terceira pessoa do plural indica o sujeito que não se pode determinar- 

verbo na terceira do plural. 

Esclarecendo: 

(O Estado) promoverá a educação. 

A educação será promovida (pelo Estado) 

Se não podemos determinar o sujeito, a forma verbal que sinaliza para a sua indeterminação 

é, por regra, a terceira pessoa do plural. 

Por que não “ Promover-se-á”? 

Não se aceita a forma verbal em questão porque o “se” na forma verbal é uma partícula 

apassivadora (portanto, forma verbal na passiva e não na ativa como solicitado), dado que o verbo 

principal é transitivo direto. 

 

Questão: 16 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA  
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Questão: 33 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  

 

Conserva-se o gabarito. 

A única alternativa falsa da questão é a de número IV. 

 
Questão: 39 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA  
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CARGO: PROFESSOR I 

Questão: 03 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

Quanto ao texto do enunciado não houve citação ou pensamento focado em nenhum autor 

em especial. Por esses motivos, a questão tem sua elaboração correta e o gabarito conservado – 

alternativa D ( VVVF). (Educação Inclusiva – Lições de Minas). 

 
 
Questão: 05 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

A alternativa C está incorreta: “Do ponto de vista propriamente linguístico, o processo de 

alfabetização é, fundamentalmente, um processo de transferência da sequência temporal espaço-

direcional da escrita para a sequência temporal da fala, e de transferência da forma sonora da fala 

para a forma gráfica da escrita.” 

A parte sublinhada deveria ser assim: ........... um processo de transferência da sequência temporal 

da fala para a sequência temporal espaço-direcional da escrita, ................... 

Por isso, não justifica a anulação da questão; visto que o que se pede é a alternativa incorreta – item 

que é apresentado. (Alfabetização e Letramento – Magda Soares). 

 
Questão: 06 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

Segundo o PCN – Meio Ambiente e Saúde, a questão e gabarito estão corretos.  O 

enunciado nem a alternativa B colocou o professor “dono do saber nem transmissor do saber” mas 

sim um transmissor na noção de que o processo de construção e de produção do conhecimento é 

constante, ou seja, acontece em qualquer lugar, com qualquer agente educativo ou não. Ademais o 

foco era o tema Meio Ambiente. 
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Questão: 09 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “D” e não “C” conforme divulgado. 
 
Questão: 11 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

Alternativa A correta conforme PCN Matemática pág. 43. Conserva-se o gabarito. 

 
Questão: 13 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

O conteúdo programático foi publicado em edital e a empresa não tem o dever de identificar 

cada item programático nas questões. Conserva-se o gabarito, segundo LDB 9394/96 artigo 27 e 

incisos. 

 
Questão: 14 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

Conserva-se o gabarito – C. A alternativa B está correta, por isso, não há duplicidade. ( 

Educação Inclusiva -  Rosana Glat). 

 

Questão: 17 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  

 

A alternativa B está incorreta pois afirma que .....................e a multiplicidade de interesses e 

necessidades apresentadas pelos professores............., o que deveria ser ....................e a 

multiplicidade de interesses e necessidades apresentadas pelos alunos............(Artigo 25 - Res. 

07/2010). 
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Questão: 19 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 

Questão: 20 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

O fato de ter tido um equívoco no número do artigo não atrapalha a organização do 

pensamento do candidato, pelo fato de que o conteúdo do artigo está correto.  

**Por favor, consultoria, altere o número do artigo de 56 para 54. 

 
Questão: 21 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

.....mandei-o prender (“ele” prender) os cavalos na cocheira.  

Com os verbos causativos: mandar, deixar, fazer,.... e com os sensitivos: ver, ouvir, sentir,.... 

– os pronomes oblíquos exercem a função de sujeitos dos infinitivos propostos. 

Na 1ª oração “Sabe-se” (se – partícula apassivadora: sujeito simples da oração “que sua hora 

chegou”); 2ª oração: “que sua hora chegou” – sujeito simples, núcleo: hora. 

Por isso, conserva-se o gabarito (José Almir Dornelles – a gramática do concursando).  

 
Questão: 22 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

“Na manhã seguinte, desci (verbo intransitivo) um pouco amargurado (predicativo), outro 

pouco satisfeito (predicativo) – predicado verbo-nominal. 

O gabarito está correto – D.  

A alternativa B que o candidato diz também correta, está incorreta pois não é um predicado 

verbo-nominal, mas sim predicado verbal - ...anunciei-lhe um pouco de minha tristeza....verbo 

transitivo direto e indireto sem predicativo. 
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Questão: 23 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

A alternativa B está correta: “...combate à fome (termo preposicionado substantivo abstrato: 

complemento nominal). Assim, justifica o gabarito e conserva a questão.  

 
Questão: 25 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 

Questão: 26 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

Restam concorda com vagas – núcleo do sujeito simples; a maioria dos candidatos não se 

matricularam – sujeito partitivo + determinante no plural: concordância com o núcleo ou com o 

determinante; porém falta – sujeito oracional, a oração sublinhada: verbo na 3ª pessoa do singular – 

reservar as vagas dos repetentes.  

Por essa justificativa e de acordo com  José Dornelles, a questão e gabarito se conservam. 

 

Questão: 27 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  

 

O enunciado solicitou a alternativa que não poderia ser preenchida pela preposição em 

parênteses, ou seja, a incorreta. Nesse caso, há resposta a ser assinalada – D.  

 

Questão: 28 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
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Gabarito correto – C. A alternativa C registra 20980mm e a alternativa B, 2098mm. Não há 

conversão, como diz a candidata, pois usam a mesma unidade ( milímetro). 

 

Questão: 30 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  

 

Não há como confundir a expressão “largura igual...... e comprimento igual......” pois 

subtende-se que toda largura e todo comprimento é igual para todas as medidas que se refere à 

largura e ao comprimento do campo de futebol. 

 
Questão: 34 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

Em nenhum momento, a questão afirmou que.... a maior parte do oxigênio que respiramos 

vem das algas marinhas e nem afirmou que ....... a Amazônia é o grande pulmão do mundo, como a 

candidata questiona.  Além disso, a alternativa C se refere a seres vivos e não exatamente seres 

humanos. 

A referida questão é bem específica e clara e o gabarito publicado está correto – alternativa 

B. (Favalli, Pessoa e Ângelo em Módulo 7 - Projeto Radix – Ciências – 7ºano.) 

não há o que não entender a alternativa C, pois existem no planeta Terra, aonde vivemos, tipos de 

ecossistemas terrestre e aquático. Conserva-se o gabarito – B, segundo Favalli, Pessoa e Ângelo em 

Módulo 2 - Projeto Radix – Ciências – 7ºano. 

 
Questão: 36 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  

 

A alternativa B está incorreta pois afirma que ...... é realizada com a participação do gás 

hidrogênio...... quando o correto seria ..... é realizada com a participação do gás oxigênio.... 

Já o gabarito – alternativa A - está correto, segundo Favalli, Pessoa e Ângelo em Módulo 7 - Projeto 

Radix – Ciências – 7ºano 
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Questão: 38 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “B” e não “D” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
Questão: 39 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA. 
 
 
Questão: 40 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

A alternativa B está correta. A questão pede a incorreta, que é a alternativa C, publicada no 

gabarito. E, diferente do que afirma a candidata, a alternativa C está incorreta, pois a 

desconcentração não é política, mas sim, econômica. (Geografia Geral e do Brasil - Igor Moreira – 

Vol. 3 – capítulo 6). 

A alternativa A está correta, pois se referiu a população de modo geral e não, como o 
candidato disse: aventureiros e nordestinos.  

A alternativa D não desconsidera os núcleos urbanos, pois cita que no início da urbanização 
no Brasil houve uma forte concentração humana; apenas não foi o foco da alternativa.   

Por isso, conserva-se o gabarito.  (Igor Moreira em Geografia Geral e do Brasil) 
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CARGO: PROFESSOR II - MATEMÁTICA 

Questão: 02 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 
Alternativa D correta conforme Lei 11947/2009 artigo 1º. Conserva-se o gabarito. 

Questão: 06 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

A questão só tem uma alternativa correta, a do gabarito – A. Porém, a candidata afirma ter 2 

corretas, A e B, mas a alternativa B está incorreta pois...... o projeto da escola depende da cautela 

dos seus agentes.....em assumir-se como tal...... 

Dessa forma, as ações do PPP no ambiente escolar serão transformadas em ideias de 

escritório; portanto ao invés de cautela, seus agentes devem ter ousadia.  

 
Questão: 09 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA  

 

Questão: 11 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

A afirmativa IV  

“Só pode haver resultados práticos se cada um dos objetivos estabelecidos estiver sob a 

responsabilidade ou de alguém ou de algum órgão da instituição.........” 

É entendida da seguinte forma: ou de alguém ou de algum órgão quer dizer um ou outro e 

não, como a candidata explica, “que tem a opção de ninguém”. 

Questão considerada correta em sua elaboração e sem possibilidade de anulação. 

 
Questão: 15 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “C” e não “A” conforme divulgado 
anteriormente. 
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Questão: 18 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

As alternativas mostram temas transversais relacionados com a Matemática e apenas a 

alternativa A, incorreta, não indica um tema transversal conectado à Matemática e a nenhum 

conteúdo. 

 
Questão: 19 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  

 

Na alternativa A, que a candidata considerou correta. Promover estudos e pesquisas que 

permitam avaliar as ações voltadas para a alimentação escolar, desenvolvidas no entorno escolar, 

está incorreta, pois os estudos, pesquisas que avaliam as ações voltadas para a alimentação escolar 

são desenvolvidas no âmbito das respectivas escolas, conforme Lei PNAE em seu artigo 5º. 

Conserva-se o gabarito e questão. 

 

Questão: 21 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA  
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Questão: 22 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

 

 

Questão: 25 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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Questão: 26 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 
PG( a√2, a√3, �3) → �2�1 = �3�2 → �22 = �1 . �3 → (a√3)2 = a√2·. �3→ 3�2 = √2·�4→ √2·�2= 3.  
Então �2= 3√2· ·  √2√2 = 3√22 . Então �1 = 4�2 = 4. 3√22 = 6√2 Resp: letra B. 

 
Questão: 27 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 

Questão: 31 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

 
 
 
Questão: 32 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
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Questão: 34 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

 

Questão: 36 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 

Questão: 37 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
Questão: 38 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: 
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Questão: 40 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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CARGO: PROFESSOR II - BIOLOGIA 

 
 
Questão: 10 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

Não há mais de uma alternativa correta. Apenas a apontada pelo gabarito – B. (Artigo 2º  

Lei 11947/2009) 

 
Questão: 15 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “C” e não “A” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
 
Questão: 22 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 
Referências: 1) Biologia Sérgio Linhares e Fernando G. Volume único página 154 

  2) Biologia Clézio e Bellinello – Volume único página 94 

Justificativa: “As bactérias reproduzem-se assexuadamente por bipartição e 
sexuadamente por conjugação” conforme referências acima. Confirmando a reprodução 
sexuada das bactérias 

Conclusão: o item está correto conforme gabarito opção A 

Obs: gabarito correto opção A 

 
Questão: 25 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 
Referências: 1) Biologia Sérgio Linhares e Fernando G. Volume único página 258 

  2) Biologia Clézio e Bellinello – Volume único página 306 

Justificativa: O gás carbônico na forma de íons bicarbonato é transportado pelo plasma. 
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CO2 + H2O                  H2CO3                        (HCO3 
-) + H+  

A primeira reação é catalizada pela  anidrase carbônica, uma enzima existente nas 
emacias. 

O ácido carbônico resultante dessa reação é um ácido fraco, que dissocia formando íons 
bicarbonato e hidrogênio transportados pelo plasma. 

Na forma de íons  bicarbonato e não de gás carbônico conforme reação química 
mostrada. A questão fala de íons bicarbonato (HCO3 

-) não CO2. 

Conclusão: A alternativa C é correta 

  Não é correta a alternativa B 

 
Questão: 31 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 
Referências:   1) Biologia Clézio e Bellinello – Volume único página 281 

    2) Biologia Amabis e Martho – Volume 1 página 85 

    3) Redação Rural News 22/05/2003 

    4) Internet  Valor nutritivo dos peixes 

Justificativa: Embora a maior fonte de vitamina E seja óleos vegetais e vegetais verdes, 
o peixe também é considerado fonte de vitamina E (Clézio e Bellinello), carnes magras 
(incluindo os peixes de carnes magras – Amabis e Martho) como Badejo, Cação, 
Dourado, Namorado, Tilápia e outros. 

A carne de peixe é rica em vitaminas A1, B1, B2, B6, C, D e E ( Redação Rural News) 

Conclusão: A carne de peixe é considerada fonte de Vitamina E, embora não citado em 
alguns livros, o que torna a opção B a marcação correta. 

Obs. Gabarito correto opção B.  
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Questão: 31 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

Resposta: Opção errada letra B conforme gabarito 

Referência: HTTP://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meioambiente-biosfera/biosfera 

Justificativa: A questão não se refere, não se trata de divisões conforme profundidade, 
nem classificação conforme deslocamento de seres vivos. 

  A questão trata apenas de uma característica ecológica que envolve 
ecossistema – “habitat” e nicho ecológico. 

  Comparando os “habitats” e os nichos ecológicos dos outros biociclos e 
segundo a referência citada anteriormente está nítido que o mar é considerado contínuo 
em relação aos “habitats” terrestres e de águas doces. Exemplo: animais marinhos 
percorrem grandes distâncias, mudam de oceano, de fatores abióticos diferentes para 
reproduzir. 

Conclusão: Gabarito correto opção B. 
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CARGO: PSICÓLOGO 

Questão: 32 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 
O enunciado requer apenas uma alternativa dentre as quatro disponíveis, que complete 
corretamente a característica principal da “fobia simples”, que neste caso, está descrita na 
letra “A –”ter um início mais precoce e um prognóstico mais favorável”. 

 A questão não pode ser anulada, pois se refere a uma definição presente em todos 
os manuais de psiquiatria, referentes a este tipo de transtorno fóbico-ansioso, e não 
caracterizado apenas no CID 10, que não é a única referência utilizada para a construção 
de questões de psicopatologia. Sendo assim, pode-se citar que, é de conhecimento 
científico nestes estudos que: “a pessoa com fobia social geralmente apresenta seus 
primeiros sintomas ainda na adolescência, sendo que em 90% dos casos o quadro se 
apresenta antes dos 25 anos de idade, afetando igualmente homens e mulheres. O que 
distingue justamente a fobia social de outras fobias de ansiedade é o fato de esta ter seu 
início no período da adolescência (ao redor dos 14 aos 16 anos), causar incapacitação 
restrita a situações sociais, apresentar rubor facial, precipitação por situações sociais, 
cognições (interpretações) únicas e distorcidas.” Confirmando, portanto, que a resposta 
correta é a letra A. 

 
Questão: 39 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

A resposta correta é a letra “B” – corretas apenas I e II. A terceira alternativa 
relativa ao enunciado, afirma que o atendimento não-intensivo dos serviços do CAPS tem 
monitoramento “somente na unidade”, por isso é FALSA. 

Cada usuário de CAPS deve ter um projeto terapêutico individual, isto é, um 
conjunto de atendimentos que respeite a sua particularidade, que personalize o 
atendimento de cada pessoa na unidade e fora dela e proponha atividades durante a 
permanência diária no serviço, segundo suas necessidades. A depender do projeto 
terapêutico do usuário do serviço, o CAPS poderá oferecer, conforme as determinações 
da Portaria GM 336/02: 

 • Atendimento Intensivo: trata-se de atendimento diário, oferecido quando a 
pessoa se encontra com grave sofrimento psíquico, em situação de crise ou dificuldades 
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intensas no convívio social e familiar, precisando de atenção contínua. Esse atendimento 
pode ser domiciliar, se necessário;  

• Atendimento Semi-Intensivo: nessa modalidade de atendimento, o usuário pode 
ser atendido até 12 dias no mês. Essa modalidade é oferecida quando o sofrimento e a 
desestruturação psíquica da pessoa diminuíram, melhorando as possibilidades de 
relacionamento, mas a pessoa ainda necessita de atenção direta da equipe para se 
estruturar e recuperar sua autonomia. Esse atendimento pode ser domiciliar, se 
necessário; • Atendimento Não-Intensivo: oferecido quando a pessoa não precisa de 
suporte contínuo da equipe para viver em seu território e realizar suas atividades na 
família e/ou no trabalho, podendo ser atendido até três dias no mês. Esse atendimento 
também pode ser domiciliar. 
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CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Questão: 02 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
Questão: 09 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
Questão: 15 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 
 

As orações subordinadas exercem função substantiva, adjetiva ou adverbial da oração 

principal. Assim, no caso em questão, a primeira oração exerce função adverbial, expressando uma 

relação semântica de finalidade e se classificando em oração subordinada adverbial final. 

 A oração “É preciso” é a principal, e o leitor, ao indagar ao verbo “o que é preciso” 

encontrará o sujeito oracional, ou seja, a oração subordinada substantiva que exerce função de 

sujeito da oração principal – que haja complementação de recursos. 

Assim exposto, não há o que contestar na questão. 

 

Questão: 22 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “A” e não “C” conforme divulgado 
anteriormente. 

 

 
Questão: 23 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “C” e não “B” conforme divulgado 
anteriormente. 
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Questão: 31 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

As afirmativas tratam dos conceitos gerais sobre Regime de Caixa e Regime de 

Competência.. A afirmativa I dispõe que O Regime de Caixa  “...considera as despesas 

EFETIVAMENTE realizadas no exercício financeiro”, o que torna a afirmativa VERDADEIRA. A 

questão não trata da escolha deste o daquele regime. A escolha do regime a ser adotado é tema 

distinto deste. Há nessa questão apenas a busca pela correta identificação dos conceitos gerais sobre 

Regime de Caixa e Regime de Competência. Dessa forma a questão está correta e a resposta correta 

é a Opção B, que deve ser mantida. 

 
Questão: 33 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  

 

Conforme institui a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 165, cabe ao Poder 
Executivo a iniciativa de estabelecer: 

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá: 
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a 
maioria do capital social com direito a voto; 
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da 
administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder 
Público. 
 

O enunciado da questão solicita que seja indicada a Lei que estabelece os ditames das 

esferas orçamentárias, fiscal e de seguridade social. Estes ditames estão definidos na Lei 4320/64 

que estatui NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E 

CONTROLE DE ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS 

MUNICÍPIO E DO DISTRITO FEDERAL. Ao Poder Executivo cabe a elaboração das Leis 

Orçamentárias à luz destes ditames, destas regras gerais, portanto a resposta correta é a Opção C, 

conforme Gabarito. 
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Questão: 38 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

O fato de abordar “parcialmente”, como sugere o recurso não torna a Opção C inválida. O 

enunciado não sugere exclusividade na resposta. Não afirma que “Os Créditos Extraordinários são 

destinados EXCLUSIVAMENTE a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra ou 

calamidade pública.” No entanto estes créditos atendem a esse fim. Para completar as demais 

opções NÃO estão corretas, o que valida a Opção C com a única resposta correta. O Gabarito está 

correto. 
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CARGO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

Questão: 03 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

Do enunciado: Uma das causas...aponta para o fato 

No enunciado tem-se dois substantivos que guiam o comando: causa= sinônimo de 
razão, motivo; e fato/acontecimento/ocorrência. 

Mediante o enunciado, as alternativas “A” e “C” são eliminadas.  

A alternativa “D” apresenta fato pressuposto, entretanto, ele está contido na 
seguinte causa: os resultados do PISA demonstraram que o desempenho no Brasil piorou 
em leitura e empacou em ciências. De outro modo, o enunciado da alternativa “D” 
“explica”, “fundamenta” a afirmativa que introduz o parágrafo, mas NÃO se constitui a 
resposta que atende ao enunciado. 

A alternativa “B” atende ao comando de forma irrefutável, até porque aparece 
literalmente no texto: “Uma das razões apontadas para o tão fraco desempenho é a 
defasagem de idade dos alunos e séries atrasadas”. 

 
Questão: 36 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA  
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Questão: 32 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

O recurso não procede, não faz apontamento científico quanto a
sentido o que foi descrito pela candidata.

Referência: Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Acolhimento à demanda espontânea : queixas mais comuns na Atenção 
Básica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 
Básica. – 1. ed.; 1. reimp. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013.Pág.77.
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

O recurso não procede, não faz apontamento científico quanto a questão. Não tem 
sentido o que foi descrito pela candidata. 

 

Referência: Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Acolhimento à demanda espontânea : queixas mais comuns na Atenção 

Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 
Brasília: Ministério da Saúde, 2013.Pág.77. 

 

 

 

 

 

BA 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 

questão. Não tem 

 

Referência: Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Acolhimento à demanda espontânea : queixas mais comuns na Atenção 

Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 
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CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Questão: 30 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a “C” e não “D” conforme divulgado anterioemente. 
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CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIO 

Questão: 02 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA  

 

Questão: 10 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 
 

Observando o comando, pode-se limitar a justificar a IMPROCEDÊNCIA do recurso ao 

conteúdo da questão em tela, que é vozes verbais. 

A questão solicita a identificação da alternativa que apresenta a forma verbal da voz ativa, 

assim, elimina-se de entrada as letras “a”, “c” e “d”, que se apresentam na passiva. 

A alternativa correta é a letra “B”, já que a oração em tela não apresenta agente da passiva. 

Não tendo na voz passiva o agente da passiva, não é possível determinar na voz ativa o sujeito, 

portanto, a forma verbal na terceira pessoa do plural indica o sujeito que não se pode determinar- 

verbo na terceira do plural. 

Esclarecendo: 

(O Estado) promoverá a educação. 

A educação será promovida (pelo Estado) 

Se não podemos determinar o sujeito, a forma verbal que sinaliza para a sua indeterminação 

é, por regra, a terceira pessoa do plural. 

Por que não “ Promover-se-á”? 

Não se aceita a forma verbal em questão porque o “se” na forma verbal é uma partícula 

apassivadora (portanto, forma verbal na passiva e não na ativa como solicitado), dado que o verbo 

principal é transitivo direto. 

 

Questão: 16 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA  
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Questão: 33 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  

 

Alguns capilares contém heparina para ser usado no microhematócrito. 

Fonte= Manual de Biodiagnóstico, Caldeira Júnior, Antonio Marmoro, pág. 71, 2008. Eles 

definem capilares como tubos de vidro reduzidos, usados em hematologia e bacteriologia para 

pesquisa e procedimentos em que é necessária uma pequena porção do que se vai analisar. Alguns 

capilares são dotados de anticoagulante específico para coleta. 

 
Questão: 39 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  

 

Área não crítica = Dependências que não apresentam risco de transmissão de infecção; já a 

área semi-crítica= Local de menor risco de transmissão de infecção, ou seja, pode conter mas tem o 

menor risco e a não crítica não apresenta risco algum. Recurso Indeferido. Fonte= Glossário em 

Biossegurança Fiocruz. 
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CARGO: TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS 

Questão: 21 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “D” e não “C” como divulgado anteriormente. 
 
Questão: 36  
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “C” e não “D” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
 
Questão: 39 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 


