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CONCURSO – EDITAL 001/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 

 

CARGO: FISCAL DE OBRAS 
 

RECORRENTE: 100.722 e Outros 

QUESTÃO 14 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Solução correta: 

1/3 + 1/2 = 5/6 

1 – 5/6 = 1/6 

1/6 da minha vida será 11 anos 

6/6 da minha vida será 6 x 11 = 66 

Como isso se dará após meu próximo aniversário, tenho 65. 

 

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

 

QUESTÃO 20 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO/CUIDADOR DE CRECHE/ 

  DIGITADOR 
 

RECORRENTE: 101.803 e Outros 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

A expressão “cada um” está interligada ao verbo “tinha” e não ao verbo “estavam”.  

Segundo Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos), “Se o pronome 

interrogativo, demonstrativo ou indefinido estiver no singular (qual, algum, qualquer etc.), o verbo 

obrigatoriamente ficará no singular.”.  

Ex: Cada um dos que ali estavam tinha um forte compromisso com o marxismo. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O enunciado estabelece que o valor é “dividido mensalmente de forma diretamente proporcional à idade 

de cada pessoa”, ou seja, isso já estabelece a divisão do valor pelas duas pessoas.  

 

Além disso, a alternativa não seria a A) em caso de dupla interpretação, uma vez que a o valor dividido 

de forma diretamente proporcional a idade de Carlos é exatamente os R$ 51.000,00. Observe como se 

realiza uma divisão diretamente proporcional: 

 
𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜𝑠

10 𝑎𝑛𝑜𝑠
+

𝐽𝑜ã𝑜

24 𝑎𝑛𝑜𝑠
=

𝑅$ 51.000,00

34
= 1500; 1500 vezes a idade de Carlos, que é a pessoa mais nova, é 

igual a R$ 15.000,00. 

 

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

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O cálculo da distância entre A e B pode ser calculado pela seguinte forma: 

 

𝐷 = √(5 − 1)2 + (4 − 1)² 

𝐷 = √42 + 3² = 5 

 

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

 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A hipotenusa, segundo o Dicionário da Língua Portuguesa Michaelis, é 

sempre o lado oposto ao ângulo reto (no triângulo retângulo). Portanto, 

estando o ângulo reto situado em A, a hipotenusa é “a”, assim como os seus 

catetos são “b” e “c”, respectivamente. 

 

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

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O enunciado traz a equação do segundo grau perfeitamente correta, ou seja, 𝑥2 − 𝑥 + 8 = 0. Só pela 

análise da função já é possível perceber que o gráfico interceptará o eixo y no ponto (0,8), conforme 

demonstra o gráfico ao lado. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Os autores Marcos Almeida, Renato Oliveira e Fabrício Mariano afirmam no Livro Raciocínio Lógico e 

Matemática para Concursos Cespe/UnB que “Todas as vezes que nos depararmos com essa estrutura, ou 

seja, a frase ou a negação da frase, isso será sempre tautológico.” 

 

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

 

RECURSO 015684 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O candidato não especificou a qual questão se referia. 

 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

 

RECORRENTE: 102.158 e Outros 

QUESTÃO 35 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/VIGIA/MERENDEIRA 

  GARI 

 
RECORRENTE: 100.039 e Outros 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O autor Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa) menciona:  

 

“Substantivos biformes: A maioria dos substantivos na língua portuguesa apresenta formas distintas para 

o masculino e para o feminino – são denominados de “BIFORMES”. Para os substantivos desse grupo, o 

feminino geralmente se forma a partir da(o): 

 

a)Mudança da terminação “-o” por “-a”: 

•filho → filha 

•aluno → aluna 

•menino → menina 

•garoto → garota 

•aluno → aluna 

b)Mudança da terminação “-e” por “-a”: 

•elefante → elefanta 

•monge → monja 

•parente → parenta 

•mestre → mestra 

•presidente → presidenta 

c)Mudança das terminações “-e” e “-a” por “-essa, -esa, -isa”. 

•sacerdote → sacerdotisa 

•diácono → diaconisa 

•barão → baronesa 

•abade → abadessa 

•príncipe → princesa 

•profeta → profetisa 

•conde → condessa 

•prior → prioresa” 

 

Desta forma, a palavra “elefanta” não deixa de ser considerada um substantivo biforme.  
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O enunciado é claro: “Na casa de Cecília possui 6 facas e 6 garfos”.  

 

Ora, se a casa é de Cecília, obviamente ela usa um par de talhares.  

 

Abaixo segue o cálculo: 

6 garfos e 6 facas = 12 talheres; 12 talheres são necessários para 6 pessoas, portanto, para mais 4 pessoas 

serão necessários um total de 8 talhares, ou seja, 4 facas e 4 garfos.  

 

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

 

CARGO: MOTORISTA 

 

RECORRENTE: 101.539 e Outros 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Embora o equívoco entre as palavras “quadrado e retângulo”, a figura foi estabelecida corretamente, bem 

como as suas medidas. Dessa forma, 8 × 5 = 40 𝑐𝑚². 
 

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

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

52 centímetros equivalem a 0,52 metros. 

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

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Altura do muro: 5 metros; 

Soma das alturas dos amigos: 1,65 + 1,82 + 1,63 = 5,10. Portanto, os amigos alcançarão o muro e ainda 

sobrará 0,10 metros. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Mesmo se tratando de todos os itens de penalidades a serem atribuídas aos condutores que cometem 

infração, uma penalidade não anula a outra, ou seja, podem ser aplicadas conjuntamente. 

Portanto, alternativa C encontra-se correta, pois mesmo que a frequência obrigatória no curso de 

reciclagem seja exigida, não retira a necessidade/possibilidade de aplicação da multa. 

 

Fonte: 

Lei Nº 9.503, De 23 De Setembro De 1997.  < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm> 

 

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

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA  

 

A utilização do termo “rodas de caminhão” foi inserido neste contexto apenas para apresentação da prova. 

Mesmo existindo em todos os veículos automotores, a questão não se torna incorreta por isso, pois um 

caminhão é um veículo automotor. 

Fonte: 

Manutenção Automotiva – Sistema de Freios, Escola estadual de educação profissional. 

https://www.seduc.ce.gov.br/wp-

content/uploads/sites/37/2012/06/manutencao_automotiva_sistema_de_freios.pdf 

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

 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 

 

RECORRENTE: 100.650 e Outros 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O candidato defende que o gabarito da questão está incorreto. O gabarito afirma que “todos os alunos que 

cursam graduação em direito e pós-graduação em administração podem não cursar pós-graduação em 

direito civil”. As pessoas que estão cursando graduação na universidade totalizam 84 (48 direito e 36 

administração); a universidade possui 90 alunos, podemos concluir que 6 alunos são exclusivamente de 

pós-graduação (ou seja, já completaram a graduação). 6 pessoas cursam administração e pós-graduação 

em administração pública 10 pessoas cursam cumulativamente as duas pós-graduações. Esta é a única 

informação que temos dos alunos que cursam a pós-graduação em direito civil; essas 10 pessoas podem 

ser as 6 pessoas que cursam administração e pós em administração pública, mais quatro pessoas externas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm
https://www.seduc.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/37/2012/06/manutencao_automotiva_sistema_de_freios.pdf
https://www.seduc.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/37/2012/06/manutencao_automotiva_sistema_de_freios.pdf
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que só cursam a pós em direito civil. Desta forma, “todos os alunos que cursam graduação em direito e 

pós-graduação em administração podem não cursar pós-graduação em direito civil”.  
 

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

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 
 

Temos que considerar que todas premissas do enunciado são verdadeiras. Assim, temos: (A) “Tadeu não 

é subordinado” e (B) “Joaquim trabalha” são verdadeiras. Sabendo que (A) é verdadeira, (C) “Roberto 

não é subordinado” é falso, pois “Se Roberto não é subordinado, então Tadeu é subordinado (Falso)” é 

uma premissa verdadeira. Se B é verdadeiro, então (D) “Joana não trabalha” é falso, pois “Se Joana não 

trabalha, então Joaquim não trabalho (Falso)” é uma premissa verdadeira. Sabemos que (C) é falso, então 

podemos afirmar que (E) “Giovana gosta de trabalhar” é falso também. Portanto, Roberto é subordinado 

e Joana não trabalha. 

 

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

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O entoconulídeo corresponde à cúspide 6, uma cúspide acessória distal dos molares inferiores localizada 

lingualmente à cúspide 5. 

Fonte:https://digitalis-

dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/42125/3/Gloss%C3%A1rio%20de%20morfologia%20dent%C3%A1ria.pdf 

 

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

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa correta divulgada no Gabarito Oficial já é a letra “C” conforme solicita o candidato. 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa correta divulgada no Gabarito Oficial já é a letra “B” conforme solicita o candidato. 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A cárie dentária é uma doença multifatorial na qual várias características genéticas, ambientais e 

comportamentais interagem. Fejerskov e Manji elucidaram os diversos fatores determinantes do processo 

de doença cárie em um diagrama, e os classificaram em: Fatores que atuam no nível da superfície dentária 

(círculo interno) – determinantes biológicos ou proximais; Fatores que atuam no nível do 

indivíduo/população (círculo externo) – determinantes distais. 

https://digitalis-dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/42125/3/Gloss%C3%A1rio%20de%20morfologia%20dent%C3%A1ria.pdf
https://digitalis-dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/42125/3/Gloss%C3%A1rio%20de%20morfologia%20dent%C3%A1ria.pdf
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Fonte: 

http://srvd.grupoa.com.br/uploads/imagensExtra/legado/M/MALTZ_Marisa/Cariologia/Lib/Amostra.pdf 

 

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

QUESTÃO 29 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A relação molar é de Classe II, e os incisivos centrais superiores têm inclinação axial vertical e os laterais 

possuem inclinação axial normal ou vestibular. A sobremordida é bastante exagerada. 

Fonte: http://www.vivavita.com.br/arquivos/artigos/classificacao_das_maloclusoes.pdf 

 

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

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Gengiva Livre tem cor rósea, superfície opaca e consistência firme. Compreende o tecido gengival das 

partes vestibulares e linguais ou palatinas dos dentes, além da gengiva interdental ou papilas interdentais. 

Estende-se da margem gengival até a junção cemento-esmalte (CEJ). Na gengiva livre encontramos o 

SULCO GENGIVAL que contorna totalmente o dente. Na gengiva sadia o suco gengival tem uma 

profundidade que varia de 0,5 a 2 mm. 

 

Fonte:https://irp-

cdn.multiscreensite.com/64d4fda7/files/uploaded/Assistencia%20ao%20Paciente%20em%20Tratament

o%20Cirurgico%20PERIODONTIA%20-%20MODULO%20III%20-%20TSB%202018-2019.pdf 

 

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

 

QUESTÃO 33 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

http://srvd.grupoa.com.br/uploads/imagensExtra/legado/M/MALTZ_Marisa/Cariologia/Lib/Amostra.pdf
http://www.vivavita.com.br/arquivos/artigos/classificacao_das_maloclusoes.pdf
https://irp-cdn.multiscreensite.com/64d4fda7/files/uploaded/Assistencia%20ao%20Paciente%20em%20Tratamento%20Cirurgico%20PERIODONTIA%20-%20MODULO%20III%20-%20TSB%202018-2019.pdf
https://irp-cdn.multiscreensite.com/64d4fda7/files/uploaded/Assistencia%20ao%20Paciente%20em%20Tratamento%20Cirurgico%20PERIODONTIA%20-%20MODULO%20III%20-%20TSB%202018-2019.pdf
https://irp-cdn.multiscreensite.com/64d4fda7/files/uploaded/Assistencia%20ao%20Paciente%20em%20Tratamento%20Cirurgico%20PERIODONTIA%20-%20MODULO%20III%20-%20TSB%202018-2019.pdf
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O risco de cárie de acordo com a população está associado a crianças e adolescentes de menor nível 

socioeconômico, com ênfase para menor escolaridade materna e paterna. Dieta cariogênica e higiene 

deficiente são de nível individual. 

 

Fonte:http://www.abodontopediatria.org.br/manual1/Capitulo-16-Utilizacao-de-Selantes.pdf 
 

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

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

A Cureta de Molt é um instrumento cirúrgico não articulado cortante. Produzida em aço inoxidável. 

Utilizada para descolamento do periósteo para cirurgias em geral. Na lista de instrumentais disponível 

pelo Quinelato observa-se claramente as diferenças da Cureta de Molt com os outros instrumentais. 

 

Fonte: https://www.quinelato.com.br/uploads/catalogos/254272.pdf 
 

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

 

QUESTÃO 38 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

CARGO: ADVOGADO 

 

RECORRENTE: 102.274 e Outros 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A crase em “A prisão de ventre está entre as inúmeras alterações causadas pela menopausa, devido à 

redução do hormônio estrogênio.” Foi empregada por há contração entre preposição exigida por regência 

nominal de “devido” e artigo definido feminino exigido por “redução”. O mesmo ocorre com a alternativa 

D, ou seja, contração entre preposição exigida por regência nominal de “insensível” e artigo definido 

feminino exigido por “dor”. A crase foi empregada na alternativa A, pois “Saiu às pressas” é uma locução 

adverbial, assim como “à espera de” (alternativa C) é uma locução prepositiva e, em ambos os casos, a 

crase é obrigatória.  

 

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

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

http://www.abodontopediatria.org.br/manual1/Capitulo-16-Utilizacao-de-Selantes.pdf
https://www.quinelato.com.br/uploads/catalogos/254272.pdf
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A partícula “que”, isoladamente, exerce função morfológica de conjunção integrante e as conjunções não 

possuem função sintática alguma no período, assim como as preposições. 

 

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

 

 

 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

As funções da vírgula na alternativa C são de uso obrigatório para isolar elementos de valor meramente 

explicativo, o que não ocorre na alternativa D, que é exatamente o gabarito da questão. Além disso, para 

ser considerada uma oração subordinada adjetiva, é necessário a presença do pronome relativo e isso não 

ocorre na alternativa C. 

 

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

 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O candidato defende que o gabarito da questão está incorreto. O gabarito afirma que “todos os alunos que 

cursam graduação em direito e pós-graduação em administração podem não cursar pós-graduação em 

direito civil”. As pessoas que estão cursando graduação na universidade totalizam 84 (48 direito e 36 

administração); a universidade possui 90 alunos, podemos concluir que 6 alunos são exclusivamente de 

pós-graduação (ou seja, já completaram a graduação). 6 pessoas cursam administração e pós-graduação 

em administração pública 10 pessoas cursam cumulativamente as duas pós-graduações. Esta é a única 

informação que temos dos alunos que cursam a pós-graduação em direito civil; essas 10 pessoas podem 

ser as 6 pessoas que cursam administração e pós em administração pública, mais quatro pessoas externas 

que só cursam a pós em direito civil. Desta forma, “todos os alunos que cursam graduação em direito e 

pós-graduação em administração podem não cursar pós-graduação em direito civil”.  
 

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

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 
O Livro Raciocínio Lógico Matemático para Concursos, por Lillian Rose Cerchiareto Quilelli Correa, menciona: 

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

 

QUESTÃO 27 
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RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O recurso foi apresentado em face de uma questão de direito penal com fundamentação que não condiz 

com o enunciado, tampouco com a disciplina tratada na questão, inexistindo objeto a ser apreciado. 

 

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

  

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa A diz que qualquer pessoa pode propor a AÇÃO PRINCIPAL após o procedimento de 

investigação, enquanto que o artigo 14 da Lei n. 8429/1992 diz que “Qualquer pessoa poderá representar 

à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática 

de ato de improbidade.” 

É certo que a propositura da ação de improbidade é ato diverso daquele previsto no artigo 14 e deve ser 

realizada pelo Ministério Público ou pessoa jurídica interessada conforme dispõe o artigo 17 da Lei “A 

ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica 

interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.” 

Não se deve confundir o ato de representar à autoridade administrativa para instauração de procedimento 

de investigação, com a propositura da ação principal conforme prevê a alternativa A. 

Desta forma, sendo a única alternativa correta a D, em acordo com o artigo 18 da Lei n. 8429/1992, 

indefere-se o presente recurso. 
 

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

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O enunciado da questão solicitava que o candidato assinalasse a alternativa INCORRETA, estando as 

alternativas A, C e D corretas, em acordo com os artigos 152, parágrafo único; 152, II e 154 

respectivamente do Código Tributário Nacional. 

A única alternativa incorreta e passível de ser assinalada conforme previsão do gabarito é a B, que está 

em total desacordo com o artigo 154, parágrafo único do Código Tributário Nacional. 

 

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

 

CARGO: PSICÓLOGO 
 

RECORRENTE: 101.016 e Outros 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Temos que considerar que todas premissas do enunciado são verdadeiras. Assim, temos: (A) “Tadeu não 

é subordinado” e (B) “Joaquim trabalha” são verdadeiras. Sabendo que (A) é verdadeira, (C) “Roberto 

não é subordinado” é falso, pois “Se Roberto não é subordinado, então Tadeu é subordinado (Falso)” é 

uma premissa verdadeira. Se B é verdadeiro, então (D) “Joana não trabalha” é falso, pois “Se Joana não 
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trabalha, então Joaquim não trabalho (Falso)” é uma premissa verdadeira. Sabemos que (C) é falso, então 

podemos afirmar que (E) “Giovana gosta de trabalhar” é falso também. Portanto, Roberto é subordinado 

e Joana não trabalha. 
 

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

 

QUESTÃO 28 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

 

RECORRENTE: 100.702 e Outros 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Temos que considerar que todas premissas do enunciado são verdadeiras. Assim, temos: (A) “Tadeu não 

é subordinado” e (B) “Joaquim trabalha” são verdadeiras. Sabendo que (A) é verdadeira, (C) “Roberto 

não é subordinado” é falso, pois “Se Roberto não é subordinado, então Tadeu é subordinado (Falso)” é 

uma premissa verdadeira. Se B é verdadeiro, então (D) “Joana não trabalha” é falso, pois “Se Joana não 

trabalha, então Joaquim não trabalho (Falso)” é uma premissa verdadeira. Sabemos que (C) é falso, então 

podemos afirmar que (E) “Giovana gosta de trabalhar” é falso também. Portanto, Roberto é subordinado 

e Joana não trabalha. 

 

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

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Conselho Federal de Fonoaudiologia, nos centros de formação e apoio à Inclusão, o 

fonoaudiólogo acolhe alunos com deficiência (visual, auditiva, física, intelectual e múltipla ou com 

surdocegueira) e transtornos globais do desenvolvimento. O fonoaudiólogo participa de ações de 

formação destinadas à equipe e/ou à comunidade escolar sobre temas relevantes da sua área de atuação 

nos centros de apoio multidisciplinares, além de atender e orientar famílias e educadores na busca de 

estratégias de apoio e acompanhamento para o desenvolvimento dos alunos e, quando houver necessidade, 

realiza encaminhamentos a profissionais de outras áreas, em parceria com as unidades educacionais. 

 

Fonte:https://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/wp-

content/uploads/2013/07/documentofonoaudiologianaeducacao.pdf 

 

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

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

https://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/wp-content/uploads/2013/07/documentofonoaudiologianaeducacao.pdf
https://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/wp-content/uploads/2013/07/documentofonoaudiologianaeducacao.pdf
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De acordo com o Conselho Federal de Fonoaudiologia (2018-2019), as 7 etapas do PPPA são: 1 - 

Reconhecimento e avaliação de riscos para a audição. 2 - Gerenciamento audiométrico e padronização 

dos procedimentos para a realização e a análise de exames, com o objetivo de identificar alterações 

auditivas de origem ocupacionais ou não ocupacionais. 3 - Adoção de medidas de proteção individual e 

coletiva (de engenharia, administrativas) quando identificados e avaliados os agentes de risco. 4 - 

Implementação de medidas de proteção individual e coletiva, incluindo a seleção, a indicação, a adaptação 

e o acompanhamento da utilização do equipamento de proteção individual adequado aos riscos. 5 - 

Desenvolvimento de atividades que propiciem informação, treinamento e motivação tanto dos 

trabalhadores como dos profissionais das áreas de saúde, segurança e administração da empresa. 6 - 

Gerenciamento e sistematização dos dados obtidos nas etapas anteriores, de modo a subsidiar ações de 

planejamento e controle do PPPA. 7 - Avaliação da efetividade do Programa, tendo em vista que seu 

objetivo principal é evitar ou reduzir a ocorrência de perdas auditivas ocupacionais. 

Fonte: https://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/wp-content/uploads/2018/09/PPPA_flyer_A5_final1.pdf 

 

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

 

 

CARGO: MÉDICO PSF/CLÍNICO GERAL 

 

RECORRENTE: 101.957 e Outros 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Temos que considerar que todas premissas do enunciado são verdadeiras. Assim, temos: (A) “Tadeu não 

é subordinado” e (B) “Joaquim trabalha” são verdadeiras. Sabendo que (A) é verdadeira, (C) “Roberto 

não é subordinado” é falso, pois “Se Roberto não é subordinado, então Tadeu é subordinado (Falso)” é 

uma premissa verdadeira. Se B é verdadeiro, então (D) “Joana não trabalha” é falso, pois “Se Joana não 

trabalha, então Joaquim não trabalho (Falso)” é uma premissa verdadeira. Sabemos que (C) é falso, então 

podemos afirmar que (E) “Giovana gosta de trabalhar” é falso também. Portanto, Roberto é subordinado 

e Joana não trabalha. 

 

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

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa divulgada no Gabarito Oficial já é a letra “B” como solicita o candidato. 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

https://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/wp-content/uploads/2018/09/PPPA_flyer_A5_final1.pdf
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Segundo a Abbott, um estudo randomizado duplo cego comparado com placebo avaliou a eficácia de 

diclofenaco potássico 12,5 mg em doses flexíveis e 200 mg de ibuprofeno no tratamento da dor lombar. 

Ainda indicam, como doses baixas de Ibuprofeno, 200 a 400 mg a cada 6 horas. 

 

Fonte: 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=9788272015&pIdA

nexo=2937828 

 

 

 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com o Guia de Referência para Dst/Aids, linfogranuloma venéreo e granuloma inguinal 

(donovanose) devem ser tratados com doxiciclina 100mg, VO, a cada 12h, por no mínimo três semanas. 

 

Fonte: http://subpav.org/download/prot/destaque/APS_DST_final_completo.pdf 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a vitamina A atua nas células produtoras de queratina 

em vários tecidos epiteliais do organismo, e, na ausência desta, ocorre ressecamento epitelial denominado 

de xerose, tipicamente encontrado na conjuntiva e na córnea. Também se observa que essa vitamina tem 

ação semelhante a de um hormônio na diferenciação celular de vários tecidos e órgãos. 

 

Fonte:https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/pdfs/Cadernos_Micronutrientes_MS.pdf 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Protocolo Nacional para diagnóstico e manejo das cefaleias (2018), nas cefaleias em 

salva, em geral, as crises têm duração limitada, de 15 a 180 minutos, quadro clínico típico com dor 

excruciante, unilateral e alterações autonômicas (hiperemia conjuntival e/ou lacrimejamento, congestão 

ocular e nasal, rinorreia, edema palpebral, rubor facial, miose e/ou ptose ipsilaterais) associados a 

sensação de inquietude e agitação. Após episódio de salvas pode haver período de meses ou anos sem 

crises. 

 

Fonte: https://sbcefaleia.com.br/images/file%205.pdf 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=9788272015&pIdAnexo=2937828
http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=9788272015&pIdAnexo=2937828
http://subpav.org/download/prot/destaque/APS_DST_final_completo.pdf
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/pdfs/Cadernos_Micronutrientes_MS.pdf
https://sbcefaleia.com.br/images/file%205.pdf
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JUSTIFICATIVA 
 

De acordo com a Universidade Federal do Rio Grande do SUL, as questões dietéticas de risco para litíase 

renal envolvem baixa ingestão hídrica, dieta pobre em cálcio e rica em proteína animal e sódio. 

 

Fonte:https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/protocolos_resumos/resumo_litiase_renal_TSRS.p

df 

 

 

CARGO: ENFERMEIRO 

 

RECORRENTE: 102.077 e Outros 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A Nota Técnica de não Revacinação saiu após a publicação do edital do certame, logo a recomendação 

dada pela legislação de revacinação após 6 meses é a que contempla o conteúdo do edital. 

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2016/prt1533_18_08_2016.html 

 

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

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com a CONITEC - COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS 

NO SUS, A angina estável típica possui três características básicas:  É desconforto difuso, retroesternal, 

não afetado por posição, movimento ou palpação, podendo irradiar para ombros, braço esquerdo, braço 

direito, pescoço ou mandíbula;  É reproduzida pelo esforço ou estresse emocional;  É prontamente 

aliviada pelo repouso ou pelo uso de nitrato sublingual. 

Fonte: http://conitec.gov.br/images/Protocolos/pcdt-sindromes-coronarianas-agudas.pdf 

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

 

CARGO: CONTADOR 

 

RECORRENTE: 101.073 e Outros 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A crase em “A prisão de ventre está entre as inúmeras alterações causadas pela menopausa, devido à 

redução do hormônio estrogênio.” Foi empregada por há contração entre preposição exigida por regência 

https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/protocolos_resumos/resumo_litiase_renal_TSRS.pdf
https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/protocolos_resumos/resumo_litiase_renal_TSRS.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2016/prt1533_18_08_2016.html
http://conitec.gov.br/images/Protocolos/pcdt-sindromes-coronarianas-agudas.pdf
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nominal de “devido” e artigo definido feminino exigido por “redução”. O mesmo ocorre com a alternativa 

D, ou seja, contração entre preposição exigida por regência nominal de “insensível” e artigo definido 

feminino exigido por “dor”. A crase foi empregada na alternativa A, pois “Saiu às pressas” é uma locução 

adverbial, assim como “à espera de” (alternativa C) é uma locução prepositiva e, em ambos os casos, a 

crase é obrigatória.  

 

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

 

 

 

 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Temos que considerar que todas premissas do enunciado são verdadeiras. Assim, temos: (A) “Tadeu não 

é subordinado” e (B) “Joaquim trabalha” são verdadeiras. Sabendo que (A) é verdadeira, (C) “Roberto 

não é subordinado” é falso, pois “Se Roberto não é subordinado, então Tadeu é subordinado (Falso)” é 

uma premissa verdadeira. Se B é verdadeiro, então (D) “Joana não trabalha” é falso, pois “Se Joana não 

trabalha, então Joaquim não trabalho (Falso)” é uma premissa verdadeira. Sabemos que (C) é falso, então 

podemos afirmar que (E) “Giovana gosta de trabalhar” é falso também. Portanto, Roberto é subordinado 

e Joana não trabalha. 

 

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

 

QUESTÃO 32 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

RECORRENTE: 101.833 e Outros 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A partícula “que” exerce função morfológica de pronome relativo, uma vez que retoma o termo 

antecedente “problema”, além de o trecho “que pode ser agravado com a idade.” estar isolado 

obrigatoriamente pela vírgula devido à seguinte regra: empregam-se vírgulas para isolar uma oração 

subordinada adjetiva explicativa. Com tudo isso, as orações subordinadas adjetivas exercem função 

sintática de adjunto adnominal, até mesmo porque se o trecho em questão fosse retirado do período, o 

mesmo ainda assim faria sentido.  
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Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Recurso não assiste ao recorrente, uma vez que a partícula “que” exerce função morfológica de pronome 

relativo, uma vez que retoma o termo antecedente “problema”, além de o trecho “que pode ser agravado 

com a idade.” estar isolado obrigatoriamente pela vírgula devido à seguinte regra: empregam-se vírgulas 

para isolar uma oração subordinada adjetiva explicativa. Com tudo isso, as orações subordinadas adjetivas 

exercem função sintática de adjunto adnominal, até mesmo porque se o trecho em questão fosse retirado 

do período, o mesmo ainda assim faria sentido.  

 

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

 

QUESTÃO 13 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O item IV da questão 13 faz referência ao item IV do artigo 216 da Constituição Federal, porém não se 

constitui como uma cópia exata. Foi extraída uma parte do item, contudo seu significado foi mantido, uma 

vez que lendo o artigo 216 e lendo o item IV da questão elaborada compreendemos que os espaços 

destinados às manifestações culturais são considerados patrimônio cultural brasileiro. Uma vez que o 

significado se mantém, não é possível afirmar que existe incoerência no item referido. 

 

A alternativa “C” se apresenta como a correta visto que o item III da questão 13 é o único não condizente 

com o que consta no Artigo 216 da Constituição Federal. 

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão;  

II - os modos de criar, fazer e viver;  

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-

culturais;  

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico. 

 

13. De acordo com a Constituição Federal de 1988, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 

natureza material e imaterial, nos quais se incluem: 

I. Criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

II. Modos de criar, fazer e viver; 

III. Órgãos gestores da cultura; 

IV. Espaços destinados a manifestações culturais. 
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FONTE: 

- BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 

Federal: Centro Gráfico, 1988, 292 p. 

 

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

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o enunciado o indivíduo busca gasto calórico, o trabalho realizado em ambos os treinos 

são iguais, ambos correm um total de 6km.  

Porém a intensidade e o volume são diferentes, podendo usar a própria referência citada pelo aluno mas 

identificando os mesmo , no primeiro treino se tem um VOLUME maior (uma hora) e uma 

INTENSIDADE menor (velocidade 6km/h), já no segundo essa relação é inversamente proporcional, ou 

seja, VOLUME menor ( 30 minutos) e INTENSIDADE maior (12km/h).  

Como se tem as relações inversamente proporcionais o trabalho fica o mesmo, pois no primeiro se tem o 

dobro do volume quanto o segundo e metade da velocidade quanto o mesmo.  

 

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

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa C se encontra incompleta, tendo em vista que os provisionados se enquadram na legislação, 

segundo o Dicionário Aurélio, PROVISIONAR significa: 

 Conceder provisão a (alguém) para exercer, como prático, certas profissões. PROVISIONADO. 

Portanto, ainda de acordo com o Dicionário, é aquele que, não sendo bacharel em direito, recebeu provisão 

para advogar em juízo de primeira instância, uma vez inscrito na Ordem dos Advogados. Assim, o termo 

tem origem no direito e identifica uma autorização para o exercício profissional, porém com certas 

restrições. 

A legislação aborda também os provisionados, justificando a alternativa C como incompleta e D como 

correta. 

Segue texto do site do CREF referente aos provisionados. 

Como todo Conselho Profissional, o CONFEF cumpre várias legislações anteriores à sua criação, 

inclusive e destacadamente a Constituição Federal, onde é garantida a absorção dos práticos em profissões 

regulamentadas. O Sistema CONFEF/CREFs foi criado pela Lei nº 9.696/98, tendo iniciado seus trabalho 

sem março de 1999. No mesmo ano foi baixada a Resolução n.º 13, incluindo e normatizando os 

procedimentos de registro dos não-graduados, pessoas que já atuavam em várias modalidades de 

atividades físicas antes da sanção da Lei e foram então designados como Transitórios. Após o 
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amadurecimento e adaptações dos moldes administrativos existentes, o CONFEF aperfeiçoou o texto, 

baixando a Resolução 45/2002. Os Transitórios passaram a ser denominados Provisionados, como nos 

demais Conselhos Profissionais. 

 

O registro de Provisionado depende de comprovação oficial de exercício da atividade por no mínimo três 

anos antes de 2 de setembro de 1998, quando a Lei n.º 9.696/98 foi publicada no Diário Oficial da União. 

De acordo com o estabelecido pela Resolução nº 45 do CONFEF, comprova-se o exercício da profissão 

através de Carteira de Trabalho, devidamente assinada; ou contrato de trabalho, devidamente registrado 

em cartório; ou documento público oficial do exercício profissional. 
FONTE: http://www.confef.org.br/confef/comunicacao/revistaedf/3470 

 

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

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – MATEMÁTICA 
 

RECORRENTE: 100.267 e Outros 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Para a resolução da questão, é necessário que todas as unidades de medida sejam igualadas, ou seja, para 

a resolução da questão, deve-se usar apenas unidade de medida. 

Conforme resolução a seguir, foram convertidas todas as unidades de medida utilizadas na resolução para 

metros. 

Capacidade = 1500 litros  Em metros cúbicos = 1.500/1.000 = 1,5 m3 

 

Altura = 5 metros 

𝑣 =
𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ ℎ

3
 

1,5 =
3,14 ∗ 𝑟2 ∗ 5

3
 

1,5 ∗ 3 = 15,7𝑟2 

4,5 = 15,7𝑟2 
4,5

15,7
= 𝑟2 

4,5

15,7
= 𝑟2 

0,28 = 𝑟2 
28

100
= 𝑟2 

𝑟 =  √
28

100
 

𝑟 =  
√28

10
 

𝑟 =  
2√7

10
 

𝑟 =  
2 ∗ 2,6

10
 

http://www.confef.org.br/confef/comunicacao/revistaedf/3470
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𝑟 =  
5,2

10
= 0,52 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

0,52 * 100 = 52 cm – raio 

2*52cm = 104 cm de diâmetro 

 

Fonte: 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/volume-cone.htm 

https://www.todamateria.com.br/volume-do-cone/ 

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

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/unidades-medida-volume.htm 
 

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

 

QUESTÃO 38 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – HISTÓRIA 

 

RECORRENTE: 100.216 e Outros 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A partícula “que”, isoladamente, exerce função morfológica de conjunção integrante e as conjunções não 

possuem função sintática alguma no período, assim como as preposições. 
 

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

 

QUESTÃO 29 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II –GEOFRAFIA 
 

RECORRENTE: 100.806 e Outros 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A referida questão faz referência a mais de um tema do edital, são eles “A Geografia e a compreensão do 

cotidiano: O ensino de Geografia no Brasil”, e “A representação cartográfica no ensino de Geografia” e 

ainda, “A geografia e a compreensão do cotidiano”. Além de legislados a nível nacional pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, assim como na nova Base Nacional Curricular Comum para o Ensino Regular, 

também são tratado com a mesma postura pedagógica pelos principais autores acadêmicos que trabalham 

a alfabetização cartográfica. Finalmente, atento para o fato de o preceito de alfabetização cartográfica é 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/volume-cone.htm
https://www.todamateria.com.br/volume-do-cone/
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/medidas-volume.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/unidades-medida-volume.htm
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parte integrante e fundamental da formação/atuação da docência em geografia para os níveis Fundamental 

e Médio, com a estruturação conceitual, aplicação e avaliação do ensino aprendizagem desta temática. 

A alternativa D é a única que não se refere a conceitos de alfabetização cartográfica. Conforme as 

definições da professora Maria Elena Ramos Simielli que trabalha os preceitos que devem ser 

desenvolvidos no ensino de geografia, e a referida alternativa emprega conceitos complexos que 

demandam um aprofundamento no tema das diferentes projeções cartográficas, o que corresponde a um 

período posterior ao processo de alfabetização. 
 

FONTE: 

- SIMIELLI, M. E. R. . Cartografia no Ensino Fundamental e Médio. In: CARLOS, AFA. (Org.). A geografia na sala 

de aula. 2ed.São Paulo: Contexto, 2005, v. 1, p. 92-108. 

- SIMIELLI, M. E. R. . Primeiros Mapas. Como entender e construir. (livro). 5. ed. São Paulo: Ática, 2004. v. 1. 32p 

 

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

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A referida questão se enquadra nos temas: A Geografia e a compreensão do cotidiano; O ensino de 

Geografia no Brasil;  A reestruturação do espaço mundial: modos de produção, suas especificidades e 

repercussões na organização espacial, expansão capitalista pós queda do Muro de Berlim; O espaço 

urbano industrial e a dinâmica sócio espacial mundial e brasileiro; A apropriação da natureza pelas 

sociedades contemporâneas e as implicações na produção do espaço geográfico; A globalização e a Nova 

Ordem do espaço geográfico mundial. Com base nos exemplos citados, fica evidente que a abordagem 

proposta pela referida questão pode ser trabalhada transversalmente por quaisquer um destes temas. 

Circunscrever como são trabalhadas no primeiro ciclo do ensino fundamental se enquadra no 

objetivo/função para a qual o concurso se destina, a atuação no ensino básico nível PEB II, na área 

específica de geografia. 

 

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

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A referida questão não se refere a biomas brasileiros, mas as condições de desenvolvimento econômico 

da região Amazônia devido suas características naturais e históricas, e a partir desta constatação evidenciar 

que sua conceituação abrange mais do que as características amazônicas, transcendo a outras regiões que 

possuem características econômicas e sociais semelhantes. Ela se enquadra nos temas: “Relação sociedade 

natureza: do meio natural ao meio técnico-científico-informacional”, “Os Desequilíbrios ambientais do 

mundo contemporâneo”, “O espaço agrário mundial e brasileiro: dinâmica da produção, formas de 

apropriação e suas repercussões sócio espaciais” e, finalmente “O espaço urbano industrial e a dinâmica 

sócio espacial mundial e brasileiro”.  
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A alternativa D corresponde a definição final demarcada pela última constituição federal de 1988, e que 

atualmente está submetida à uma nova versão da antiga SUDAM, uma autarquia federal criada pela lei 

Complementar n°124 de 3 de Janeiro de 2007, está vinculada ao ministério da Integração Nacional. 

 

FONTE: O que é a Amazônia Legal. Dicionário Ambiental. ((o))eco, Rio de Janeiro, nov. 2014. 

Disponível em: <http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28783-o-que-e-a-amazonia-legal/ 

acessado em 11 de abril de 2019. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – CIÊNCIAS 

 

RECORRENTE: 100.878 e Outros 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

De acordo com o Governo do Estado do Paraná, Surgiram na Índia (aparentemente, sem influência grega) 

mitos sobre a origem do universo que já apresentavam muitos elementos filosóficos. Um deles é 

apresentado em um texto anterior à era cristã, chamado “Código de Manu”. Esse texto apresenta a seguinte 

descrição: Este mundo era trevas, imperceptível, sem distinções, impossível de descobrir, incognoscível, 

como se estivesse totalmente mergulhado no sono. Então este grande senhor auto-existente indiscernível, 

manifestou-se, removendo a obscuridade; indiviso, ele tornou discernível este mundo com as cinco 

grandes substâncias e outros elementos. Ele, que só pode ser apreendido pelo órgão suprasensível, sutil, 

indiviso, eterno, que é a essência de tudo, o incompreensível, ele brilhou por si próprio. 

 

Fonte:http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_

pdp_cien_uem_shyrleineaparecidapedrotatinti.pdf 

 

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

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

De acordo com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Júpiter grande quantidade de hélio 

atmosférico indica que pouco se transformou desses tempos em que o sistema solar nasceu, já em Saturno 

parte do hélio precipitou-se da atmosfera e alterou sua composição. 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_cien_uem_shyrleineaparecidapedrotatinti.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_cien_uem_shyrleineaparecidapedrotatinti.pdf


  

 

 

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   

 

Fonte: http://www.if.ufrgs.br/~mgp/notas/ast_extragal/sol_gal_univ.pdf 

 

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

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

No nível microscópico a matéria consiste em átomos e moléculas e não no nível macroscópico como 

aponta o item. 

Fonte: http://sistemas.eel.usp.br/docentes/arquivos/198273/448/aula_1.pdf 

 

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

 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com a USP, se a matéria não é totalmente uniforme, então ela é uma mistura heterogênea, se a 

matéria é totalmente uniforme, ela é homogênea, se a matéria homogênea pode ser separada por meios 

físicos, então ela é uma mistura, se a matéria homogênea não pode ser separada por meios físicos, então 

ela é uma substância pura, se uma substância pura pode ser decomposta em algo mais, então ela é um 

composto. 

 

Fonte: http://sistemas.eel.usp.br/docentes/arquivos/198273/448/aula_1.pdf 

 

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

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa correta divulgada no Gabarito Oficial é a letra “B” e não “D” como afirma o candidato. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 
 

De acordo com o Ministério da Saúde, a prevenção, estratégia básica para o controle da transmissão das 

DST e do HIV, dar-se-á por meio da constante informação para a população geral e das atividades 

educativas que priorizem: a percepção de risco, as mudanças no comportamento sexual e a promoção e 

adoção de medidas preventivas com ênfase na utilização adequada do preservativo. 

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_doencas_sexualmente_transmissiveis.pdf 

 

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

 

http://www.if.ufrgs.br/~mgp/notas/ast_extragal/sol_gal_univ.pdf
http://sistemas.eel.usp.br/docentes/arquivos/198273/448/aula_1.pdf
http://sistemas.eel.usp.br/docentes/arquivos/198273/448/aula_1.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_doencas_sexualmente_transmissiveis.pdf
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QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com a Lei no 11494/2017, em  seu artigo 12, Fica instituída, no âmbito do Ministério da 

Educação, a Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, com 

a seguinte composição: 1 (um) representante do Ministério da Educação;  1 (um) representante dos 

secretários  estaduais de educação de cada uma das 5 (cinco) regiões político-administrativas do 

Brasil  indicado  pelas  seções regionais do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Educação – 

CONSED; 1 (um) representante dos secretários municipais de educação de cada uma das 5 (cinco) regiões 

político-administrativas do Brasil indicado pelas  seções regionais da União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação - UNDIME. 

 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm 

 

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

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – INGLÊS 

 

RECORRENTE: 100.430 e Outros 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A forma verbal deve relacionar-se so sintagma “a lot of crticism”, deve-se usar a alternativa “There was” 

por ser singular, e estar estruturalmente correta. “Against Libel’s findings” trata-se de uma informação 

adicional à qual o verbo não se refere. 

 

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

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

“European” tem som consonantal, conforme identifica-se na forma fonética [/ˌjʊər·əˈpi·ən/], portanto 

pede artigo “a”. 

Verificar em: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/european?q=European 

Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use. Cambridge, p. 88, 2011. 

 

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

 

CARGO: SUPERVISOR ESCOLAR 

 

RECORRENTE: 101.143 e Outros 

QUESTÃO 15 

RECURSO PROCEDENTE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/european?q=European
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QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com o Dicionário Michaelis: 

Estruturar: Organizar as diferentes partes que constituem uma estrutura (um todo), conforme um plano ou 

sistema; construir; Planejar algo de forma cuidadosa e pormenorizada; Criar ou produzir uma roupa, 

usando-se entretelas, a fim de dar-lhe bom caimento; Tornar(-se) emocionalmente equilibrado ou seguro; 

Atingir estabilidade ou segurança financeira. 

Reestruturar: dar nova estrutura a; tornar a organizar, inserindo novos elementos; recompor, reorganizar. 

Ampliar: tornar(-se) amplo ou maior; alargar ou aumentar em área, dilatar; tornar extensivo a maior 

número de pessoas ou de coisas; reproduzir ou obter em escala ou formato maior; exagerar fatos ou 

experiências, aumentar; atribuir (a algo ou a alguém) proporções ou qualidades maiores do que aquelas 

que realmente existem; exagerar; engrandecer; incrementar. 

Inventar: Criar (algo concreto ou abstrato) ou ser o primeiro a ter ideia de (dispositivo, mecanismo, técnica 

etc); criar novas ideias e pô-las em prática; conceber, criar, engendrar; alegar (algo) como pretexto; 

pretextar; imaginar (coisas, pessoas e fatos) sem existência real; criar, fabular, fantasiar; alegar e difundir 

como verdadeiras coisas que não o são; criar, forjar, maquinar. 

Reinventar: inventar novamente. 

As definições acima nos permitem compreender que “Reestruturar e ampliar a compreensão acerca dos 

conceitos”, conforme consta nos Parâmetros Curriculares Nacionais, não significam o mesmo que 

“reinventando conceitos” (forma que conta na alternativa “C”), as palavras não são sinônimas e carregam 

significados distintos. O aluno, ao ampliar o entendimento sobre um conceito não estará reinventando-o, 

mas sim obtendo uma compreensão integral, mais completa sobre ele. O conceito em si não é alterado 

nem reinventado, o que é reestruturado são as compreensões acerca dele. Portanto a alternativa “C” está 

incorreta. 

Reitero a alternativa “D” como a correta a ser assinalada, visto que é a única que se mantém fiel, na 

questão semântica, ao proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

 

FONTE: 

- Dicionário Michaelis Online. 

- Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais : matemática / Secretaria 

de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997. 142p. 

 

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

 

CARGO: PSICOPEDAGOGO 

 

RECORRENTE: 100.723 e Outros 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
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Independente das interpretações e visões distintas sobre o uso da avaliação psicológica, em especial do 

psicodiagnóstico, não podemos deixar de afirmar sua importância para o trabalho em psicopedagogia. 

Justamente como citado acima “como afirma Bossa (2011), a Psicopedagogia tem um caráter 

interdisciplinar”, e na interdisciplinaridade é possível criar diálogos entre a psicopedagogia e o 

psicodiagnóstico. 

Com o psicodiagnóstico é possível identificar dificuldades de aprendizagem apresentadas por crianças e 

adolescentes. A saber, KIQUEL (1983) relata que as expectativas do ambiente os quais influenciam a 

criança desde seu nascimento nela infringidos determinarão a resposta ao impacto de uma dificuldade de 

aprendizagem. Determinando ainda o manejo na tentativa de superação dessa dificuldade e a cooperação 

para sua sedimentação ou não, As primeiras experiências na escola são da maior importância, já que o 

fracasso escolar vai ocasionar o desenvolvimento de um crescente sentimento de frustração e baixa 

autoestima. 

Os testes estão intensamente presentes em nosso cotidiano nas escolas, empresas, serviços de marketing, 

treinamento e seleção, testes de aptidões, inteligência e eu etc. Esta difusão torna-se um indicador de sua 

importância, da grandeza de sua utilidade e potencial de impacto sobre todos nós. MEDEIROS (1999) 

Por fim, o tema do psicodiagnóstico faz parte do conteúdo especificado na bibliografia do concurso e, 

portanto, não deve ser anulado.  

 

FONTES: 

- BOSSA, N. A Psicopedagogia no Brasil, contribuições a partir da prática. 4. Ed. Rio de Janeiro: Editora 

Wak, 2011. 

- KIQUEL, Sônia. Abordagem psicopedagógica da aprendizagem. In: Psicopedagogia: o caráter 

interdisciplinar na formação e atuação profissional – Encontro de Psicopedagogos, São Paulo, 1986. Porto 

Alegre: Artes Médicas, p. 27. 

- MEDEIROS, Ethel Bauzer. Medidas psico & lógicas: introdução à psicometria – Rio de Janeiro: 

Ediouro, 1999. 

 

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

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com O Livro da psicologia (2012) “Jean Piaget construiu um nicho próprio de pesquisa em 

uma disciplina que ele denominou epistemologia genética, que estuda as mudanças na inteligência 

conforme a criança cresce. [...] Seu foco era o desenvolvimento natural das habilidades mentais ao longo 

do tempo (mudanças cognitivas qualitativas). [...] Distanciando-se do modelo behaviorista vigente, que 

creditava o desenvolvimento infantil apenas a fatores ambientais, Piaget decidiu investigar as capacidades 

inatas e congênitas que, na sua visão, levam a criança a galgar uma série de estágios do desenvolvimento 

definidos pela idade. Piaget acreditava que as crianças são aprendizes autônomos e ativos que usam os 

sentidos para interagir com o mundo ao seu redor, à medida que passam pelos estágios de 

desenvolvimento. [...] A tarefa de um bom professor seria, portanto, dar apoio à criança nessa jornada por 

estágios, incentivando o tempo todo sua criatividade e imaginação. [...] Do nascimento à infância, disse 

Piaget, a aprendizagem decorre de um desejo natural de sentir, explorar, mexer e, por fim, dominar.[...] 

Se o processo natural de aprendizagem – da infância em diante – é individual, ativo e exploratório, assim 

também deve ser o sistema educacional, que orienta o desenvolvimento intelectual formal das crianças”. 
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Dessa forma podemos entender que Piaget defende que o desejo, curiosidade e a capacidade de aprender 

são naturais à criança, e que na relação com as pessoas, cuidadores e na escola seu aprendizado pode ser 

direcionado e estimulado da melhor forma.  

Reafirmo a alternativa “D” como a correta, visto que é a única em consonância com a teoria de Piaget e 

com os trechos citados acima. 

 

FONTE: 

- O Livro da psicologia / tradução Clara M. Hermeto e Ana Luisa Martins. – São Paulo: Globo, 2012. 

 

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

 

 

 

 

 

 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 

RECORRENTE: 100.834 e Outros 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Solução correta: 

1/3 + 1/2 = 5/6 

1 – 5/6 = 1/6 

1/6 da minha vida será 11 anos 

6/6 da minha vida será 6 x 11 = 66 

Como isso se dará após meu próximo aniversário, tenho 65. 

 

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

         

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O protocolo proposto pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica recomenda que deve-se usar um 

algodão embebido com solução de álcool etílico 70%, comercialmente preparado; Limpar o local com um 

movimento circular do centro para a periferia;  Permitir a secagem da área por 01 minuto, para evitar 

hemólise da amostra, e também a sensação de ardência quando o braço do paciente for puncionado; Não 

assoprar, não abanar e não colocar nada no local; Não tocar novamente na região após a Antissepsia. 
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Fonte: 

http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/0/Coleta+de+materiais+biologicos+12.pdf/6b8aafcb-

9808-47dc-be0a-20370664a70c 

http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/320090814145042.pdf 

 

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

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

A recomendação da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica para punção venosa é a angulação de 30º 

com o bisel da agulha voltado para cima. 

 

Fonte: 

http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/0/Coleta+de+materiais+biologicos+12.pdf/6b8aafcb-

9808-47dc-be0a-20370664a70c 

http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/320090814145042.pdf 

 

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

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

 

RECORRENTE: 100.904 e Outros 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A estrutura Rafe palatina começa na zona da papila incisiva e prolonga-se pela sutura dos ossos palatinos 

dividindo o palato em parte esquerda e direita. 

Fonte: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/3927/1/Joao.Sousa.Final.pdf 

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

 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

RECORRENTE: 101.858 e Outros 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com o Ministério da Saúde, o Sistema de Informações de Vigilância Alimentar e Nutricional - 

SISVAN, instrumento de políticas federais focalizadas e compensatórias (Programa Leite é Saúde), 

atualmente implantado em aproximadamente 1.600 municípios brasileiros considerados de risco para a 

mortalidade infantil. 

 

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/GBDIP001_total.pdf 

http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/0/Coleta+de+materiais+biologicos+12.pdf/6b8aafcb-9808-47dc-be0a-20370664a70c
http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/0/Coleta+de+materiais+biologicos+12.pdf/6b8aafcb-9808-47dc-be0a-20370664a70c
http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/320090814145042.pdf
http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/0/Coleta+de+materiais+biologicos+12.pdf/6b8aafcb-9808-47dc-be0a-20370664a70c
http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/0/Coleta+de+materiais+biologicos+12.pdf/6b8aafcb-9808-47dc-be0a-20370664a70c
http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/320090814145042.pdf
https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/3927/1/Joao.Sousa.Final.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/GBDIP001_total.pdf
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Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Ascaridíase ocorre através de Ingestão dos ovos infectantes do parasita, procedentes do solo, água ou 

alimentos contaminados com fezes humanas. As medidas de controle incluem Evitar as possíveis fontes 

de infecção, ingerir vegetais cozidos e não crus, higiene pessoal, saneamento básico adequado. Tratamento 

em massa das populações tem sido preconizado por alguns autores. Evitar banhar-se em rios contaminados 

está associado a contaminação por Esquistossomose e não Ascaridíase. 

 

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/GBDIP001_total.pdf 
 

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

 

 

 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

 

RECORRENTE: 100.716 e Outros 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

A nomeação do símbolo está correta, conforme apresentação a seguir: 

Luz de alerta da temperatura do líquido de arrefecimento 

Este marcador indica as condições térmicas do líquido de arrefecimento do motor do trator. Quando estiver 

ligada é um indicativo de que o sistema está com vazamento ou o líquido precisa ser trocado.  

 

Fonte: 

Nogueira Filho, Hércules; Mecanização agrícola / Hércules Nogueira Filho, Jonas Janner Hamann. – 

Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, Colégio Politécnico : Rede e-Tec Brasil, 2016. 
 

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

 

QUESTÃO 39 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

 

CARGO: NUTRICIONISTA 

 

RECORRENTE: 100.204 e Outros 

QUESTÃO 22 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/GBDIP001_total.pdf
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RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O item 5, da referida Portaria, descreve condições específicas que estão relacionadas aos requisitos 

mínimos exigidos para a Terapia de Nutrição Parenteral. 

 

O item 5.10 descreve sobre as inspeções sanitárias para verificação do padrão de qualidade do Serviço de 

Terapia Nutricional, tendo como base o ANEXO 1, apresentado neste regulamento técnico. 

 

As inspeções sanitárias devem ser realizadas com base em Roteiros de Inspeção, sendo que os critérios 

utilizados para avaliação do cumprimento destes roteiros, visando sempre a qualidade e segurança da 

nutrição parenteral, baseiam-se no risco potencial inerente a cada item.  

Os critérios são:   

 

- IMPRESCINDÍVEL (I) aquele item que pode influir em grau crítico na qualidade e segurança da NP. 

- NECESSÁRIO (N) aquele item que pode influir em grau menos crítico na qualidade e segurança da NP. 

- RECOMENDÁVEL (R) aquele item que pode influir em grau não crítico na 

qualidade e segurança da NP. 

- INFORMATIVO (INF) aquele que oferece subsídios para melhor  interpretação dos demais itens, sem 

afetar a qualidade e a segurança da NP. 

O não cumprimento de um item I, dos Roteiros de Inspeção, acarreta a suspensão imediata da atividade 

afetada até o seu cumprimento integral. 

O não cumprimento de itens N, dos Roteiros de Inspeção, deve ser estabelecido um prazo para adequação, 

de acordo com a complexidade das ações corretivas que se fizerem necessárias. 

O não cumprimento de itens R, dos Roteiros de Inspeção, o estabelecimento deve ser orientado com vistas 

à sua adequação. 

 

O Anexo V desta Portaria apresenta os Roteiros de Inspeção das atividades da EMTN, a que se refere esta 

questão. 

 

Convidamos a recorrente a consultar o Anexo V, no item A2 (Inspeção das Atividades da EMTN), tópico 

41: “O nutricionista participa da evolução nutricional destes pacientes?” 

Para este tópico, o critério utilizado para a inspeção é o RECOMENDÁVEL, informado pela letra “R”, 

na coluna central. 

 

Desta forma, informamos que a questão não foi relacionada às atribuições do nutricionista na equipe, mas 

sim o critério utilizado para avaliação da sua participação na evolução nutricional de pacientes com 

nutrição parenteral. 

Bibliografia para consulta: 

- Portaria nº 272/MS/SNVS 

 

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

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
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A referida questão não informa que o transtorno comportamental é caracterizado pela “busca obsessiva 

por regras alimentares”, ainda mais por tratar-se de crianças, as quais tem pouca informação sobre as 

substâncias presentes nos alimentos, incluindo a presença de corantes, conservantes, gorduras trans, entre 

outras substâncias. 

A ortorexia pode ser definida como uma obsessão em comer saudável. Não há publicações científicas que 

comprovem a prevalência deste comportamento em crianças, a ponto de relacioná-la como frequente neste 

grupo populacional.  

 

O picky/fussy eating, por sua vez, é um comportamento alimentar frequente entre crianças, em especial 

na fase pré-escolar, onde observa-se que há uma forte relação entre a criança e o alimento, na qual inicia-

se o processo de escolha. A criança com este comportamento ingere baixas quantidades de alimentos com 

vitamina E e C, folato e fibras alimentares, por conta do baixo consumo de vegetais. 

 

Bibliografia para consulta: 

- Sociedade Brasileira de Pediatria – Departamento de Nutrologia. Manual de Alimentação: orientações 

para alimentação do lactente ao adolescente, na escola, na gestante, na prevenção de doenças e segurança 

alimentar / Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento Científico de Nutrologia. – 4ª. ed. - São Paulo: 

SBP, 2018.  

172 p. 

 

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

QUESTÃO 28 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Dentre as alternativas apresentadas, somente a “A” está relacionada à transição epidemiológica, uma vez 

que: 

 

- “Baixa fertilidade e mortalidade, aumento do envelhecimento populacional”: característica relacionada 

à transição demográfica; 

- “Alterações na composição corporal dos indivíduos associadas a fatores relacionados com o estilo de 

vida”: característica relacionada à transição nutricional 

- “Alterações na estrutura da dieta consumida”: característica relacionada também à transição nutricional. 

 

Desta forma, as transições nutricional, demográfica e epidemiológica possuem características específicas, 

não podendo ser consideradas como sinônimos. 

 

Sob este contexto, vale a pena informar que os processos de transição nutricional ocorrem posterior ou 

simultaneamente aos de transição demográfica. 

 

Bibliografia para consulta: 

- Taddei, JAAC (editor). Nutrição em Saúde Pública. 2ª ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2016. 
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Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O corte “a componesa” é um corte que antecede o corte “a paisana”, o que os colocam, frequentemente, 

como sinônimos. 

No corte “a camponesa” os vegetais compactos são seccionados no sentido longitudinal e, depois, no 

sentido transversal (fatias de 2cm), formando a figura da meia-lua. 

Se efetuarmos outros cortes ou sulcos longitudinais, será possível formar estrelas, triângulos (ou ¼ de 

medalhão), flores ou outras figuras produzidas pelo corte transversal subsequente. Este corte é chamado 

de Paysanne (ou “à paisana). 

Bibliografia para consulta: 

- Domene, SMA. Técnica Dietética: teoria e aplicações. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 

 

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


