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CONCURSO – EDITAL 001/2019 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
RECORRENTE: 100032 e Outros 
 
QUESTÃO 17 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

Art. 18-A. A criança e ao adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de 
castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, 
educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos 
responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer 
pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los.  

Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se: 

I - castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física 
sobre a criança ou o adolescente que resulte em: a) sofrimento físico; ou b) lesão; 

II - tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de tratamento em relação à 
criança ou ao adolescente que: a) humilhe; ou b) ameace gravemente; ou c) ridicularize. 

Ou seja, a questão versa sobre Tratamento Cruel ou Degradante e não sobre Castigo Físico 
(esse sim, que pode resultar em lesões). 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 28 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

Estádio: Momento específico em um processo contínuo; estágio. 

Fonte: Dicionário Michaelis. Disponível em: 
<http://michaelis.uol.com.br/busca?palavra=est%C3%A1dio&r=0&f=0&t=0>. Acessado em 1º 
jan 2020. 

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

http://michaelis.uol.com.br/busca?palavra=est%C3%A1dio&r=0&f=0&t=0
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CARGO: PROFESSOR DE 1° AO 5° ANO 
 
RECORRENTE: 100464 e Outros 
 
QUESTÃO 17 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Art. 18-A. A criança e ao adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de 
castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, 
educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos 
responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer 
pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los.  

Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se: 

I - castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física 
sobre a criança ou o adolescente que resulte em: a) sofrimento físico; ou b) lesão; 

II - tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de tratamento em relação à 
criança ou ao adolescente que: a) humilhe; ou b) ameace gravemente; ou c) ridicularize. 

Ou seja, a questão versa sobre Tratamento Cruel ou Degradante e não sobre Castigo Físico 
(esse sim, que pode resultar em lesões). 

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

Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais (e NÃO séries semestrais), 
períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, 
com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, 
sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 24 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 30 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 40 
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   

 

CARGO: PROF. DO 6° AO 9° ANO - LINGUAGENS 
 
RECORRENTE: 100383 e Outros 
 
QUESTÃO 07 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

Art. 18-A. A criança e ao adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de 
castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, 
educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos 
responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer 
pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los.  

Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se: 

I - castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física 
sobre a criança ou o adolescente que resulte em: a) sofrimento físico; ou b) lesão; 

II - tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de tratamento em relação à 
criança ou ao adolescente que: a) humilhe; ou b) ameace gravemente; ou c) ridicularize. 

Ou seja, a questão versa sobre Tratamento Cruel ou Degradante e não sobre Castigo Físico 
(esse sim, que pode resultar em lesões). 

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

A inserção do nome do autor, Fogaça, no enunciado da questão é uma norma acadêmica e 
jurídica, pois toda citação deve ser acompanhada de sua fonte, caso contrário pode ser 
considerada como plágio. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 12 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

A interpretação do enunciado e das alternativas pelo candidato faz parte da resolução da 
questão. 

Foram apresentadas na primeira parte da questão cinco frases para que o candidato 
identificasse a incorreta. Como está especificado no Edital de Abertura do Concurso Público 
que cada questão deve apresentar apenas quatro alternativas, caberia ao candidato assinalar 
na segunda parte da questão a que apresentasse a resposta adequada para a questão. 

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

Neste texto há predominância do tipo dissertativo, uma vez que o autor defende um ponto de 
vista, há uma série de reflexões do narrador sobre os epitáfios e defende a tese que os epitáfios 
ajudam a manter vivo alguma coisa dos que já se foram. Portanto, não se trata de narração. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 15 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre Base Nacional Comum Curricular, tema presente no Conteúdo 
programático do Edital de Abertura do Concurso Público. 

 
QUESTÃO 16 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

A regência verbal da frase “Os novos produtos sobre os quais informei os clientes estão em 
promoção” está correta, pois o verbo “informar” é transitivo direto e indireto, portanto necessita 
de dois complementos. Informei os clientes (objeto direto) sobre os novos produtos (objeto 
indireto) que estão em promoção. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 23 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 27 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

Em inglês, podemos dividir os verbos auxiliares em duas categorias, de acordo com a função 
que assumem na oração: 

a. aqueles que não mudam o sentido do verbo principal 

 to be 

 to do / does 
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 to have 

b. aqueles que mudam ou completam o sentido do verbo principal, sendo usados para 
indicar capacidade, habilidade, obrigação, permissão ou possibilidade. São os 
chamados modal auxiliaries ou modal verbs - can, could, may, might, must, ought, shall, 
should, will, would. 

A resposta correta é a letra C – de acordo com a pergunta e as alternativas propostas, must é 
um verbo auxiliar que indica obrigação.  

Fonte: TORRES, Nelson. Gramática prática da língua inglesa: o inglês descomplicado.10. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 28 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

O tag será sempre formado por um auxiliar (to do, to be, to have ou modal), no mesmo tempo 
verbal empregado na declaração inicial. 

Ex: Richard flew to London last week, didn't he? 

      She worked hard today, didn’t she? 

A resposta correta é a letra A – o verbo está no tempo verbal (passado) correspondente à tag 
(didn’t). 

Fonte: TORRES, Nelson. Gramática prática da língua inglesa: o inglês descomplicado.10. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007. 

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

Não há a alternativa apresentada pelo candidato (for – for – for); 

No texto em questão, a palavra após a primeira preposição (of) constitui-se um verbo 
(melhorar). 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 36 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

O artigo indefinido não deve ser usado antes de substantivos não-contáveis, Nesses casos, 
geralmente o inglês usa some (algum, alguns, alguma, algumas, uns, umas). 

Exemplos: Let me give you some advice. (advice = substantivo não-contável). 

                 Can you lend me some money? 
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A alternativa D está escrita corretamente. De acordo com as regras de uso do artigo indefinido, 
an (um, uma) é usado antes de palavras no singular iniciadas por vogais, palavras iniciadas por 
h quando este não for pronunciado e também palavras iniciadas com consoantes cuja pronúncia 
tenha som vocálico.  

A alternativa correta é a Letra B. (Artigo usado incorretamente) 

Fonte: TORRES, Nelson. Gramática prática da língua inglesa: o inglês descomplicado.10. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 40 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

A preposição ON é utilizada para indicar lugar como superfícies, endereços, datas, dias 
específicos, tempo, referência. Ex: He asked my opinion on the matter. (Ele pediu minha opinião 
sobre o assunto). 

Na questão apresentada, a preposição on refere-se a um conteúdo (literatura): Yesterday we 
read a chapter on literature. (Ontem lemos um capítulo sobre literatura). No enunciado não diz 
se a leitura do capítulo foi “em papel”, como sugere o candidato, apenas faz referência ao 
conteúdo.  

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

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 
RECORRENTE: 100385 e Outros 
 
QUESTÃO 12 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 32 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 37 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “C” 
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CARGO: MOTORISTA 
 
RECORRENTE: 100526 e Outros 
QUESTÃO 11 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Vide artigo 253, da lei 9.503/1997, onde consta: 

Bloquear a via com veículo: 

Infração – gravíssima; 

Penalidade – multa e apreensão do veículo; 

Em tempo: a lei 13.281/2016 modificou apenas a redação do artigo 253-A, além disso, em 
nenhum momento o enunciado e/ou as alternativas da questão citaram o termo medida 
administrativa. 

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

Vide artigo 80, da lei 9.503/1997, onde consta: 

§ 1º A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e 
legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme 
normas e especificações do CONTRAN (e NÃO, do DETRAN). 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 25 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

Vide artigo 80, da lei 9.503/1997, onde consta: 

O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à 
movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção 
ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas 
categorias C, D ou E. 

Parágrafo único.  O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar 
trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na 
categoria B. (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015) 

A interpretação do enunciado e das alternativas pelo candidato faz parte da resolução da 
questão. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm#art125
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O enunciado da questão é claro, direto e objetivo, ao citar “terraplenagem, construção ou 
pavimentação”, operações não contempladas no parágrafo único do artigo. Portanto, não 
autorizando a categoria “B” para a condução das máquinas em vias públicas. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 27 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre Direção Defensiva (preventiva); tema presente no Conteúdo 
Programático do Edital de Abertura do Concurso Público. 

Medidas Defensivas para Ter a Máxima Segurança e Estabilidade: 

 Use os pneus em perfeito estado com as pressões corretas. A calibragem deve ser feita 
uma vez por semana sempre com os pneus frios. O estepe também deve ser calibrado, 
seguindo as especificações do fabricante. 

 Evite o uso de pneus recauchutados, carecas ou lisos. Recomenda-se que seus desenhos 
ou sulcos não sejam de profundidade inferior (e NÃO, superior) a 1,6mm. 

 Pneus novos também pode ser perigosos em piso molhado. Só depois de alguns 
quilômetros de uso eles adquirem a aspereza necessária. 

 Faça o rodízio dos pneus de acordo com as recomendações do fabricante para que o 
desgaste seja feito por igual. 

 Os pneus largos são melhores em pistas secas, mas piores nas superfícies molhadas. Evite, 
pois, fazer uso de pneus que não sejam aqueles recomendados pelo fabricante do veículo. 

 Em pista molhada, observe pelos espelhos retrovisores se as rodas estão deixando um 
rastro no asfalto. Em caso positivo, é sinal que está tudo bem e os pneus estão em contato 
direto com o piso. Caso não haja rastros é porque está ocorrendo aquaplanagem. Nesta 
situação, nunca use os freios. Retire o pé do acelerador e reduza a marcha, movimentando 
a direção de um lado para o outro até que o veículo seja controlado. 

Fonte: PERNAMBUCO. Direção Defensiva e Prevenção de Acidentes.  

Disponível em: <https://pt.slideshare.net/didaque/cartilha-detran-direcaodefensiva>. Acessado 
em: 1º jan 2020. 

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

A questão versa sobre Relações Públicas e Humanas: Opinião Pública; As Relações Humanas, 
os indivíduos e o grupo; tema presente no Conteúdo Programático do Edital de Abertura do 
Concurso Público. 

Motivação: vontade de melhorar, de crescer, de evoluir ou de realizar algo. 
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Fonte: BRASIL. Presidência da República Federativa do Brasil. Ministério da Educação. 
Secretaria de Educação a Distância. Psicologia das Relações Humanas. Curitiba, 2011, p. 29. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 31 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

É comum em motores Diesel com turbo-compressor, a existência de um órgão (radiador ou 
permutador de calor), destinado a arrefecer o ar comprimido pelo compressor. Este órgão tem 
o nome de intercooler. 

Fonte: PEÇA, José Oliveira. Motor Diesel: Sua Aplicação em Equipamentos Agrícolas 
(Apontamentos para uso dos Alunos). Universidade de Évora.  Escola de Ciência e Tecnologia 
- Departamento de Engenharia Rural. Évora (Portugal), 2015. p. 31. 

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

Vide artigos 32 e 33, da lei 9.503/1997, onde consta: 

Art. 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e 
pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de 
nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização 
permitindo a ultrapassagem. 

Art. 33. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar 
ultrapassagem. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 33 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

BT2 – Avaliação secundária do paciente com suspeita de trauma ou em situação ignorada 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

Em toda abordagem de pacientes com suspeita de trauma ou em situação ignorada após a 
realização da Avaliação Primária. 

Conduta: 

1. SINAIS VITAIS E ENTREVISTA SAMPLA (com o paciente, familiares ou terceiros) 

 Nome e idade 

 Verificação dos sinais vitais 
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 Respiração (frequência, ritmo e amplitude) 

 Pulso (frequência, ritmo e volume) 

 Pressão arterial 

 Pele (temperatura, cor, turgor e umidade) 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolos de Intervenção 
para o SAMU 192 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 
2016. 

Em tempo, independente de o socorrista ser amador ou profissional, o que se buscou de 
conhecimento na questão foi o conhecimento sobre os sinais vitais, no caso: respiração, 
pulsação, pressão arterial e temperatura. 

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

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 
RECORRENTE: 101551 e Outros 
 
QUESTÃO 04 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 09 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Veja as alternativas abaixo: 
 

a) Cerca de doze alunos faltou hoje (FALTARAM) 

b) Os Estados Unidos possui muita tecnologia (POSSUEM) 

c) Deu cinco horas no relógio da igreja (DERAM) 

d) Fomos nós que quebramos o vidro (ALTERNATIVA CORRETA) 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 22 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 
O Assunto da questão consta no conteúdo programático do edital do certa: 1. Periféricos de 
um computador. 2. Hardware. 
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QUESTÃO 31 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 
O Assunto da questão consta no conteúdo programático do edital do certa: 1. Periféricos de 
um computador. 2. Hardware. 
 
QUESTÃO 34 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 
O Assunto da questão consta no conteúdo programático do edital do certa: 1. Periféricos de 
um computador. 2. Hardware. 
 
QUESTÃO 40 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 
A alternativa correta é a letra “A” MS Word. Para salvar um documento no formato “.rtf”, nas 
alternativas propostas, usa-se o MS-Word. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 
RECORRENTE: 100599 e Outros 
 
QUESTÃO 04 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 14 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 18 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 
 

De acordo com o enunciado, pode-se analisar cada situação conforme abaixo: 
 
O enunciado afirma que Mercedes não descansou, sendo, dessa forma, tal proposição 
verdadeira. Nesse caso, a afirmação: “descanso um pouco” é falsa. Assim, na afirmação “Não 
estudo Biologia ou descanso um pouco”, a proposição “Não estudo Biologia” é verdadeira. 
 
Se o fato de Mercedes não estudar Biologia é verdadeiro, então “estudo Biologia” é falso, em 
“Estudo Física ou estudo Biologia”. Dessa forma, tem-se que “Estudo Física” é verdadeiro. 
 
Se a proposição “estudo Física” é verdadeira, então é falsa a proposição “não estudo Física”. 
Assim, na afirmação “Vou à biblioteca ou não estudo Física”, conclui-se que “Vou à biblioteca” 
é proposição verdadeira. 
 
Assim, são verdadeiras as proposições: “vou à biblioteca”; “estudo física”; “não estudo biologia”. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
Fonte:  
 
- Iezzi, G., Murakami, C. . Fundamentos da Matemática Elementar 1, Capítulo 1: “Noções de 
Lógica”. Atual Editora, 7ª Edição 
 
- Kurtz, D. C. . Foundations of Abstract Mathematics. McGraw-Hill, Inc. 1992. 
 
QUESTÃO 27 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 

 
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
 
RECORRENTE: 101323 e Outros 
 
QUESTÃO 11 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 16 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

Vide artigo 230, da lei 9.503/1997, onde consta: 

Conduzir o veículo: 

(...) 

III – com dispositivo antirradar; 

IV – sem qualquer uma das placas de identificação; 

V – que não esteja registrado e devidamente licenciado; 

(...) 

Infração – gravíssima; Penalidade – multa e apreensão do veículo; 

(...) 

XIX – sem acionar o limpador de para-brisa sob chuva: 

Infração – grave; Penalidade – multa. 

Em tempo, em nenhum momento o enunciado e/ou as alternativas da questão citaram os 
termos medida administrativa ou perda de pontos no prontuário da CNH. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 27 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre sistemas de freios: funcionamento de freios; elementos essenciais dos 
motores, ignição; sistema de injeção; bomba; e sistema de refrigeração; temas presentes no 
Conteúdo Programático, do Edital de Abertura do Concurso Público. 

Em tempo, a função citada no enunciado é referente ao componente e não da máquina pesada. 

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

CARGO: PROF. DO 6° AO 9° ANO - MATEMÁTICA 
 
RECORRENTE: 100803 e Outros 
 
QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

Nota média = (13 × 23 + 8 + 14) / (23 + 2) = 321/25 = 12,84 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 25 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

Atendentes  tempo por cliente  nº de clientes 

       5    10        120 

       X    15        324 

O número de atendentes é inversamente proporcional ao tempo por cliente. 

O número de atendentes é diretamente proporcional ao número de clientes. Logo 

𝑥

5
=

10

15
×

324

120
    →      

𝑥

5
=

3240

1800
    →      𝑥 =

5 × 3240

1800
=

16200

1800
= 9 

Se são necessários 9 atendentes, são 4 a mais que os 5 que já estão. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 26 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

Pela lei da desigualdade triangular, apenas a letra “d” determina dois triângulos. A letra a 
determina apenas um ponto (a tangencia interna de duas circunferências e a letra “b” não 
determina nenhum ponto. 

O recorrente se esmera por encontrar um erro de pontuação de parte do enunciado da questão, 
mas se esquece da segunda oração que a compõe.” Marque a opção que apresenta a 
expressão matemática dessa condição”, que não deixa dúvidas sobre qual alternativa marcar.  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 28 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 
A resposta divulgada como correta já é a letra “C” 
 
QUESTÃO 29 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A regra prática para divisões de frações sugere multiplicar os termos da primeira fração pelos 
termos da segunda invertida, o que não é a expressão da letra “B”. Apesar de atípica, a 
formulação da letra “A” é a correta. 

3/8 ÷ 2/5 = 3x5/8x2 = 15/16 = 0,9375 

3/8 ÷ 2/5 = 3 ÷ 2 / 8 ÷ 5 = 1,5/1,6 = 15/16 = 0,9375 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 36 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

Calcular 0,05% é multiplicar o número por 5/10000 = 1/2000 e tal multiplicação é de fato o 
mesmo que dividir por 2000. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 37 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

O prisma quadrado não é apenas o cubo, ou hexaedro. O texto fala em perfeitamente inscrito, 
logo o prisma possui altura equivalente à do cilindro e base quadrada inscrita no círculo da base 
do cilindro. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 38 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 
A resposta divulgada como correta já é a letra “C”. 
 

CARGO: DENTISTA 
 
RECORRENTE: 100986 e Outros 
QUESTÃO 27 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

Vasoconstritores:  

A adição de um vasoconstritor pode: prolongar a duração de ação dos anestésicos locais, ao 
diminuir sua remoção do local na circulação e diminuir a toxicidade sistêmica dos anestésicos 
locais ao reduzir a velocidade de absorção (TRIPATHI, 2006) 

As sustâncias vasoconstritoras, como por exemplo, a epinefrina ou adrenalina, reduzem a 
absorção sistémica dos anestésicos locais a partir do local de injeção, pois produzem a 
contração do músculo liso do vaso sanguíneo diminuindo o fluxo sanguíneo nessa área e, dessa 
forma, diminuem, também, a taxa de remoção do AL (YAGIELA et al, 1998). O vasoconstritor 
aumenta, então, a duração de ação do AL e diminui a toxicidade sistémica do fármaco (MILLER 
et al., 2009). 

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

RECORRENTE: 101315 e Outros 
QUESTÃO 26 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “B” 
 
QUESTÃO 36 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (2017-2018), a recomendação de Ácidos 
Graxos Saturados para indivíduos com diabetes é de < 6% do VET, portanto a alternativa A 
está INCORRETA. As demais alternativas estão corretas de acordo com a referência mais atual 
publicada pela Sociedade Brasileira de Diabetes. 

Disponível em: <https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/2017/diretrizes/diretrizes-
sbd-2017-2018.pdf>. Acessado em: 1º jan 2020. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 39 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 

CARGO: AGENTE EPIDEMIOLÓGICO 
 
RECORRENTE: 101151 e Outros 
QUESTÃO 04 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 12 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

Conforme dados do enunciado da questão, abaixo organizados: 
- exatamente 4 usavam óculos e lentes 
- exatamente 21 – 4 = 17 usavam apenas óculos 
- exatamente 15 – 4 = 11 usavam apenas lentes 
 
Considerando como x o número dos que não utilizavam nem óculos nem lentes: 
4 + 17 + 11 + x = 35 
32 + x = 35 
X = 3 
 
Fonte: - Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 22 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

Exames Específicos: A comprovação laboratorial das infecções pelo vírus da dengue faz-se 
pelo isolamento do agente ou pelo emprego de métodos sorológicos – demonstração da 
presença de anticorpos da classe IgM em única amostra de soro ou aumento do título de 
anticorpos IgG em amostras pareadas (conversão sorológica).  

Isolamento: é o método mais específico para determinação do sorotipo responsável pela 
infecção. A coleta de sangue deverá ser feita em condições de assepsia, de preferência no 
terceiro ou quarto dia do inicio dos sintomas. Após o término dos sintomas não se deve 
coletar sangue para isolamento viral. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Dengue: aspectos 
epidemiológicos, diagnóstico e tratamento / Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde. 
– Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2002, p. 11. 

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

 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
RECORRENTE: 100001 e Outros 
 
QUESTÃO 04 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 13 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Conforme o enunciado, pede-se o número de combinações, e não de arranjos. No caso de 
arranjos, cada sequência dos elementos e, no caso de combinações, os elementos são 
agrupados sem importar a ordem ou posição em que os elementos são organizados. 
 
Assim, o número de combinações pedido pode ser obtido por: 
 
C3,2 = 3! / (2! 1!) = 3 
 
FONTE: 
- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001 
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QUESTÃO 14 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 20 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 
Trata-se de uma sequência de 4 letras utilizando as 26 letras do alfabeto. Assim, há 26 opções 
para cada posição da sequência, uma vez que não foi especificado que as letras deveriam ser 
distintas. 
 
Conforme o princípio fundamental da contagem: 
Quantidade de sequências = 26*26*26*26 = 26⁴  
 
Conclui-se que a quantidade de sequências pode ser obtida por 26⁴ , conforme alternativa C e 
de acordo com o gabarito indicado. 
 
FONTE: 
- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001. 
- Iezzi, G., Dolce, O.; Degenszajn, D., Périgo, R.. Matemática. Volume Único. Atual Editora, 
2002. 
 

QUESTÃO 33 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
As visitas devem ser programadas rotineiramente pela equipe de saúde da família, devendo a 
seleção do indivíduo e/ou das famílias ser pautada nos critérios definidores de prioridades, por 
conta de especificidades individuais ou familiares. 
Entre os adultos são priorizadas visitas domiciliares quando da identificação: 
 Do problema de saúde agudo que necessite (e NÃO, que não necessite) de internação 

domiciliar.  
 Das ausências no atendimento programado.  
 Dos portadores de doenças transmissíveis de notificação obrigatória.  
 Dos hipertensos, diabéticos, portadores de tuberculose e hanseníase que não estão 

aderindo ao tratamento. 
Fonte: MALAGUTTI, William (organizador). Assistência Domiciliar – Atualidades da Assistência 
de Enfermagem. Rio de Janeiro : Rubio, 2012, p. 40. 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 36 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

Febre Amarela – CID 10: A95 

(...) 

Reservatório: 

Da febre amarela urbana (FAU), é o homem.  

Da febre amarela silvestre (FAS), são os macacos, sendo o homem (e NÃO, roedores) um 
hospedeiro acidental. 

Modo de transmissão: 

Na FAU, a transmissão se faz através da picada do Aedes aegypti.  

Na FAS, pela picada de mosquitos silvestres do gênero Haemagogus e Sabethes. 

(...) 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Vigilância Epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica.  4. ed. 
ampl. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. p. 133. 

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


