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CONCURSO – EDITAL 001/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS-MA 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 
 

RECORRENTE: 103.283 e Outros 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 32 

RECUSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão não pede que seja marcado a alternativa que apresenta APENAS a palpação do músculo 

iliopsoas, portanto, a justificativa do candidato de que “mas o fato é que essa palpação descrita na letra 

E também descreve a palpação do músculo ilíaco” não sustenta o seu pedido de alteração do gabarito, 

visto que a alternativa E responde corretamente ao enunciado da questão. 

 

FONTE: DREEBEN, Olga. MDS: Manual de Sobrevivência para Fisioterapia. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, página 209 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

FONTE: DREEBEN, Olga. MDS: Manual de Sobrevivência para Fisioterapia. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, página 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO: PROFESSOR DO 6° AO 9° ANO – LÍNGUA PORTUGUESA 
 

RECORRENTE: 103545 e Outros 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

CARGO: PROFESSOR DO 6° AO 9° ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

RECORRENTE: 100.979 e Outros 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Segundo o atual texto da LDB, somente as afirmações II e III estão corretas, sendo que as outras 

afirmações se encontram incompletas ou incorretas na referida questão. 

FONTE: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Leis/L9394.htm 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECURSO: 14979 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

A argumentação apresentada pelo candidato não trata da questão solicitada por ele. 

 

RECORRENTE: 100.979 e Outros 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Os jogos da Grécia antiga eram realizados em consagração ou homenagem aos deuses. Os jogos 

olímpicos eram realizados em honra a Zeus e o Ístmicos em honra a Posseidon. 

Fonte: LESSA, F. S. Atletas na Grécia Antiga: da Competição a Excelência. Rio de Janeiro, Ed. Mauad 

X, 2017. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECURSO: 14972 

IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O candidato solicitou recurso da questão 18, mas ao discorrer o texto falou que a questão era 19. Dessa 

forma, fica impossibilitado saber a qual questão realmente o candidato se refere. 

 

CARGO: ENFERMEIRO 
 

RECORRENTE: 103.558 e Outros 

QUESTÃO 13 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 18 

RECUSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A descontaminação de artigos poderá ser feita por qualquer uma das seguintes alternativas: 

Fricção auxiliada por esponja, pano, escova, etc.; embebidos com produto para esta finalidade; 

Imersão completa do artigo em solução desinfetante acompanhada ou não de fricção com 

escova/esponja; 

Pressão de jatos d’água com temperatura entre 60 e 90 graus centígrados, durante 15 minutos 

(máquinas lavadoras sanitizadoras, esterilizadoras de alta pressão, termodesinfetadoras e similares); 

Imersão do artigo na água em ebulição por 30 minutos; ou 

Autoclavagem previa do artigo ainda contaminado, sem o ciclo de secagem. 

A escolha da alternativa deve ser baseada nas possibilidades do estabelecimento, obedecendo a 

natureza do artigo em processamento. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar. Processamento 

de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde. 2 ed. Brasília,1994. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Na alternativa “C” o termo “súbita” (= repentino) foi substituído propositalmente por “comedida” (= 

moderada), tornando desta forma a afirmativa incorreta. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

CARGO: CONTADOR 
 

RECORRENTE: 104.293 e Outros 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O cerne da questão é apontar a alternativa que contém contas de natureza devedora. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

À medida que as necessidades de controle foram surgindo, a contabilidade foi criando instrumentos 

para o registro de todos os fatos que afetam o patrimônio de uma entidade. Em alguns momentos da 

história da contabilidade, surgiram dúvidas quanto ao melhor critério de registro de determinadas 

transações. Diante disso, os primeiros contadores tiveram de fazer algumas opções, que acabaram 

sendo adotadas pelos demais colegas, ficando como regras, que passaram a ser seguidas e aceitas por 

todos. A essas regras básicas que foram adotadas denominamos Princípios Contábeis e hoje formam o 

arcabouço teórico que sustenta toda a contabilidade. 

Princípios Fundamentais de Contabilidade significam, então, as regras em que se assentam toda a 

estrutura teórica para a escrituração e análise contábil. 

A contabilidade é uma ciência de caráter essencialmente prático. Ao longo dos anos, diversos critérios 

foram desenvolvidos, diversas opções foram efetuadas, numa tentativa de normalizar e de se chegar a 

uma melhor forma de controlar o patrimônio de uma entidade. Assim, os princípios são a exteriorização 

de critérios aceitos pela maioria dos contadores. 

Não podemos entender que os princípios contábeis devem ser restritos a um rol legal taxativo, mas 

exemplificativo, pois a necessidade de controle patrimonial é absolutamente mutável tendo em vista as 

constantes mudanças sociais. 

Sendo assim o princípio do Denominador Comum Monetário é amplamente utilizado no meio 

contábil e diz que a contabilidade deve ser feita numa única moeda e que todos os itens devem ser 
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avaliados por essa moeda. Assim, na dívida contraída originariamente em dólares será controlada em 

dólares, mas na escrituração comercial será expressa em reais. Se a empresa tem uma obra de arte no 

seu ativo, recebida em doação, por exemplo, para figurar na sua contabilidade ela deverá avaliar essa 

obra em reais. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

RECORRENTE: 101.241 

 

QUESTÃO 33 e Outros 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Apesar de haver duas alternativas iguais não há comprometimento da questão, visto que a alternativa 

correta não se encontra em nenhuma delas. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 
 

RECURSO: 015039 

 

QUESTÃO 13 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O candidato identificou como recurso de Prof. de 1° ao 5º ano, mas a abordagem do recurso não condiz 

com a questão desse cargo. 

 

RECURSO: 14957 

IMPROCEDENTE 

 

O candidato não especificou a qual questão se referia. 

 

 

RECORRENTE: 103.865 e Outros 

QUESTÃO 03 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 



  

 

 

Rua Benjamim Constant, 2082 – centro/norte – CEP: 64000-280 – Teresina – Piauí  
fone/fax (86) 3223-9392 / 9442-2189  -  CNPJ: 04.751.944/0001-51   

site: www.funvapi.com.br    -   e-mail: fjvale@hotmail.com   

 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Negando a generalização “todo” dizemos o contrário para “algum”. 

A negação de “é esperto” seria “não é esperto” 

Logo a negação lógica da afirmativa dada é: Algum adolescente não é esperto. 

É importante notar que afirmativas lógicas seguem regras específicas para sua negação que às vezes 

fogem ao senso comum. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A sequência é definida por seus primeiros elementos e possui infinitos elementos indicados pelas 

reticências. A questão pede um par de números que faz parte da sequência e não os próximos dois. 

Sendo assim a questão não apresenta qualquer falha lógica ou erro e a resposta, como o próprio 

requerente indica é a opção “B” (82 e 730). 

A questão não pede os dois próximos elementos da sequência mas dois elementos que façam parte da 

sequência. 730 seria o próximo elemento. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Dentre todas, a incorreta é a letra A visto que, “Amadurecer certezas e conhecimentos prévios do 

aluno para que ele possa ampliar os próprios saberes” é uma habilidade que o PCN de Língua 

Portuguesa não contempla na temática  de oralidade. As demais alternativas apresentam habilidades 

contempladas no PCN. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Na produção de texto se trabalha com variedade de gênero e não com modelos unificados para 

expressar a escrita.  Quanto a letra C, segundo o PCN a escrita desenvolve atitude de escuta, respeito 

e avaliação do trabalho dos seus pares. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 24 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A omissão do valor da multa não prejudicou o entendimento dos candidatos, por se tratar de uma 

informação irrelevante neste caso. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

RECURSO: 15021 

QUESTÃO 19 

 

O item 6 dos conteúdos é: Raciocínio Lógico e Matemático – Probabilidades, Análise Combinatória: 

Arranjo, Permutação e Combinação, Álgebra Linear, Noções de Geometria Básica, geométricos, 

matriciais e leis de Morgan. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101.483 e Outros 

 

QUESTÃO 28 

RECUSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A atividade de artes visuais não tem por objetivo levar a criança a uma competição estética ou atribuir 

valor em relação aos trabalhos dos seus pares. Segundo o RCNEI as atividades de artes visuais deve 

proporcionar a criança exploração de materiais diversificados imprimindo criatividade, sentimentos e 

realidade. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO: VIGILANTE 
 

RECORRENTE: 100.362 e Outros 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Recurso não assiste ao recorrente, visto que trata-se uma medida de superfície (m2), ou seja, não é 

linear. 

Em medidas de área, a conversão segue a proporção de 100 para cada unidade aumentada ou diminuída. 

 

Portanto converter 18m2 para cm2, obtemos:  

De m2 para cm2, temos de multiplicar o valor duas vezes por cem. 

100*100 – 10.000 ou uma vez por 10 mil. 

 

Temos então 18*10.000 = 180.000 cm2 

 

Conversão de Medidas de Superfície 

As medidas de superfície estão diretamente ligadas ao nosso cotidiano, ao comprar um lote, pintar uma 

parede, ladrilhar um piso ou azulejar uma parede, o primeiro fato que precisamos saber é a medida da 

área das superfícies. Pelo SI (Sistema Internacional de Medidas), a unidade padrão usada para expressar 

uma medida de área é o metro quadrado (m²). A área de uma superfície é calculada através do produto 

entre o comprimento e a largura. Os múltiplos e submúltiplos do metro quadrado (m²) são: 

 

Múltiplos: quilômetro quadrado (km²), hectômetro quadrado (hm²), decâmetro quadrado (dam²). 

Submúltiplos: decímetro quadrado (dm²), centímetro quadrado (cm²), milímetro quadrado (mm²). 

 

As unidades de medidas de superfície podem aparecer em qualquer uma das unidades citadas, de modo 

que podem ser transformadas de uma unidade para outra. Isso deverá ocorrer com base na tabela de 

transformações demonstradas a seguir: 

 

 
 

Transformando 2m² em cm² = 2 x 100 x 100 = 20 000 cm² 

Transformando 1km² em m² = 1 x 100 x 100 x 100 = 1 000 000 m² 
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Transformando 3hm² em dm² = 3 x 100 x 100 x 100 = 3 000 000 dm² 

Transformando 4km² em mm² = 4 x 100 x 100 x 100 x 100 x 100 x 100 =  

4 000 000 000 000 mm² 

Transformando 4m² em dam² = 4 : 100 = 0,04 dam² 

Transformando 100cm² em m² = 100 : 100 : 100 = 0,01 m² 

Transformando 35 000 000m² em km² = 35 000 000 : 100 : 100 : 100 = 35km² 

 

Fonte: 

Calculadora virtual: 

http://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=ConvArea 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/conversao-medidas-superficie.htm 

https://www.somatematica.com.br/fundam/medsup2.php 

Souza, Joamir Roberto de 

Vontade de Saber Matemática; 6° ano / Joamir Roberto de Souza, Patricia Rosana Moreno Pataro –  

2° edição – São Paulo – FTD, 2012 

Capítulo 12 – Medidas de superfície 

Páginas 268 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Para resolução da questão deve-se: 

1º - calcular o valor total de cada um dos produtos, utilizando a multiplicação. 

2º - Somar os valores totais parciais para obter o valor total da compra. 

3º - Como o pagamento será parcelado em três vezes, o valor total obtido no passo anterior será dividido 

por três. 

A seguir a resolução da questão: 

 

17*13 = R$ 221,00 

1*139 = R$ 139,00 

7*19 = R$ 133,00 

10*23 = R$ 230,00 

Total = R$ 723,00 

Para saber o valor de cada parcela, basta dividir o valor por 03 

723/3 = R$ 241,00 

 

Fonte: 

Souza, Joamir Roberto de 

Vontade de Saber Matemática; 6° ano / Joamir Roberto de Souza, Patricia Rosana Moreno Pataro –  

2° edição – São Paulo – FTD, 2012 

Capítulo 03 – Operações números naturais 

Páginas 50 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

http://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=ConvArea
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/conversao-medidas-superficie.htm
https://www.somatematica.com.br/fundam/medsup2.php
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QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O erro de digitação não interferiu no contexto nem nos dados essenciais para a resolução da situação 

problema. 

Onde se diz “passou”, diz-se “passeio”. 

Toda a contextualização e concordância no exercício foi respeitada. 

A seguir a resolução do referido exercícios. 

 

5*25 = 125 

155+125 = 280 

280/5 = R$ 56,00 
 

Fonte: 

Souza, Joamir Roberto de 

Vontade de Saber Matemática; 6° ano / Joamir Roberto de Souza, Patricia Rosana Moreno Pataro –  

2° edição – São Paulo – FTD, 2012 

Capítulo 03 – Operações números naturais 

Páginas 50 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: GUARDA MUNICIPAL 
 

RECORRENTE: 102.106 e Outros 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A forma irredutível da fração 8/10 é 4/5. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

QUESTÃO 21 

RECUSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A compreensão do enunciado também faz parte da resolução da questão. 

Existe um procedimento, chamado manobra de Heimlich, que qualquer pessoa pode fazer na tentativa 

de retirar o corpo estranho de uma vítima de engasgo. Nos casos onde a vítima apresentar obstrução 

das via aéreas o socorrista deve realizar a manobra, caso a vítima não apresente obstrução, a manobra 

é desnecessária, pois a finalidade da mesma é desobstruir as vias aéreas. 

Fonte: SOUSA, Selma Costa, et al. Noções de Primeiros Socorros em Ambientes de Saúde. 

Universidade Federal de Minas Gerais – Pró-Reitoria de Recursos Humanos – Departamento de 

Atenção à Saúde do Trabalhador. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

RECORRENTE: 103.550 e Outros 

 

QUESTÃO 01 

RECUSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa Michaelis, interpretação significa o ato ou efeito de 

interpretar, sentido ou significado que se atribui a alguma coisa. Já compreensão é a ação de 

compreender, capacidade de perceber o significado de algo. Ou seja, interpretação e compreensão 

andam juntas, uma vez que ambas significam compreender e interpretar algo. Por fim, ambas aparecem 

como sinônimas na referência a seguir. Portanto, uma vez que o gabarito está correto, a questão é 

mantida.  

Referências: 

https://www.sinonimos.com.br/interpretar/ 

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-

brasileiro/interpreta%C3%A7%C3%A3o/ 

https://michaelis.uol.com.br/palavra/DxZX/compreens%C3%A3o/ 

Portanto, a alternativa correta é apresentada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

CARGO: ADVOGADO/PROCURADOR 
 

RECORRENTE: 101.638 e Outros 

QUESTÃO 03 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa “B” está correta, de acordo com o texto. “O olhador sente o prazer de novas associações 

de coisas, animais e pessoas; e esse prazer é poético”. Ou seja, a publicidade, assim como a poesia, 

trabalha a linguagem explorando associações, como as metonímias e as metáforas. Na frase final do 

texto “E, ao vender-nos qualquer mercadoria, eles nos dão de presente “algo mais”, que é produto da 

imaginação e tem serventia, como as coisas concretas, que também de pão abstrato se nutre o homem”, 

o narrador se refere à necessidade que o ser humano tem de viver momentos de poesia, sonhar, 

imaginar, transportar-se para outros mundos 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/interpreta%C3%A7%C3%A3o/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/interpreta%C3%A7%C3%A3o/
https://michaelis.uol.com.br/palavra/DxZX/compreens%C3%A3o/
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QUESTÃO 06 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Primeiramente, há de se esclarecer que o conteúdo cobrado na questão encontra-se no conteúdo 

programático, item 11 – Sintaxe de colocação, que estuda a colocação dos pronomes oblíquos átonos. 

A alternativa “D” não está correta de acordo com a regra de colocação, pois a próclise é obrigatória 

quando antes do verbo houver, na oração, palavra de sentido negativo. Na frase em questão a palavra 

“ninguém” tem sentido negativo e exige a próclise, assim a frase correta é: “Ninguém se aproximou do 

carro que estava em chamas”. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O sinal indicativo de crase não está correto na frase da alternativa E, pois a crase é proibida diante do 

pronome indefinido “todas”. Note-se que o verbo “pedir” exige a preposição “a” e não há fusão com o 

artigo “a”. A frase correta é: “... por isso pediu ajuda a todos os moradores do bairro”. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre a substituição dos termos que complementam os verbos. Na frase I, o 

complemento do verbo transitivo indireto “informar” é o pronome “lhes”, uma vez que o complemento 

encontra-se no plural. 

Na frase II, o verbo “assistir” no sentido de “ver/presenciar” é transitivo indireto e não admite as formas 

“lhe/lhes”, apenas a substituição por “a ele(s)”, “a ela(s)”. 

Na frase III, o verbo “obedecer” quando o complemento é coisa, não aceita “lhe(s)”, apenas “a ele(s)”, 

“a ela(s)”. 

Por fim, o verbo “visar” no sentido de “ter em vista” não admite a forma oblíqua “lhe”, mas sim “a 

ele” ou “a ela”. 

Portanto, por somente a alternativa A responder corretamente a questão, o gabarito permanece 

inalterado. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 13 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Dois pontos em um mesmo lado não é problema, mas se os três estiverem do mesmo lado, eles 

estarão alinhados e não teremos triângulo formado. 

Sendo assim, todas as combinações possíveis de 3 vértices são C16,3: 

 

𝐶16,3 =
16!

3! 13!
=
16 ∙ 15 ∙ 14

3 ∙ 2
= 16 ∙ 5 ∙ 7 = 560 

Basta agora descontar as combinações que tem os 3 vértices em um mesmo lado 4C4,3: 

4 × 𝐶4,3 = 4 ×
4!

3! 1!
= 4 ×

4

1
= 16 

560 – 16 = 544. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A sequência é definida por seus primeiros elementos e possui infinitos elementos indicados pelas 

reticências. A questão pede um par de números que faz parte da sequência e não os próximos dois. 

Sendo assim a questão não apresenta qualquer falha lógica ou erro e a resposta, como o próprio 

requerente indica é a opção “B” (82 e 730). 

A questão não pede os dois próximos elementos da sequência mas dois elementos que façam parte da 

sequência. 730 seria o próximo elemento. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A escolha A-C é a mesma que C-A, pois a questão fala em par de vértices e um par não possui ordem. 

Portanto há apenas 9 escolhas (as diagonais do hexágono) de um total de 15 (lados + diagonais), logo 

temos probabilidade de 9/15 = 3/5. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

n(AUB) = n(A) + n(B) – n(A∩B) 

O mínimo da intercessão é Zero. 

O máximo da intercessão é o n(A) = 15 

O mínimo de n(B) será: 29 = 15 + x – 0 

O máximo de n(B) será: 29 = 15 + x – 15 

x = 29 – 15 + 15 = 29 = n(B) 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

No conteúdo listado para a avaliação encontramos: 

3. Resolvendo Problemas Interdisciplinares: 3.1 – A importância do Raciocínio Lógico na solução de 

problemas que contemplem diversas áreas do conhecimento.  

O enunciado da questão esclarece o necessário para a resolução da questão restando apenas um 

raciocínio simples com uma única incógnita. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A arguição incidental, trazida pelo parágrafo único do art. 1º da Lei 9.882/1999, determina que será 

possível a arguição quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato 

normativo federal, estadual, distrital e municipal, incluindo aqueles anteriores à Constituição vigente. 

Diferentemente da arguição direta, a incidental está restrita a atos normativos. Além disso, deve ser 

demonstrada a divergência constitucional relevante sobre a aplicação do ato, ou seja, pressupõe-se, 

para seu cabimento, a existência de demanda concreta onde haja a controvérsia. 

Como a ADPF, em sua modalidade incidental, pode ter por objeto ato normativo editado antes da 

Constituição, ela serve como instrumento de análise em abstrato da recepção de lei ou ato normativo 

pré-constitucional. Conforme entendimento do STF, no entanto, a revogação da lei não impede o exame 

da matéria, já que o que se postula é a declaração de sua ilegitimidade, não especificamente da recepção 

pela norma constitucional superveniente. 

Temos a concluir que uma assertiva ou alternativa não exclui a outra, não trazendo prejuízos ao que se 

deseja avaliar na questão. 

Erro material por si só não enseja necessariamente a anulação de questão de prova quando não é capaz 

de contribuir objetivamente no sentido da questão. 

Foi citada inclusive a lei 9.882/1999 que trata exclusivamente da ADPF. 
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A questão será mantida por não apresentar erro que prejudique suficientemente o entendimento da 

questão. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 24 

RECUSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A união legislará privativamente acerca de quaisquer atividades nucleares, ou atividades nucleares de 

qualquer natureza, inclusive, portanto, acerca da localização de usinas que operem ou que irão operar 

com reator nuclear. Note-se que a determinação constitucional é que a União legisle por meio de lei 

ordinária a respeito deste assunto, pois não está expresso que será por lei complementar. 

A lei complementar, para o caso em tela, somente é exigida para autorizar os Estados a legislar sobre 

questões específicas das matérias relacionadas no artigo 22. Mas, caberá à lei ordinária tratar do assunto 

“atividades nucleares de qualquer natureza”. 

O que diz a letra ”B” da questão, é que será exigida lei complementar para assuntos de atividades 

nucleares, o que não é exigência constitucional. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão poderia ser corretamente respondida como sendo crime de “Exploração de Prestígio, 

Estelionato ou mesmo Tráfico de Influência”. 

Os crimes de tráfico de influência e de exploração de prestígio são muito semelhantes, havendo 

penalistas que sustentam ser o segundo subespécie do primeiro. 

O crime de tráfico de influência vem previsto no art. 332 do Código Penal e tem como objetividade 

jurídica a tutela do prestígio da Administração Pública. 

Já o crime de exploração de prestígio vem previsto no art. 357 do Código Penal e tem como 

objetividade jurídica a tutela da administração da Justiça. 

O ponto comum em ambos os delitos é que o sujeito ativo (“venditor fumi” – vendedor de fumaça) 

procura, com sua conduta, negociar uma influência que, não necessariamente, possui.  

Diz-se, até mesmo, que, em ambos os delitos, haveria uma forma particular de estelionato. 

Pelo exposto, objetivamente, a resposta da questão teve a intenção de tipificar o tráfico de influência.  

Sendo assim, a questão será mantida, pois não apresenta motivos relevantes para sua anulação ou 

arguição concreta de incorreção. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão está correta, pois é competência privativa do Presidente da República o provimento de cargos 

públicos conforme estabelece a alternativa “C”. Pelo escopo da questão, não poderá haver interpretação 

que leve o candidato a objetivamente ser prejudicado em sua análise da assertiva e fazê-lo crer que o 

Presidente da República provém os cargos públicos da Administração Pública Estadual, Municipal, 

dos Órgãos do Judiciário, do Legislativo, entre outros provimentos. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Quando postula em juízo, o autor da ação deve indicar qual tutela jurisdicional é perseguida. Essa 

pretensão está ligada intimamente com uma providência no plano processual. Desse modo, necessário 

precisar se ambiciona uma providência condenatória, constitutiva ou simplesmente declaratória. Esse 

é o pedido imediato. 

Quanto ao pedido mediato, esse tem por fim uma tutela de direito material; aquilo que se busca 

como bem da vida. 

É como se autor respondesse à seguinte indagação ao Estado-Juiz: “O que você pretende?”. E parte 

autora responderia: “Quero uma condenação.”. E o Estado-Juiz insistisse: “Compreendo, porém mais 

especificamente o quê?” E o autor... ”Uma condenação do réu a pagar danos morais por ofensa à 

minha honra.” Perceba que no primeiro momento o autor da ação “respondeu” algo concernente 

ao pedido imediato (uma condenação). No segundo momento afirmou sua pretensão mediata, no 

caso bem da vida almejado (indenização por danos morais). 

Diz o CPC/15, com maior apuro do que o anterior, que o pedido deve ser certo (art. 322) e 

determinado (art. 324). Pedido certo é o pedido formulado de forma expressa, sem a utilização de 

formas vagas, genéricas e destituídas de sentido exato. E o pedido deve ser expresso justamente 

porque não se admitem pedidos implícitos, ressalvadas as exceções indicadas no próprio Código de 

Processo Civil (Juros legais, correção monetária e verbas de sucumbência, incluídos os honorários 

advocatícios). De outra banda, formular pedido determinado significa fazê-lo de modo a não deixar 

margem a dúvida quanto ao que se pretende, seja em termos de qualidade, seja em termos de 

extensão, seja em termos de quantidade. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa “C” diz que o bem imóvel pode ser transformado em bem móvel pela modificação de sua 

substância. Tais bens tratados na questão, se retirados de um prédio, não perdem a característica de 

bem imóvel, mas perdem a característica de bem imóvel por acessão física e, mais, se perderem sua 

substância, serão bens móveis e não imóveis. 

https://www.albertobezerra.com.br/alteracao-da-causa-de-pedir-ou-do-pedido/
https://www.albertobezerra.com.br/cumulacao-de-pedidos-no-cpc2015-requisitos/
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Portanto, os bens imóveis por acessão física artificial, sempre serão imóveis, nunca móveis, não 

existindo, assim, o conceito de bem móvel por acessão física artificial. 

Além disso, a questão busca o conceito exclusivamente de bens imóveis por acessão física artificial, 

não conceito de bem móvel. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO/RECEPCIONISTA/ 

DIGITADOR/ORIENTADOR SOCIAL 
 

RECORRENTE: 103.940 e Outros 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com as gramáticas consultadas de Domingos Paschoal Cegalla, Evanildo Bechara, Pasquale 

& Ulisses, Ernani Terra, Luiz Antônio Sacconi, Mauro Ferreira e Roberto Melo Mesquita “a palavra 

“cônjuge” é um substantivo masculino, uniforme, isto é, apresenta uma única forma, tanto para o 

masculino quanto para o feminino”, substantivo sobrecomum. A Gramática Escolar da Língua 

Portuguesa, de Evanildo Bechara, membro da Academia Brasileira de Letras, considera a palavra 

“cônjuge” como substantivo sobrecomum. 

Os dicionários consultados, Houaiss, Aurélio, Aulete, Sacconi, Michaelis e Bechara consideram a 

palavra “cônjuge” como substantivo masculino, isto é, um só gênero. De acordo com a Moderna 

Gramática da Língua Portuguesa, de Evanildo Bechara, 37ª edição atualizada pelo Novo Acordo, 2009, 

“... os substantivos de um só gênero denominados sobrecomuns, aplicados a pessoas, cuja referência a 

homem ou a mulher só se depreende pela referência anafórica do contexto: o algoz, o carrasco, o 

cônjuge.”  

No site da Academia Brasileira de Letras (<http://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-

vocabulario>) a palavra “cônjuge” está como “substantivo masculino”. O VOLP é o vocabulário 

ortográfico da Língua Portuguesa. 

Fontes pesquisadas: 

- Aprender e praticar gramática – Mauro Ferreira, 2014, p., 246. 

- Curso Prático de Gramática – Ernani Terra, 2011, p.78. 

- Gramática – Teoria e Exercícios – Edição renovada, Paschoalin & Spadoto, 2008, p. 36. 

- Gramática da Língua Portuguesa – Roberto Melo Mesquita, 2009, p. 194 (conforme a nova 

ortografia). 

- Gramática da Língua Portuguesa (conforme o Acordo Ortográfico) – Pasquale & Ulisses, 2009, p. 

220. 

- Gramática Escolar da Língua Portuguesa – Evanildo Bechara, 2ª ed. Ampliada e atualizada pelo novo 

Acordo Ortográfico, 2010, p. 89. 

- Nossa Gramática Completa – Luiz Antônio Sacconi, 2008, p. 133 (totalmente organizada pelo novo 

Acordo Ortográfico). 

- Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – Domingos Paschoal Cegalla, 2008, p. 138. 

- Dicionários citados na justificativa. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O que deve ser considerado, de acordo com o comando da questão, é a regência do verbo “perdoar” 

que exige a preposição “a” iniciando o objeto indireto quando se refere a pessoa. Portanto, não há erro 

de regência na frase em questão. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

As palavras constantes na alternativa “B” – balaústre, país e saúde – pertencem à regra dos hiatos 

tônicos “i” e “u”; as da alternativa “E” não pertencem à mesma regra, pois “até” e “ipê” são oxítonas 

terminadas em “e” e “nós” pertence à regra dos monossílabos tônicos terminados e “o”. Já as palavras 

da alternativa “D”, “clichê” e “sofá” pertencem à regra das oxítonas terminadas em “a”, “e” e “o”, mas 

“troféu” pertence à regra de acentuação dos ditongos abertos “éi”, “éu”, “ói”. Portanto, regras distintas. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Os aumentos são sucessivos e não simultâneos, então deve-se levar e conta os juros sobre juros 

anteriores. A resposta correta é: 

3,50 + 5% = 3,5 x 1,05 = 3,675 

3,675 x 1,05 x 1,05 x 1,05 = 4,254271875 = 4,25 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Algumas fontes de suporte da Microsoft apresentam versões onde o comando é: Ctrl + Shift + sinal de 

igual; outras apresentam o comando Ctrl + Shift + sinal de mais. Isto é devido ao fato de que o sinal 

de igual (=) e mais (+) estão localizados na mesma tecla do teclado alfanumérico (parte esquerda e 

central do teclado), e este comando não funciona no teclado numérico (parte direita do teclado), onde 

o sinal de mais está presente em uma tecla isolada.  
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Ou seja, se o usuário tentar deixar um trecho selecionado em sobrescrito utilizando Ctrl + Shift + sinal 

de mais (do lado esquerdo do teclado, sem estar junto com o sinal de igual), o trecho selecionado não 

sofrerá nenhuma alteração. 

Fonte: <https://support.office.com/pt-br/article/inserir-texto-subscrito-ou-sobrescrito-5c413ee0-0171-

40b1-aad5-52a80e05fd10>. Acessado em 22 ago 2018. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Não existe na questão erros que permitiriam sua anulação no tocante a desrespeito aos dispositivos 

elencados no edital regulador do certame. Discute-se a ocorrência de erro material tangível a digitação 

de palavras na questão. Erro material ensejante de anulação de questões deve ser de tal sorte gravoso 

que afete o direito subjetivo do candidato garantido no edital do concurso. O erro existente na questão 

não afeta e nem caracteriza prejuízo à compreensão do candidato, não confundindo objetivamente o 

sentido da pergunta ou sua resposta. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: ODONTÓLOGO 
 

RECORRENTE: 105.201 e Outros 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Géis usados em aplicações profissionais: ambiente restrito do consultório ou clínica odontológica. 

Revisão sistemática da literatura indica 19% a 37% de redução de cárie quando do uso individual 

(MARINHO et al., 2003b).  Gel de flúor-fosfato acidulado (FFA) com concentração de 1,23% de 

fluoreto em ácido ortofosfórico a 0,1 M durante quatro minutos. Recomendações de não beber água ou 

comer por até 30 minutos após a aplicação. Recomenda-se aplicação semestral ou quadrimestral 
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(PINTO, 2001). Não há risco de fluorose dentária: alta concentração, porém baixa frequência Crianças: 

risco de ingestão. 

Fonte: BARCELOS, Aline Serrado de Pinho; et al. Odontologia baseada em evidências: Flúor. Grupo 

PET/Odontologia – Universidade Federal de Juiz de Fora. Tutora: Prof.ª. Dr.ª Rosângela Almeida 

Ribeiro 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão considera que o escarro (puramente) como não contaminante. Não foi colocada a 

contaminação dele com saliva ou sangue. 

“Materiais biológicos considerados potencialmente não-infectantes: Hepatite B e C: escarro, suor, 

lágrima, urina e vômitos, exceto se tiver sangue. HIV: fezes, secreção nasal, saliva, escarro, suor, 

lágrima, urina e vômitos, exceto se tiver sangue.” 

Fonte: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_expos_mat_biologicos.pdf>. Acessado 

em 22 ago 2018. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A xerostomia tem sintomas muito comuns e que podem ser facilmente identificados pelos cirurgiões-

dentistas. Vale lembrar que não é necessário ocorrer todos ao mesmo tempo para caracterizar o 

problema: 

- Halitose (mau hálito); 

- Doenças da gengiva (gengivite e periodontite), podendo levar à perda dos dentes; 

- Disgeusia (alteração de paladar); 

- Dificuldade para comer, mastigar, engolir, ou falar; 

- Cárie e erosão dental; 

- Infecção bucal por cândida; 

- Lábios ressecados e rachados; 

- Língua ressecada e áspera, atrofia das papilas, podendo ocorrer inflamação, fissuração, rachaduras 

e até desnudação papilar em casos mais severos; 

- Úlceras e feridas bucais; 

- Irritação, sensibilidade, ardência, queimação e dor na língua e/ou outras regiões da cavidade bucal; 

- Dificuldade e problemas (estomatites) com o uso de próteses totais e outras próteses; 

- Aumento da vulnerabilidade da boca às infecções. 

Não há na literatura relatos de inflamação, fissuração, rachaduras e eventualmente, dor no palato. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

As medidas de precauções universais ou medidas padrão, representam conjunto de medidas de controle 

de infecção, para serem adotadas universalmente, como forma eficaz de redução do risco ocupacional 

e de transmissão de microrganismos nos serviços de saúde (MARTINS, 2001). 

 Precauções básicas:  

- Utilizar Equipamentos de Proteção Individual – EPIs;  

- Lavar as mãos antes e após o contato com o paciente e entre dois procedimentos realizados no 

mesmo paciente;  

- Manipular cuidadosamente o material perfuro-cortante;  

- Não reencapar, entortar, quebrar, ou retirar as agulhas das seringas. Se o paciente precisar de 

complementação anestésica de uma única seringa, a agulha pode ser reencapada pela técnica de para 

dentro da tampa deixada sobre uma superfície (bandeja do instrumental ou mesa auxiliar);  

- Transferir os materiais e artigos, durante o trabalho a quatro mãos, com toda atenção e, sempre 

que possível, utilizando-se uma bandeja;  

- Manter as caixas de descarte dispostas em locais visíveis e de fácil acesso e não preenchê-las 

acima do limite de 2/3 de sua capacidade total.  

- Efetuar o transporte de resíduos com cautela para evitar acidentes.  

- Não afixar papéis em murais utilizando agulhas.  

- Descontaminar as superfícies com preconizados pelo controle de infecção, caso haja presença de 

sangue ou secreções potencialmente infectantes.  

- Submeter os artigos utilizados à limpeza, desinfecção e/ou esterilização, antes de serem 

utilizados em outros pacientes. 

- Não tocar os olhos, nariz, boca, máscara ou cabelo durante a realização dos procedimentos ou 

manipulação de materiais orgânicos, assim como não se alimentar, beber ou fumar no consultório. 

- Manter os cuidados específicos na coleta e manipulação das amostras de sangue.  

- Durante os procedimentos (com luvas), não atender telefones, abrir portas usando a maçaneta nem 

tocar com as mãos em locais passiveis de contaminação. 

Os materiais devem ser transferidos sempre a quatro mãos. 

Fonte: PANTALEÃO, Antônia Alvino Aragão. Biossegurança odontológica: Prevenir é preciso. 

FIOCRUZ. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

QUESTÃO 40 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 
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CARGO: MÉDICO 
 

RECORRENTE: 100.001 e Outros 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A escolha A-C é a mesma que C-A, pois a questão fala em par de vértices e um par não possui ordem. 

Portanto há apenas 9 escolhas (as diagonais do hexágono) de um total de 15 (lados + diagonais), logo 

temos probabilidade de 9/15 = 3/5 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

RECORRENTE: 101.817 e Outros 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 
 

RECORRENTE: 100.008 e Outros 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Os verbos “ser” e “estar” exercem sentidos diferentes, não podendo ser substituídos um pelo outro. A 

única alternativa correta é a E. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A única alternativa incorreta é a alternativa D. Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa, o verbo 

correr assume as seguintes regências: 

 

Verbo intransitivo no sentido de andar com velocidade, movendo os pés (seres humanos) ou as patas 

(animais), de forma rápida, ao contato com o solo: “Tarta saiu correndo, pois a coisa estava ficando 

preta. Raios espocavam de toda parte”. 

É verbo transitivo direto no sentido de percorrer determinada distância: O atleta corre pelo menos 20 

quilômetros todos os dias. 

É verbo transitivo direto no sentido de empurrar, puxar (algo); fazer deslizar (algo): Precisei correr a 

janela, pois o vento era intenso. 

É verbo transitivo DIRETO no sentido de ir atrás; perseguir: Os policiais correram o bandido que 

havia tempos era procurado. 

É verbo intransitivo no sentido de espalhar-se de forma rápida; propagar-se rapidamente: O boato 

correu pela cidade. 
 

Referência: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/correr/ 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Aço, a escolha natural da Sustentabilidade: 

- É um dos materiais mais abundantes da Terra. 

- A energia consumida é co-gerada. 

- O processo é controlado e não lança poluentes na atmosfera. 

- Consome 41% menos de água no processo que o concreto. 

- Todos os componentes gerados pela produção são aproveitados. 

- A fabricação da estrutura elimina os desperdícios na obra, pois o processo é industrializado. 

- O menor peso da estrutura requer fundações menores, diminuindo o impacto das mesmas no 

solo. 

- A rapidez na montagem reduz o impacto na comunidade local. 

- Permite grandes vãos, fachadas abertas e coberturas que facilitam a utilização da energia solar. 

- É um dos componentes da construção industrializada. 

- Sua sucata tem alto valor agregado. 

- O processo de reciclagem é simples e eficiente. 

Fonte: ARTIGAS, Júlio Camargo. Planejamento de Aulas de Materiais de Construção IV. 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/correr/
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QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O enunciado da questão é claro, direto e objetivo: “Dentre os tipos de cimento portland, qual item está 

incorreto?” 

Tipo de Cimento Adições Sigla 

Cimento Portland Comum 
Escória, pozolana (até 5%) ou Fíler calcário 

(6-10%) 

CP I 

CP I-S 

Cimento Portland Composto 

Escória (6-34%) CP II-E 

Pozolana (6-14%) CP II-Z 

Fíler (11-25%) CP II-F 

Cimento Portland de Alto-Forno Escória (35-75%) CP III 

Cimento Portland Pozolânico Pozolana (15-50%) CP IV 

Cimento Portland de Alta Resistência 

Inicial 
Fíler (até 10%) CP V-ARI 

Fonte: Associação Brasileira de Cimento Portland 

 

Portanto, NÃO existe Cimento Portland de Baixa Concentração, sendo dessa forma, o item 

INCORRETO a ser assinalado. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO  35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O enunciado da questão está redigido ipsis litteris de acordo com o item 7.4.7.5 da NBR 6118, onde 

consta: 

Os cobrimentos nominais e mínimos estão sempre referidos à superfície da armadura externa, em geral 

à face externa do estribo. O cobrimento nominal de uma determinada barra deve sempre ser: 

a) cnom ≥ φ barra; 

b) cnom ≥ φ feixe = φn = φ√n; 

c) cnom ≥ 0,5 φ bainha. 

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de estruturas 

de concreto – Procedimento. Rio de Janeiro, pp 18-19. 2004. 
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Nas alternativas A, B, C e E, apresentadas no caderno de prova, os valores foram alterados, 

permanecendo apenas correto o indicado na alternativa “D”.  

Ao contrário do que afirma o candidato, o item 7.4.71 da norma técnica é bem claro: 

Para atender aos requisitos estabelecidos nesta Norma, o cobrimento mínimo da armadura é o menor 

valor que deve ser respeitado ao longo de todo o elemento considerado e que se constitui num critério 

de aceitação e não o maior (grifo nosso). 

Além do mais, a simbologia utilizada na questão, é um conhecimento básico pertinente à área de 

engenharia: ≥ (maior ou igual), φ (fi) e ∛ (raiz cúbica). 

Em tempo, o termo “condição barra” não está presente na norma indicada pelo candidato. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 


