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Conforme Edital n° 01/2012 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Vespasiano/MG, a empresa 
organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito divulgado em 28/01/2013, ordenado por 
cargo, conforme a seguir: 

Nome 
N° de 

Inscrição 
Cargo 

THAÍS CRISTINA V. DE CARVALHO 1479 ASSISTENTE SOCIAL 

Questão 01 
Após análise cuidadosa do recurso apresentado, verificamos que houve equívoco na elaboração da alternativa “D”, 
uma vez que as três frases interrogativas encontram-se no penúltimo parágrafo. Por esse motivo, na questão há duas 
afirmações que não podem ser confirmadas pelo texto. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 
Questão 35 
A questão está relacionada ao livro Marilda - Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, relata: “O processo 
Capitalista de Produção” e não ao que foi sugerido no edital serviço social na contemporaneidade: Trabalho e 
formação profissional. Sendo assim, o Recurso foi DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 

CHALINE ELAINE ARAÚJO 
JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA FILHO 

3573 
2614 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 

Questão 12 
O comando da questão solicita a opção incorreta à temática explorada: palavras que se completa com r. O que 
confere à alternativa “D”.  As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois o comando da 
questão é bem claro quando solicita que em todas as alternativas a lacuna se completa com r, não fazendo nenhuma 
referencia a rr. Como a palavra “serrote” se escreve com “rr” e não com “r”, a alternativa D é a errada. Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado. 
 
Questão 20 
Houve um equívoco na formulação da questão. Recurso DEFERIDO a questão foi ANULADA.  
 

DIEGO FELIPE DOS SANTOS 6580 AUXILIAR ADMINISTRATIVO III 

Questão 04 
O comando da questão solicita classificação da sílaba tônica. O que confere à alternativa “A”.As considerações do 
candidato em questão não são pertinentes, pois “de acordo com a posição da sílaba tônica os vocábulos com mais 
de uma sílaba classificam-se em oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos. Os monossílabos, conforme a intensidade, 
podem ser tônicos ou átonos” (Novíssima Gramática – Domingos Paschoal Cegalla).  No caso do vocábulo “nós”, de 
acordo com a intensidade, é um monossílabo tônico considerando a posição da sílaba tônica que é única. Recurso 
INDEFERIDO, mantém-se a alternativa “A”. 
 
Questão 14 
O comando da questão solicita a relação estabelecida pelas orações destacadas em relação à principal. As 
considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois no trecho “Como se lê num espelho, pude ler nos 
olhos teus!” a oração subordinada adverbial  estabelece, em relação à principal, ideia de conformidade e não de 
comparação. Observe que o sentido expresso pelos versos é : “de conformidade com (de acordo com) o que se lê no 
espelho é que pude ler nos olhos seus”.  A conjunção “como” pode ter várias classificações: causal, comparativa, 
conformativa e integrante. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme divulgado. 
 
Questão 40 
O comando da questão solicita as medidas dos ângulos x e y. A soma de dois ângulos externo e interno tem que ser 
180º, como na figura o angulo externo é 20º o complemento dele será 160º. "O paralelogramo é um polígono que 
possui quatro lados, sendo que os segmentos paralelos possuem medidas iguais. Como todo quadrilátero, a soma 
dos ângulos internos é de 360º. Possui duas diagonais que se cruzam no ponto médio e os ângulos opostos 
possuem medidas iguais." O ângulo y é oposto ao ângulo de 160º, somando os dois dará 320º, então o ângulo x vale 
20º e o oposto a ele também, que somando dará 40º.Sendo a soma total 360. Recurso INDEFERIDO, mantém-se a 
alternativa “A”. 
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BRENO CÉSAR DA SILVA MENDES 
MARIA AGUSTA GONÇALVES CUNHA 

292 
1205 

AUXILIAR DE SECRETARIA 

Questão 01 
O comando da questão solicita a palavra INCORRETAMENTE interpretada de acordo com o seu sentido no texto. 
As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois  no sentido do texto, a palavra RETER não se 
aplicaria por significar “conservar na memória”, “ter de cor”. O significado de CAPTAR, no texto, é de “entender”. 
Recurso INDEFERIDO, mantém-se a alternativa “C”. 

 
Questão 15 
O comando da questão solicita a “CORRETA” correlação entre o termo destacado e a função sintática. As 
considerações do candidato em questão são pertinentes, pois verificamos que na alternativa “C” o termo destacado 
“de Colombo” tem como função sintática de “adjunto adnominal”. Recurso DEFERDIO,  a questão foi ANULADA. 

 
Questão 23 
Houve um equívoco na digitação do enunciado da questão. Faltou a palavra “EXCETO”. Recurso DEFERIDO, a 
questão foi ANULADA. 
 
Questão 24 
Houve um equívoco na digitação do enunciado da questão. Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 

 
Questão 30 
Apesar de ser uma maneira correta de acessar a funcionalidade de Parágrafo, não constava entre as alternativas da 
questão. A alternativa “A” é uma forma correta de acessar a funcionalidade e estava entre as alternativas  
 
 

 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado. 
Questão 35 
O comando da questão solicita a “INADEQUAÇÃO” à temática explorada: “A regularização da vida escolar do aluno.” 
O que confere à alternativa “D”. LEI nº 9394/96 , Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, 
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. A alternativa D apresenta uma afirmativa que exclui as demais. A palavra 
deverá, significa “Ter por obrigação” e poderá conforme artigo da lei( 9394/96) apresenta o sentido de possibilidade e 
não obrigação. Recurso INDEFERIDO, mantém-se a alternativa “D”.  

JUNIA DINIZ SILVA 926 BIBLIOTECONOMISTA 

Questão 23 
Houve um equívoco na digitação do enunciado da questão. Faltou a palavra “EXCETO”. Recurso DEFERIDO, a 
questão foi ANULADA. 

 
Questão 24 
Houve um equívoco na digitação do enunciado da questão. Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 

 

 

Correta, mas não estava entre as alternativas. 
 
 
 
 

 

 

Correta, e estava entre as alternativas. 
 
 
 
 

 



3 
 

VICTOR MEIRELES SOARES 5982 BIOQUÍMICO 

Questão 23 
Houve um equívoco na digitação do enunciado da questão. Faltou a palavra “EXCETO”. Recurso DEFERIDO, a 
questão foi ANULADA. 

ANDDREIA ELOISA COSTA FERRAZ 
CÍNTIA VIEIRA DO NASCIMENTO 
SUZARIS REZENDE DE MORAIS 

2057 
284 
6043 

ENFERMEIRO 

Questão 01 
Após análise cuidadosa do recurso apresentado, verificamos que houve equívoco na elaboração da alternativa “D”, 
uma vez que as três frases interrogativas encontram-se no penúltimo parágrafo. Por esse motivo, na questão há duas 
afirmações que não podem ser confirmadas pelo texto. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 
Questão 04 
O comando da questão solicita a “INADEQUAÇÃO” da afirmação. As considerações dos candidatos em questão são 
pertinentes.  Ao analisarmos criteriosamente a alternativa “B”, verificamos que ela também  apresenta inadequação, 
uma vez que o  monossílabo “pé” tem regra específica de acentuação. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 
Questão 36 
O comando da questão solicita a julgar os itens se corretos. As considerações do candidato em questão não são 
pertinentes, pois a De acordo com a Lei 8080/90, temos que:   
-a afirmativa I está incorreta conforme disposto no “Art. 21. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada”. 
Na assertiva I da questão afirma que a assistência à saúde é vedada (proibida) à iniciativa privada, estando incorreta 
pois a Lei 8080/90 afirma que é livre a assistência à saúde à iniciativa privada. 
- a afirmativa II está correta conforme disposto no “Art. 6º, IX - participação no controle e na fiscalização da 
produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 
- a afirmativa III está correta conforme disposto no “art. 23. É vedada a participação direta ou indireta de empresas 
ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de doações de organismos internacionais 
vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e 
empréstimos.” Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado. 
 
Questão 38 
O comando da questão solicita a resposta correta. 
De acordo com a Lei 8142/90, temos que: 
“Art. 1° (...) 
§ 1° A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, 
para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. “ 
Tanto o Conselho de Saúde quanto a Conferência de Saúde estão disciplinados pela Lei 8142/90, entretanto, apenas 
a Conferência de Saúde reúne-se a cada 4 anos. O Conselho de Saúde é um órgão permanente. Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado. 
 
Questão 39 
O comando da questão solicita a julgar os itens se corretos. O que confere à alternativa “A”. As considerações em 
questão não são pertinentes, pois a candidata afirma que a letra “D” é uma resposta incorreta e que o gabarito da 
questão é a letra “A”. Ocorre que, conforme divulgado no site da empresa, o gabarito da questão já foi divulgado 
como letra “A”, confirmando o que declara a candidata. Recurso INDEFERIDO. Mantém – se a alternativa “A” 
conforme divulgado. 
 

ANDINARA SANTOS AMARAL 
PUALO ERNANI MACHADO RABELO 
WESLEY CHRISTIANN G. COELHO 

3469 
2015 
251 

ENGENHEIRO CIVIL 

Questão 01 
Após análise cuidadosa do recurso apresentado, verificamos que houve equívoco na elaboração da alternativa “D”, 
uma vez que as três frases interrogativas encontram-se no penúltimo parágrafo. Por esse motivo, na questão há duas 
afirmações que não podem ser confirmadas pelo texto. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 
Questão 17 
O comando da questão solicita a “correta classificação do sujeito das orações”. As considerações do candidato não 
são pertinentes. Vejamos: em I, na frase “pede-se silêncio” o sujeito é simples. O verbo está na voz passiva sintética 
equivalendo a “silêncio é pedido”. Observe que o verbo “pedir” é transitivo direto e “silêncio” funciona como sujeito da 
oração. Não há possibilidade de o sujeito dessa frase ser indeterminado. Já  na frase III, “houve correria na praça 
com a chegada da polícia”, o verbo “haver” quando indica “tempo transcorrido” ou “existir” é impessoal, portanto, a 
oração não possuirá sujeito. Recurso INDEFERIDO,  mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado. 
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Questão 34 
O comando da questão solicita a área mínima do vaso sanitário em um canteiro de obras. O que confere à alternativa 
“C”. As considerações do candidato em questão  são pertinentes, pois houve um equívoco na elaboração do gabarito 
e a resposta correta é letra ‘’C’’. Recurso DEFERIDO, altera – se a resposta para alternativa correta letra  “C”. 
 
Questão 38 
O comando da questão solicita a V  para uma instalação elétrica em baixa tensão. As considerações do candidato em 
questão  são pertinentes, após conferencia todas as repostas estão corretas. Recurso DEFERIDO, a questão foi 
ANULADA. 

DANIELA BASTOS PIMENTEL 
SIMONE VASCONCELOS DE OLIVEIRA 

VALDÂNIA DA SILVA XAVIER 

514 
7130 
4733 

FISCAL MUNICIPAL DE TRIBUTOS 

Questão 15 
O comando da questão solicita a “CORRETA” correlação entre o termo destacado e a função sintática. As 
considerações do candidato em questão são pertinentes, pois verificamos que na alternativa “C” o termo destacado 
“de Colombo” tem como função sintática de “adjunto adnominal”. Recurso DEFERDIO,  a questão foi ANULADA. 
 
Questão 23 
Houve um equívoco na digitação do enunciado da questão. Faltou a palavra “EXCETO”. Recurso DEFERIDO, a 
questão foi ANULADA. 
 
Questão 24 
Houve um equívoco na digitação do enunciado da questão. Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 
Questão 26 
O comando da questão solicita a resposta correta entre as alternativas As considerações do candidato em questão 
não são pertinentes, pois o uso de $ em fórmulas tem utilidade e é necessário quando utilizado o recurso de arrastar 
a célula com a fórmula, que mantém as colunas e linhas travadas. A funcionalidade de Congelar Painéis não tem 
nenhuma ligação com o uso de $ em fórmulas. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme 
divulgado. 
 
Questão 30 
Apesar de ser uma maneira correta de acessar a funcionalidade de Parágrafo, não constava entre as alternativas da 
questão. A alternativa “A” é uma forma correta de acessar a funcionalidade e estava entre as alternativas  
 

 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado. 
 
Questão 36 
No código tributário de Vespasiano não consta origem e natureza do débito como descrição nas guias de 
arrecadação, porém houve um equívoco por parte do elaborador que não citou o código tributário de Vespasiano no 
enunciado da questão. Como a candidata apresentou guias de arrecadação do município de Vespasiano, com 
exercício em 2013, onde constam origem e natureza do débito, mesmo não constando no código tributário de 
Vespasiano, a questão deverá ser anulada. Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 

 

Correta, mas não estava entre as alternativas. 
 
 
 
 

 

 

Correta, e estava entre as alternativas. 
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ADRIANA DE SOUZA M. M. SOARES 
DRIELLY FERNANDA DE SOUZA 

FERNANDA GABRIELA O. DE SOUZA 
FERNANDA VANESSA MOREIRA MAIA 

KARINA DE SOUZA 
MARIANA ALVES COUTINHO MIRRHA 

POLIANA KELLY DA SILVEIRA 

6784 
3676 
7336 
7452 
6139 
530 
6825 

FISIOTERAPEUTA 

Questão 01 
Após análise cuidadosa do recurso apresentado, verificamos que houve equívoco na elaboração da alternativa “D”, 
uma vez que as três frases interrogativas encontram-se no penúltimo parágrafo. Por esse motivo, na questão há duas 
afirmações que não podem ser confirmadas pelo texto. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 
Questão 04 
O comando da questão solicita a “INADEQUAÇÃO” da afirmação. As considerações dos candidatos em questão são 
pertinentes.  Ao analisarmos criteriosamente a alternativa “B”, verificamos que ela também  apresenta inadequação, 
uma vez que o  monossílabo “pé” tem regra específica de acentuação. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 
Questão 31 
A Sugestão Bibliográfica relativa à prova de Conhecimentos Específicos fica livre, para que o candidato opte pelo 
autor ou autores que melhor lhe convier e que, preferencialmente, discorram sobre os temas do “Programa de 
Provas”, visto que a extensão, a complexidade e a subjetividade dos diversos assuntos impedem a indicação de uma 
bibliografia determinada e inflexível. (Fisioterapia Aplicada à Ginecologia e Obstetrícia). Quanto a afirmativa III, está 
correta, pois a mulher tem que tomar maiores cuidados pelo fato da gestação.  Recurso INDEFERIDO, mantém – se 
a alternativa “A” conforme divulgado. 
 
Questão 32 
A Sugestão Bibliográfica relativa à prova de Conhecimentos Específicos fica livre, para que o candidato opte pelo 
autor ou autores que melhor lhe convier e que, preferencialmente, discorram sobre os temas do “Programa de 
Provas”, visto que a extensão, a complexidade e a subjetividade dos diversos assuntos impedem a indicação de uma 
bibliografia determinada e inflexível. (Fisioterapia Aplicada à Ginecologia e Obstetrícia). Sendo assim considero a 
argumentação da candidata indeferida. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado. 
 
Questão 33 
A Sugestão Bibliográfica relativa à prova de Conhecimentos Específicos fica livre, para que o candidato opte pelo 
autor ou autores que melhor lhe convier e que, preferencialmente, discorram sobre os temas do “Programa de 
Provas”, visto que a extensão, a complexidade e a subjetividade dos diversos assuntos impedem a indicação de uma 
bibliografia determinada e inflexível. (Fisioterapia Aplicada à Ginecologia e Obstetrícia). Sendo assim considero a 
argumentação da candidata indeferida. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado. 
 
Questão 34 
A Sugestão Bibliográfica relativa à prova de Conhecimentos Específicos fica livre, para que o candidato opte pelo 
autor ou autores que melhor lhe convier e que, preferencialmente, discorram sobre os temas do “Programa de 
Provas”, visto que a extensão, a complexidade e a subjetividade dos diversos assuntos impedem a indicação de uma 
bibliografia determinada e inflexível. (Fisioterapia Aplicada à Ginecologia e Obstetrícia). Quanto a alternativa II,  
encontra-se incorreta pelo seguinte motivo: não aumenta proporcionalmente com exercício moderado e na alternativa 
diz que aumenta, portanto o enunciado pede para apontar apenas o item correto, ou seja,  alternativa “D” – apenas o 
Item III está certo. 
Quanto a palavra hematócrito, o erro de digitação não interfere na resolução da questão. Recurso INDEFERIDO, 
mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado. 
 
Questão 35 
Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 
Questão 36 
A Sugestão Bibliográfica relativa à prova de Conhecimentos Específicos fica livre, para que o candidato opte pelo 
autor ou autores que melhor lhe convier e que, preferencialmente, discorram sobre os temas do “Programa de 
Provas”, visto que a extensão, a complexidade e a subjetividade dos diversos assuntos impedem a indicação de uma 
bibliografia determinada e inflexível. (Fisioterapia Aplicada à Ginecologia e Obstetrícia). Recurso INDEFERIDO, 
mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado. 
 
Questão 37 
A Sugestão Bibliográfica relativa à prova de Conhecimentos Específicos fica livre, para que o candidato opte pelo 
autor ou autores que melhor lhe convier e que, preferencialmente, discorram sobre os temas do “Programa de 
Provas”, visto que a extensão, a complexidade e a subjetividade dos diversos assuntos impedem a indicação de uma 
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bibliografia determinada e inflexível. (Fisioterapia Aplicada à Ginecologia e Obstetrícia). A questão está de acordo 
com o conteúdo programático (Fisioterapia Aplicada à Neurologia (Avaliação em Fisioterapia Neurológica, 
Fisioterapia em: Lesão Medular, AVC, Doenças Neuromusculares, TCE, Lesões de Neurônio Motor Inferior), sendo 
assim o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado. 
 
Questão: 38 
A Sugestão Bibliográfica relativa à prova de Conhecimentos Específicos fica livre, para que o candidato opte pelo 
autor ou autores que melhor lhe convier e que, preferencialmente, discorram sobre os temas do “Programa de 
Provas”, visto que a extensão, a complexidade e a subjetividade dos diversos assuntos impedem a indicação de uma 
bibliografia determinada e inflexível. (Fisioterapia Aplicada à Ginecologia e Obstetrícia). 
A alternativa “C” não esta correta, sendo assim, não induz o candidato ao erro. De acordo com o enunciado, apenas 
uma das alternativas “A, B, C ou D” encontra-se correta, ou seja, a letra “D” – todos os itens “I, II, III” estão corretos. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado. 
 
Questão: 39 
A Sugestão Bibliográfica relativa à prova de Conhecimentos Específicos fica livre, para que o candidato opte pelo 
autor ou autores que melhor lhe convier e que, preferencialmente, discorram sobre os temas do “Programa de 
Provas”, visto que a extensão, a complexidade e a subjetividade dos diversos assuntos impedem a indicação de uma 
bibliografia determinada e inflexível. (Fisioterapia Aplicada à Ginecologia e Obstetrícia). A questão está correta, o 
enunciado é claro e pergunta de qual teste está relacionado o descritivo. A questão não induz o candidato ao erro 
porque a alternativa que contém o erro não interfere na resposta. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa 
“C” conforme divulgado. 

FLÁVIO MÁRCIO SANTOS RESENDE 6777 MÉDICO VETERINÁRIO 

Questão 34 
A questão está correta, pois está relacionada às doenças parasitárias e micóticas. Recurso INDEFERIDO, mantém-
se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado. 

EDSON FERREIRA MORAIS 677 MOTORISTA 

Questão 07 
Houve um equívoco na digitação do gabarito. Recurso DEFERIDO,  altera – se a resposta para alternativa correta 
letra  “D”. 
 
Questão 08 
Houve um equívoco na digitação do gabarito. Recurso DEFERIDO,  altera – se a resposta para alternativa correta 
letra  “B”. 
 
Questão 20 
A frase I tem a conjunção “desde que” estabelecendo ideia de condição, portanto é uma locução subordinativa 
condicional. A conjunção “desde que” também pode dar ideia de tempo em oração do tipo indicado pelo candidato 
(Não vou à praia desde que me mudei de cidade). Na frase II a conjunção “como” estabelece relação de causa, 
portanto é uma conjunção subordinativa causal. Na frase III a conjunção  “embora” estabelece relação de concessão, 
portanto é uma conjunção subordinativa concessiva. Recurso INDEFERIDO, mantém-se a alternativa “B” conforme 
gabarito divulgado. 

 

NAYARA SANTO ALVARENGA 879 NUTRICIONISTA 

Questão 01 
Após análise cuidadosa do recurso apresentado, verificamos que houve equívoco na elaboração da alternativa “D”, 
uma vez que as três frases interrogativas encontram-se no penúltimo parágrafo. Por esse motivo, na questão há duas 
afirmações que não podem ser confirmadas pelo texto. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 

DALILA STARLING LEAO 
NATALIA APARECIDA DE A. ARAUJO 
RICARDO MASCARENHAS PAIXAO 

RONI-ROLAND BELISÁRIO 

4112 
1217 
6287 
5424 

ODONTOLOGO 

Questão 01 
Após análise cuidadosa do recurso apresentado, verificamos que houve equívoco na elaboração da alternativa “D”, 
uma vez que as três frases interrogativas encontram-se no penúltimo parágrafo. Por esse motivo, na questão há duas 
afirmações que não podem ser confirmadas pelo texto. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 
Questão 04 
O comando da questão solicita a “INADEQUAÇÃO” da afirmação. As considerações dos candidatos em questão são 
pertinentes.  Ao analisarmos criteriosamente a alternativa “B”, verificamos que ela também  apresenta inadequação, 
uma vez que o  monossílabo “pé” tem regra específica de acentuação. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 



7 
 

Questão 16 
O verbo “assistir” no sentido de “ver”, “presenciar” é transitivo indireto, necessitando, portanto, de preposição. Em 
relação à colocação do acento indicativo de crase antes do pronome indefinido “todas”, salientamos que de acordo 
com as normas prescritas pela gramática, é inadmissível. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” 
conforme divulgado. 
 
Questão 35 
A questão está correta pelo seguinte fato: 
Item I- Os caninos podem se apresentar com uma ou uma raiz e não duas. 
Item VI- Os 3ºs molares- Podem se apresentar com três raízes, ou raízes fusionadas e não com cinco conforme 
enunciado. A Alternativa “B” diz que as afirmativas II, III, IV e V estão corretas e ela é a única alternativa correta. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado. 
 
Questão 40 
A questão está correta pelo seguinte fato: 
Mucosa de revestimento existe e fica abaixo do epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. 
Quanto a afirmativa III, o restante significa que é o restante da mucosa oral. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a 
alternativa “B” conforme divulgado. 

DANIELA AMARAL RODRIGUES 
ÉRIKA DE PAULA SILVA 

FRANCISLENE MOREIRA DOS S. SOARES 
JOSÉ GERALDO DA SILVEIRA 

LUCÍLIA BASTOS DA SILVA 
MARIA DE LOUDES SOUZA 

SHEILA SILVA DAS MERCES 
SIMONE SOARES DE SOUZA 

169 
901 
2143 
5927 
4878 
2600 
5373 
5034 

PROFESSOR I 

Questão 08 
“Morfologia” é a parte da gramática que estuda a estrutura, processos de formação, flexão e classificação das 
palavras. Na alternativa A, o vocábulo “escuro” classifica-se como substantivo, pois está seguido de artigo, não 
sendo, portanto possível sua classificação como adjetivo. Na alternativa “D” o vocábulo “qualquer” é classificado 
morfologicamente como pronome indefinido. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme 
divulgado. 
 
Questão 10 
O comando da questão solicita a “INADEQUAÇÃO” ao uso do pronome. O que confere à alternativa “B”. As 
considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois o pronome demonstrativo “essa”, quando 
empregado em relação ao espaço, indica  o objeto que está próximo da pessoa com quem se fala (segunda pessoa). 
O correto seria usar “esta” que indica que o objeto está próximo da pessoa que fala (primeira pessoa).  Na alternativa 
“C”, o pronome pessoal oblíquo “mim” está corretamente empregado, pois o pronome pessoal “eu” não pode vir 
antecedido de preposição, no caso da frase, a preposição “entre”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa 
“B” conforme divulgado. 
 
Questão 12 
O comando da questão solicita a “INADEQUACAO” ao uso da norma culta vigente, o que confere à alternativa “D”. 
As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois na letra “B” o pronome  demonstrativo “essa” 
uniu-se à preposição “em” formando a contração “nessa” referindo-se a lugar, estando, portanto, corretamente 
empregado. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado. 
 
Questão 13 
O comando da questão solicita a “INADEQUAÇÃO”  da correspondência entre locução adjetiva e adjetivo, o que 
confere à alternativa “B”.As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois “menestrel” significa 
“poeta ou músico que fazia versos e os cantava nos castelos medievais; trovador”. Já o vocábulo “mestre” tem outra 
acepção e o adjetivo correspondente a ele é “magistral”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” 
conforme divulgado. 
 
Questão 14 
O comando da questão solicita a relação estabelecida pelas orações destacadas em relação à principal. As 
considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois no trecho “Como se lê num espelho, pude ler nos 
olhos teus!” a oração subordinada adverbial  estabelece, em relação à principal, ideia de conformidade e não de 
comparação. Observe que o sentido expresso pelos versos é : “de conformidade com (de acordo com) o que se lê no 
espelho é que pude ler nos olhos seus”.  A conjunção “como” pode ter várias classificações: causal, comparativa, 
conformativa e integrante. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme divulgado. 
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Questão 15 
O comando da questão solicita a “CORRETA” correlação entre o termo destacado e a função sintática. As 
considerações do candidato em questão são pertinentes, pois verificamos que na alternativa “C” o termo destacado 
“de Colombo” tem como função sintática de “adjunto adnominal”. Recurso DEFERDIO,  a questão foi ANULADA. 
 
Questão 17 
O comando da questão solicita a “INADEQUAÇÃO” da frase de acordo com a concordância verbal.O argumento do 
candidato não é pertinente, pois a expressão “mas também” é uma conjunção coordenativa sindética aditiva, isto é, 
tem o papel de  somar, acrescentar. Por esse motivo, o verbo irá para o plural. . Recurso INDEFERIDO, mantém – se 
a alternativa “B” conforme divulgado.  
 
Questão 18 
O comando da questão solicita a “INADEQUACAO” à regência verbal. As considerações do candidato versam 
exatamente sobre a inadequação do verbo “aspirar”. Portanto, a única alternativa incorreta é a que se encontra na 
letra D. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado. 
 
Questão 32 
O comando da questão solicita a “INADEQUAÇÃO” à temática explorada: “Temas Transversais na proposta dos 
PCNs”. “Por tratarem de questões sociais, os Temas Transversais têm natureza diferente das áreas convencionais. 
Sua complexidade faz com que nenhuma das áreas, isoladamente, seja suficiente para abordá-los. Ao contrário, a 
problemática dos Temas Transversais atravessa os diferentes campos do conhecimento. Na prática pedagógica, 
interdisciplinaridade e transversalidade alimentam-se mutuamente, pois o tratamento das questões trazidas pelos 
Temas Transversais expõe as inter-relações entre os objetos de conhecimento, de forma que não é possível fazer 
um trabalho pautado na transversalidade tomando-se uma perspectiva disciplinar rígida. A transversalidade promove 
uma compreensão abrangente dos diferentes objetos de conhecimento, bem como a percepção da implicação do 
sujeito de conhecimento na sua produção, superando a dicotomia entre ambos.” As considerações do candidato em 
questão não são pertinentes, pois os Parâmetros Curriculares Nacionais apresenta os temas transversais na 
abordagem interdisciplinar e questiona a visão linear, paralela e compartimentada. Propõe uma relação entre 
disciplinas. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado. 
 
Questão 36 
O comando da questão solicita a “INADEQUAÇÃO” à temática explorada: 
“Inclusão das crianças de seis anos no Ensino Fundamental”. O que confere à alternativa “A”. Com a aprovação da 
Lei no 11.274/2006 ocorrerá à inclusão de um número maior de crianças no sistema educacional brasileiro, 
especialmente aquelas pertencentes aos setores populares, uma vez que as crianças de seis anos de idade das 
classes média e alta já se encontram, majoritariamente, incorporadas ao sistema de ensino – na pré-escola ou na 
primeira série do ensino fundamental. A importância dessa decisão política relaciona-se, também, ao fato de recentes 
pesquisas mostrarem que 81,7% das crianças de seis anos estão na escola, sendo que 38,9% frequentam a 
educação infantil, 13,6% pertencem às classes de alfabetização e 29,6% estão no ensino fundamental (IBGE,Censo 
Demográfico 2000). Essa Lei traz em seu bojo o princípio de uma política pública afirmativa, pois com a determinação 
do cumprimento desse dispositivo legal os maiores beneficiados foram às crianças das classes populares que, a 
partir de 2006, tiveram direito de iniciar mais cedo o seu processo de escolarização. Isso porque as crianças das 
classes mais privilegiadas já estavam, majoritariamente, incluídas, desde muito cedo, no sistema de escolarização 
obrigatório em classes de alfabetização, pré-escolar e até mesmo em classes de 1ª série, em escolas particulares, 
conforme documento do Ministério da Educação (2004). Dessa forma, entendemos que a antecipação da 
obrigatoriedade escolar, com matrícula e frequência obrigatória a todos os brasileiros, a partir dos seis anos de idade, 
ampliando, desse modo, o Ensino Fundamental para nove anos de duração, é uma política pública afirmativa da 
equidade social e com conteúdo de valores democráticos e republicanos. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a 
alternativa “A” conforme divulgado. 

FLAVIA TOLENTINO SOARES 
RARYAN RAFAELA RODRIGUES 

      7199 
37520 

PROFESSOR II DE CIENCIAS 

Questão 01 
Após análise cuidadosa do recurso apresentado, verificamos que houve equívoco na elaboração da alternativa “D”, 
uma vez que as três frases interrogativas encontram-se no penúltimo parágrafo. Por esse motivo, na questão há duas 
afirmações que não podem ser confirmadas pelo texto. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 
Questão 35 
Não existe corpos d’água no ar, concordo com a afirmativa. Considere, no entanto, para a questão 35, o fenômeno 
da evaporação, que ocorre no ar, o que foi corroborado no próprio recurso.  A evaporação é um fenômeno, no 
qual átomos ou moléculas no estado líquido (ou sólido, se a substância sublima) ganham energia suficiente para 
passar ao estado de vapor. A justificativa pode ser encontrada no próprio site que foi mencionado no recurso, 
disponível em: http://educando.sanepar.com.br/ensino1a4serie/o-ciclo-da-%C3%A1gua 
Referente ao recurso da candidata Flávia Tolentino Soares, considere o ciclo hidrológico, como sendo fenômeno de 

http://educando.sanepar.com.br/ensino1a4serie/o-ciclo-da-%C3%A1gua
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ciclagem dos elementos que constituem a água.  Na natureza, a água se encontra em contínua circulação, fenômeno 
conhecido como ciclo da água ou ciclo hidrológico. A água dos oceanos, dos rios, dos lagos, da camada superficial 
dos solos e das plantas evapora por ação dos raios solares. O vapor formado vai constituir as nuvens que, em 
condições adequadas, condensam-se e precipitam-se em forma de chuva, neve ou granizo. Parte da água das 
chuvas infiltra-se no solo, outra parte escorre pela superfície até os cursos de água ou regressa à atmosfera pela 
evaporação,formando novas nuvens. A porção que se infiltra no solo vai abastecer os aqüíferos, reservatórios de 
água subterrânea que, por sua vez, vão alimentar os rios e os lagos. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/estruturas/sedr_proecotur/_publicacao/140_publicacao09062009025910.pdf 
Recurso INDEFERINDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado. 
 
Questão 36 
A construção de um filtro, para tratamento de água, é um conhecimento básico, para relatar as relações de 
quantidade e qualidade de vida no planeta. Ademais, segundo a Declaração Universal dos Direitos da água, item 4- 
O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. Estes devem 
permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este equilíbrio 
depende em particular, da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam. Os rios e lagos 
brasileiros vêm sendo comprometidos pela queda de qualidade da água disponível para captação e tratamento. Na 
região amazônica e no Pantanal, por exemplo, rios como o Madeira, o Cuiabá e o Paraguai já apresentam 
contaminação pelo mercúrio, metal utilizado no garimpo clandestino, e pelo uso de agrotóxicos nos campos de 
lavoura. Nas grandes cidades, esse comprometimento da qualidade é causado por despejos de esgotos domésticos 
e industriais, além do uso dos rios como convenientes transportadores de lixo. Disponível em: 
http://riosvoadores.com.br/educacional/agua/importancia-da-agua 
Recurso INDEFERINDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado. 

ISABELA SOUTO DE ALMEIDA  
JULIANA ALMEIDA DUTRA 

JULIANA MONTEBRUNE L. SALLES 
MARIO LUCIO DE O. CAMPOS JUNIOR 

WILDEMAR DE MORAES CANDIDO 

7713 
5070 
5007 
5606 
3017 

PROFESSOR II DE ED. FISICA 

Questão 01 
Após análise cuidadosa do recurso apresentado, verificamos que houve equívoco na elaboração da alternativa “D”, 
uma vez que as três frases interrogativas encontram-se no penúltimo parágrafo. Por esse motivo, na questão há duas 
afirmações que não podem ser confirmadas pelo texto. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 
Questão 33 
Houve um equívoco na digitação do enunciado da questão. O certo seria: Assinale a opção ‘INCORRETA’. 
Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 
Questão 34 
As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois a classificação de métodos Quantitativos e 
Qualitativos nos diz:  
Qualitativa: Este método difere, em princípio, do quantitativo, à medida que não emprega um instrumental estatístico 
como base na análise de um problema, não pretendendo medir ou numerar categorias (RICHARDSON, 1989).  No 
processo avaliativo qualitativo o que observamos é a variação de qualidades desenvolvidas pelos alunos a partir das 
atividades propostas pelo docente (RODRIGUES, 2008). 
Quantitativa: Seguindo ensinamentos de Richardson (1989), este método caracteriza-se pelo emprego da 
quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento dessas através de técnicas 
estatísticas, desde as mais simples até as mais complexas. Para as avaliações quantitativas, é mais fácil estabelecer 
padrões, porque elas são baseadas em dados numéricos que permitem uma valoração mais objetiva (RODRIGUES, 
2008). Portanto um processo Quantitativo, como está na opção “A” não pode ser subjetivo. Recurso INDEFERIDO, 
mantém – se a alternativa “A” conforme divulgado. 

ELVIS PIERRE ALVES SOARES 6054 PROFESSOR II DE GEOGRAFIA 

Questão 01 
Após análise cuidadosa do recurso apresentado, verificamos que houve equívoco na elaboração da alternativa “D”, 
uma vez que as três frases interrogativas encontram-se no penúltimo parágrafo. Por esse motivo, na questão há duas 
afirmações que não podem ser confirmadas pelo texto. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 

SOFIA DE SOUZA SILVA 4481 PROFESSOR II DE HISTÓRIA 

Questão 39 
O comando da questão solicita a opção verdadeira à temática explorada: principais características da crise no 
período entre guerras. O que confere à alternativa “C”. As considerações do candidato em questão não são 
pertinentes, pois a letra D considera os reflexos da crise do período entre guerras e não as características que 
levaram ao determinado sinal (crack).  Segundo Cotrim, Gilberto. História global: Brasil e geral:volume único, São 
Paulo: Saraiva, 2012,p.527 “ À medida que a recuperação da Europa avançava, a estrutura produtiva de seus países 

http://www.mma.gov.br/estruturas/sedr_proecotur/_publicacao/140_publicacao09062009025910.pdf
http://riosvoadores.com.br/educacional/agua/importancia-da-agua
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também se reorganizava. “(...) Paralelamente adotaram uma série de medidas protecionistas para reduzir as 
importações de produtos estadunidenses” 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado. 
 
Questão 40 
O comando da questão solicita a opção verdadeira à temática explorada: conseqüências diferenciadas geradas pela 
globalização sobre as múltiplas identidades culturais do nosso planeta. As considerações do candidato em questão 
não são pertinentes, pois a letra “D” não leva em conta todas as formas de reação frente ao processo de 
globalização. Segundo HALL, Stuart.  A identidade cultural na pós-modernidade, as identidades culturais “reagem” de 
forma diferenciada ao processo da globalização: 
1- devido à homogeneização cultural e a conjuntura global do mundo pós-moderno, as identidades nacionais estão 

se desintegrando; 
2- algumas identidade nacionais e locais estão se reforçando com a resistência à globalização; 
3- as identidades nacionais estão em declínio, porém, novas identidades híbridas estão em ascensão.    
Sendo assim, no trecho do livro História global: Brasil e geral: volume único de Gilberto Cotrim citado pelo candidato, 
o autor refere-se a uma das reações mais comuns frente à globalização, não cita as outras possíveis. 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado. 

LUCIENE VIANA PACHECO 
WANDERLEY D. DA COSTA 

5644 
4218 

PROFESSOR II DE MATEMATICA 

Questão 01 
Após análise cuidadosa do recurso apresentado, verificamos que houve equívoco na elaboração da alternativa “D”, 
uma vez que as três frases interrogativas encontram-se no penúltimo parágrafo. Por esse motivo, na questão há duas 
afirmações que não podem ser confirmadas pelo texto. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 
Questão 04 
O comando da questão solicita a “INADEQUAÇÃO” da afirmação. As considerações dos candidatos em questão são 
pertinentes.  Ao analisarmos criteriosamente a alternativa “B”, verificamos que ela também apresenta inadequação, 
uma vez que o  monossílabo “pé” tem regra específica de acentuação. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 
Referente as questões 31 e 32, questões de matemática vai exige um raciocínio lógico de quem irá resolver as 
questões, e em nenhum momento o edital cita qual o conteúdo  programático específico da matemática do ensino 
médio deverá ser estudado, lembramos ao candidato que este conteúdo é abordado no ensino médio no 2º ano e 
para que ele seja ministrado o aluno deverá trazer como bagagem de conhecimento básico, a potência, matéria do 
ensino fundamental II, posteriormente equação  exponencial matéria ministrada no 1º ano do ensino médio.  Uma vez 
que o cargo é para professor de matemática subtende  que o mesmo com curso superior na área específica e com o 
conhecimento acima do ensino médio e fundamental  o mesmo conhecedor dos conteúdos programático específico 
do seu cargo compreende que a matéria não foge ao previsto em edital. Recurso INDEFERIDO, mantém – se as 
alternativas conforme gabarito divulgado. 
 
Questão 38  
Houve uma falha de impressão impossibilitando o candidato de entender qual o valor do raio. Recurso DEFERIDO, 
questão ANULADA. 
 
Questão 40 
Resolução da questão: uma reta e um plano são concorrentes se tiverem um ÚNICO ponto comum. A questão não 
especificou que era um único ponto comum, portanto se a reta estiver contida no plano, ela também terá um ponto 
comum com o  plano. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado. 
 

CHARLES CANDIDO GONÇALVES 
NATHALIE DE PAULA TIAGO PAIVA 

ROBSON SILVA DE MORAIS 
VINICIUS LOURENÇO LINHARES 

WELLINGTON DE OLIVEIRA C. DA CRUZ 
CRISTINA MARIA DOS SANTOS 

6345 
4372 
5961 
3384 
6965 
2115 

PROFESSOR II DE PORTUGUES 

Questão 01 
Após análise cuidadosa do recurso apresentado, verificamos que houve equívoco na elaboração da alternativa “D”, 
uma vez que as três frases interrogativas encontram-se no penúltimo parágrafo. Por esse motivo, na questão há duas 
afirmações que não podem ser confirmadas pelo texto. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 
Questão 09 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com relação à concordância 
verbal. E embora o candidato tenha interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. O comando 
da questão solicita a “ADEQUAÇÃO” às normas de concordância verbal. O que confere à alternativa “A”. A alegação 
do candidato não é pertinente, pois a questão pede a alternativa correta e na alternativa “B” o verbo “restar” está no 
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singular e não está concordando com o sujeito da oração que é “quaisquer vestígios de fraude”. A frase em questão 
encontra-se na ordem indireta, ao passarmos para a ordem direta, temos: “Quaisquer vestígios de fraude não 
restaram nas licitações.” O verbo deve ficar obrigatoriamente no plural, pois todo o restante da oração está no plural. 
Recurso INDEFEIRDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado.  
 
Questão 16 
O verbo “assistir” no sentido de “ver”, “presenciar” é transitivo indireto, necessitando, portanto, de preposição. Em 
relação à colocação do acento indicativo de crase antes do pronome indefinido “todas”, salientamos que de acordo 
com as normas prescritas pela gramática, é inadmissível. Recurso INDEFERIDO,  mantém – se a alternativa “C” 
conforme divulgado. 
 
Questão 17 
O comando da questão solicita a “correta classificação do sujeito das orações”. As considerações do candidato não 
são pertinentes. Vejamos: em I, na frase “pede-se silêncio” o sujeito é simples. O verbo está na voz passiva sintética 
equivalendo a “silêncio é pedido”. Observe que o verbo “pedir” é transitivo direto e “silêncio” funciona como sujeito da 
oração. Não há possibilidade de o sujeito dessa frase ser indeterminado. Já  na frase III, “houve correria na praça 
com a chegada da polícia”, o verbo “haver” quando indica “tempo transcorrido” ou “existir” é impessoal, portanto, a 
oração não possuirá sujeito. Recurso INDEFERIDO,  mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado. 

 
Questão 30 
O comando da questão solicita a opção INCORRETA à temática explorada: ” a organização político-administrativa da 
República Federativa do Brasil.” O que confere à alternativa “D”. As considerações do candidato em questão não são 
pertinentes, pois de acordo com o artigo primeiro da Constituição Federal Brasileira temos que a República 
Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. Portanto, as 
opções A,B e C estão CORRETAS e, considerando que o enunciado da questão solicita qual das opções não faz 
parte da organização político- administrativa da República Federativa do Brasil, a única opção errada é a letra “D” 
(Territórios). Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado. 
 
Questão 40 
O comando da questão solicita o uso “CORRETO E ADEQUADO” dos verbos, o que confere à alternativa “C”. 
As considerações do candidato em questão não são pertinentes, na frase da alternativa “C” o verbo “ser” está 
conjugado no imperativo afirmativo (sê tu, seja você, sejamos nós, sede vós, sejam vocês) não havendo, portanto, 
erro algum no uso do “sê” na língua portuguesa. Recurso INDEFERIDO,  mantém – se a alternativa “C” conforme 
divulgado. 

MARCÍLIA DE CÁSSIA JACINTO 639 PSICÓLOGO 

Questão 30 
O comando da questão solicita a opção INCORRETA à temática explorada: ” a organização político-administrativa da 
República Federativa do Brasil.” O que confere à alternativa “D”. As considerações do candidato em questão não são 
pertinentes, pois de acordo com o artigo primeiro da Constituição Federal Brasileira temos que a República 
Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. Portanto, as 
opções A,B e C estão CORRETAS e, considerando que o enunciado da questão solicita qual das opções não faz 
parte da organização político- administrativa da República Federativa do Brasil, a única opção errada é a letra “D” 
(Territórios). Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado. 
 
Questão 32 
A questão citada foi retirada do codigo de ética referente As responsabilidades  do Psicologo no art 2º  Ao Psicologo 
é Vedado, como verificado abaixo: 
Art. 2º - Ao psicólogo é vedado: 

1.     Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade ou opressão; 
2.     Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer 
tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais; 
3.     Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como instrumentos de 
castigo, tortura ou qualquer forma de violência; 

Recurso INDEFERIDO,  mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado. 
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ELIZABETH MATIAS DAS CHAGAS 
MÁRCIA MARA ALVES 

REGINA DE ANDRADE MATOS 
SORAIA LEAL DE OLIVEIRA COSTA 

 
6330 
5967 
1137 
1302 

 

SECRETÁRIO ESCOLAR 

Questão 15 
O comando da questão solicita a “CORRETA” correlação entre o termo destacado e a função sintática. As 
considerações do candidato em questão são pertinentes, pois verificamos que na alternativa “C” o termo destacado 
“de Colombo” tem como função sintática de “adjunto adnominal”. Recurso DEFERDIO,  a questão foi ANULADA 
 
Questão 17 
O comando da questão solicita a “INADEQUAÇÃO” da frase de acordo com a concordância verbal. O argumento do 
candidato não é pertinente, pois “quando o sujeito é o pronome relativo  quem, pode-se utilizar o verbo na terceira 
pessoa do singular ou em concordância com o antecedente do pronome.” Recurso INDEFERIDO, mantém – se a 
alternativa “B” conforme divulgado. 
 
Questão 40 
O comando da questão solicita a “INADEQUAÇÃO” à temática explorada: “ Regularização da vida escolar ”. O que 
confere à alternativa “C”. A Complementação curricular será efetivada quando verificada a ausência de componentes 
curriculares obrigatórios, de acordo com o curso (educação básica ou profissional). A complementação poderá ser 
realizada através de aulas, trabalhos, pesquisas, ou outras atividades pedagógicas, podendo também ser efetivada 
paralelamente, conforme o disposto no Regimento Escolar. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” 
conforme divulgado. 

 

ÉRIKA SANTIAGO DE LIMA  4468 TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

Questão 23 
Houve um equívoco na digitação do enunciado da questão. Faltou a palavra “EXCETO”. Recurso DEFERIDO, a 
questão foi ANULADA. 

AMANDA ALVES COSTA 
GABRIEL CORGOSINHO NOGUEIRA 

1272 
6780 

TERAPEUTA OCUPACINAL 

 
Questão 01 
Após análise cuidadosa do recurso apresentado, verificamos que houve equívoco na elaboração da alternativa “D”, 
uma vez que as três frases interrogativas encontram-se no penúltimo parágrafo. Por esse motivo, na questão há duas 
afirmações que não podem ser confirmadas pelo texto. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 
Questão 40 
A afirmativa III encontra-se incorreta pelo seguinte fato: Corrigir encurtamento e deformidades, o profissional não irá 
corrigir e sim prevenir a manutenção de encurtamento e deformidades. A afirmativa III, seria estimular maior 
independência não dependência. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado. 
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