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JULGAMENTO DOS RECURSOS 

 
Com base no item 7.1. c do edital da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, a Empresa 
realizadora do Concurso Público nº 01/2011 torna público o julgamento dos recursos 
interpostos pelos candidatos contra as questões da Prova Objetiva de Múltipla Escolha em 
24/02/2012. 
 
CARGO 03  - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
QUESTÃO 04 – LÍNGUA PORTUGUESA 
O número de sílabas das seguintes palavras: eclipse, tungstênio, coadjuvante, europeia, 
continuísmo, conscienciosos está em: 
[A] 3,3,5,5,6 
[B] 4,3,4,4,5 
[C] 3,4,5,5,5 
[D] 3,3,4,55 
 
RAZOES 
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada. 
 
QUESTÃO 05 – LÍNGUA PORTUGUESA 
Indique a única sequência em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 
[A] ezitar;destilar; lampeão; nódoa. 
[B] ume;antibraço; óbolo; íngua. 
[C] Hilaridade; antiestético; rebotalho; rebuliço. 
[D] Iate; irriquieto; névoa; curtume 
 
RAZOES 
Não assiste razão o recorrente uma vez que:  
Na opção ( A) –   Hesitar / lampião  
Na opção ( B) –  antebraço - Parte do braço entre o cotovelo e o pulso. 
Na opção ( C) –   Todas estão corretas 
Na opção ( D) –   irrequieto 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A  . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 08 – LÍNGUA PORTUGUESA 
Há erro de acentuação gráfica na frase: 
[A] Ele tem uma motocicleta. 
[B] Eles têm acesso aos computadores. 
[C] Ele vê coisas demais. 
[D] Eles vêem mais que nós. 
 
RAZOES 
Assiste razão ao Recorrente.  
 



 

2 

 

JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada. 
 
QUESTÃO 09 – LÍNGUA PORTUGUESA 
Analise as frases abaixo. 

I. Esta TV aqui está com defeito. 
II. Esse livro que carrego nas mãos é muito valioso. 

III. Isso que você está levando é seu? 
IV. Isto aqui é meu. 

Estão corretas: 
[A] Somente I e II 
[B] Somente I e IV 
[C] Somente I, II e IV 
[D] Somente II , III e IV 
 
RAZOES 
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada. 
 
QUESTÃO 14 – LÍNGUA PORTUGUESA 
Em relação a concordância nominal há um erro em: 

(A)  Procurava vales e montanhas intocadas. 
(B)  Aspiramos a um futuro e uma vida digna. 
(C)  Poderiam ter escolhido melhor momento e lugar. 
(D)  Chegaram em más horas e ocasião. 

 
RAZOES 
Assiste razão ao Recorrente há um erro de digitação no item D – Deveria estar assim: 

Chegaram em más hora e ocasião. 
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada. 
 
QUESTÃO 26 – NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA  
São disposições gerais do Estatuto dos servidores públicos do município de Pedro Leopoldo 
(MG), exceto: 
[A] Ao funcionário publico do município de Pedro Leopoldo (MG) é proibido atender a pessoas 

na repartição, para tratar de assuntos particulares. 
[B] O funcionário publico do município de Pedro Leopoldo (MG) pode censurar ou criticar, 

pela imprensa ou outro qualquer meio, os atos da administração. 
[C] É um dever do funcionário publico do município de Pedro Leopoldo (MG) zelar pela 

economia do material do município e pela conservação do que for confiado à sua guarda 
ou utilização. 

[D] O funcionário público do município de Pedro Leopoldo (MG) deve sugerir providências 
tendentes à melhoria dos serviços. 

 
RAZÕES 
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O Estatuto dos servidores públicos do município de Pedro Leopoldo (MG) anuncia em seu 
artigo 217 disposição contrária ao que é exposto na alternativa “B”. Sendo que artigo 217 
assim explicita: 
Art. - 217 - Ao funcionário é proibido:  
I- Censurar ou criticar, pela imprensa outro qualquer meio, os atos da administração, podendo, 
todavia, em trabalho devidamente assinado, apreciá-los do ponto de vista doutrinário, com o 
fito de colaboração e cooperação;”. 
 
 As demais alternativas, “A”, “C” e “D” estão de acordo com as disposições do referido 
Estatuto. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 29 – NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA  
São disposições gerais  corretas sobre licenças aos servidores do poder executivo municipal, 
previstas no Estatuto dos servidores públicos do município de Pedro Leopoldo (MG), exceto: 
[A] A licença dependente de inspeção médica será concedida pelo prazo indicado no 

respectivo laudo ou atestado. 
[B] Para a funcionária gestante é concedida mediante inspeção médica, licença, por quatro 

meses, com vencimentos ou remuneração. 
[C] Depois de dois anos de exercício, o funcionário poderá obter licença, sem vencimentos ou 

remuneração, para tratar de interesses particulares. 
[D] O funcionário poderá obter licença por motivo de doença na pessoa de ascendente desde 

que prove ser indispensável a sua assistência pessoal ao enfermo. E esta licença pode ser 
concedida com vencimento ou remuneração até um mês. 

 
RAZOES 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
 
A referencia do comando da referida questão é o Estatuto dos servidores públicos do 
Município  
 
Sobre a Licença à funcionária gestante, o Estatuto dos servidores públicos do município de 
Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, assim subscreve: 
“Licença à funcionária gestante  
Art. 160 – A funcionaria gestante será concedida mediante inspeção médica, licença, por três 
meses, com vencimentos ou remuneração”.   
 
O que sentencia a alternativa “B” como exceção às disposições apresentadas e examinadas na 
referida questão. 
 
A referida norma legal ainda subscreve que 
“Licença por motivo de doença em pessoa da família  
Art. 161 - O funcionário poderá obter licença por motivo de doença na pessoa de ascendente, 
descendente e colateral, consangüíneo ou afim, até 3º grau civil, e de cônjuge, do qual não 
esteja legalmente separado, desde que prove ser indispensável a sua assistência pessoal ao 
enfermo.” 
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O que sentencia a alternativa “B” como acertada na sua constituição. 
 
A administração pública, direta, indireta e fundacional, é autorizada a instituir programa que 
garanta prorrogação da licença-maternidade para suas servidoras. No entanto, a licença-
maternidade precisa ser ampliada pelo Executivo de cada estado e de cada município. Caso a 
lei sendo sancionada, o Executivo poderá, de imediato, conceder a licença-maternidade de seis 
meses às suas servidoras. O que não é o caso do município de Pedro Leopoldo. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 33 – INFORMATICA   
- É possível usar a mala direta quando deseja criar um conjunto de documentos, como uma 
carta modelo que é enviada a muitos clientes ou uma folha de etiquetas de endereço. 
O processo de mala direta inclui as seguintes etapas gerais. Ordene-as corretamente. 
(   )  Conectar o documento a uma fonte de dados.  
(   )  Adicionar espaços reservados, chamados campos de mala direta, ao documento.  
(   )  Definir o documento principal.  
(   )  Visualizar e completar a mesclagem 
(  )  Refinar a lista de destinatários ou os itens. 
A sequência correta encontrada é: 
[A] 1-3-2-4-5 
[B] 3-1-5-2-4 
[C] 2-4-1-5-3 
[D] 5-3-1-2-4 
 
RAZOES  
AJUDA WORD  
Use a mala direta para criar e imprimir cartas e outros documentos  

Mostrar tudo 

É possível usar a mala direta quando deseja criar um conjunto de documentos, como uma 

carta modelo que é enviada a muitos clientes ou uma folha de etiquetas de endereço. Cada 

carta ou etiqueta tem o mesmo tipo de informações, no entanto o conteúdo é exclusivo. Por 

exemplo, nas cartas ao seus clientes, cada carta pode ser personalizada para abordar cada 

cliente pelo nome. As informações exclusivas em cada carta ou etiqueta provêm de entradas 

em uma fonte de dados.  

O processo de mala direta inclui as seguintes etapas gerais: 

1. Definir o documento principal. O documento principal contém o texto e os 

gráficos que são os mesmos para cada versão do documento mesclado. Por exemplo, 

o endereço de retorno ou a saudação em uma carta modelo.  

javascript:AlterAllDivs('block');
javascript:AlterAllDivs('block');
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA10081976.htm#1
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2. Conectar o documento a uma fonte de dados. Uma fonte de dados é um arquivo 

que contém as informações a serem mescladas em um documento. Por exemplo, os 

nomes e os endereços dos destinatários de uma carta.  

3. Refinar a lista de destinatários ou os itens. O Microsoft Office Word gera uma 

cópia do documento principal para cada item, ou registro, no seu arquivo de dados. 

Se o seu arquivo de dados for uma lista de correspondência, esses itens serão 

provavelmente destinatários da sua correspondência. Se você quiser gerar cópias 

apenas para determinados itens no seu arquivo de dados, poderá escolher quais itens 

(registros) incluir.  

4. Adicionar espaços reservados, chamados campos de mala direta, ao documento. 

Ao realizar a mala direta, os campos da mala direta são preenchidos com informações 

de seu arquivo de dados.  

5. Visualizar e completar a mesclagem. É possível visualizar cada cópia do 

documento antes de imprimir todo o conjunto. 

Você pode usar comandos na guia Correspondências para executar uma mala direta. 

DICA   Também é possível realizar uma mala direta usando o painel de tarefas Mala Direta, que 

lhe orienta etapa por etapa pelo processo. Para usar o painel de tarefas, no grupo Iniciar Mala 

Direta na guia Correspondências, clique em Iniciar Mala Direta e, em seguida, clique em 

Assistente Detalhado de Mala Direta. 

 

Definir o documento principal 

ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA10081976.htm#3
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA10081976.htm#2
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA10081976.htm#4
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA10081976.htm#5
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1. Inicie o Word.  

Um documento em branco abre por padrão. Deixe-o aberto. Se escolher fechá-lo, os 

comandos na próxima etapa não estarão disponíveis. 

2. Na guia Correspondências, no grupo Iniciar Mala Direta, clique em Iniciar Mala 

Direta.  

 

3. Clique no tipo de documento que deseja criar. 

Por exemplo, é possível criar: 

 Um conjunto de envelopes   O endereço de retorno é o mesmo em todos os 

envelopes, mas o endereço de destino é exclusivo em cada um. Clique em Envelopes 

e, em seguida, especifique suas preferências para o tamanho do envelope e a 

formatação do texto na guia Opções de Envelopeda caixa de diálogo Opções de 

Envelope.  

 Um conjunto de etiquetas de endereço   Cada etiqueta mostra o nome e o 

endereço da pessoa, mas o nome e o endereço em cada etiqueta é exclusivo. Clique 

em Etiquetas e, em seguida, especifique suas preferências para o tipo de etiqueta na 

caixa de diálogo Opções de Etiqueta.  

 Um conjunto de cartas modelo ou emails   O conteúdo básico é o mesmo em 

todas as cartas ou mensagens, mas cada um contém informações específicas ao 

destinatário individual, como nome, endereço ou outra informação. Clique em Cartas 

ou Emails para criar esses tipos de documentos.  

 Um catálogo ou diretório  O mesmo tipo de informação, como nome e descrição, 

é mostrado para cada item, mas o nome e a descrição em cada item é exclusivo. 

Clique em Diretório para criar esse tipo de documento. 

Reiniciar uma mala direta 
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Se você precisar para de trabalhar em uma mala direta, poderá salvar o documento principal e 

reiniciar a mesclagem posteriormente. O Microsoft Office Word mantém a fonte de dados e as 

informações dos campos. Se você estava usando o painel de tarefas Mala Direta, o Word 

retornará ao local onde parou no painel de tarefas ao reiniciar a mesclagem. 

1. Quando você estiver pronto para reiniciar a mesclagem, abra o documento.  

O Word exibe uma mensagem que pede para você confirmar se deseja abrir o 

documento, que executará um comando SQL.  

2. Como esse documento está conectado a uma fonte de dados e você deseja 

recuperar os dados, clique em Sim. Se estivesse abrindo um documento que não 

soubesse estar conectado a uma fonte de dados, você poderia clicar em Não para 

impedir possíveis acessos mal-intencionados aos dados.  

O texto do documento, junto com quaisquer campos inseridos, aparece. 

3. Clique na guia Correspondências e reinicie seu trabalho. 

 Parte superior da página 

Conectar o documento a 

 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C  . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 37 – INFORMATICA   
-As opções Auto Recuperação nos seguintes programas do Microsoft Office:_____________, 
_______, _____, _________, ____________e  _________________________   e  AutoSalvar no 
Microsoft  ________________________________ podem ajudá-lo a evitar a perda de 
trabalho. 
Completa corretamente a sequência : 
 
[A] Word, Excel, PowerPoint, Publisher e Visio / Office Outlook   
[B] Word, Excel, PowerPoint, Office Outlook  e Visio / Publisher 
[C] Word, Excel, Publisher ,Office Outlook  e Visio / PowerPoint. 
[D] Word, Excel, PowerPoint, Office Outlook  e Publisher / Visio 
 
RAZOES 
Saiba como recuperar e salvar automaticamente seu trabalho 

ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA10081976.htm#backtotop
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As opções AutoRecuperação (nos seguintes programas do Microsoft Office: Word, Excel, 

PowerPoint, Publisher e Visio) e AutoSalvar (no Microsoft Office Outlook) podem ajudá-lo a 

evitar a perda de trabalho de duas formas: 

 Seus dados são salvos automaticamente   Se você habilitar AutoRecuperação ou 

AutoSalvar, seu arquivo (p. ex., um documento do Microsoft Office Word) ou item (p. 

ex., mensagem de email do Outlook) será automaticamente salvo com a freqüência 

que você desejar. Portanto, se você estiver trabalhando por um longo período e se 

esquecer de salvar um arquivo ou faltar energia, o arquivo no qual você estava 

trabalhando terá todo ou pelo menos parte do trabalho desde a última vez em que foi 

salvo.  

 A condição do programa é salva automaticamente   No Microsoft Office Excel, 

Microsoft Office Outlook, Microsoft Office PowerPoint e Microsoft Office Word, há 

um benefício adicional de habilitar AutoRecuperação ou AutoSalvar. Nesses 

programas, se você habilitar essa opção, alguns aspectos da condição do programa 

serão recuperados quando ele for reiniciado após ter fechado de forma anormal. 

Por exemplo, você está trabalhando em várias pastas de trabalho do Excel ao mesmo 

tempo. Cada arquivo é aberto em uma janela diferente, com dados específicos visíveis 

em cada janela. Em uma das pastas de trabalho, uma célula é selecionada para ajudar 

a controlar quais linhas você já revisou e, em seguida, o Excel trava. Ao reiniciar o 

Excel, ele abre as pastas de trabalho novamente e restaura as janelas da forma como 

estavam quando o Excel travou. 

Embora nem todo aspecto da condição do programa possa ser salva, em muitos 

casos, o recurso de recuperação pode auxiliar a recuperar o arquivo mais 

rapidamente. 

 Parte superior da página 

Habilitar e ajustar o recurso de recuperação e salvamento automáticos 

Para habilitar esses recursos, faça o seguinte em um desses programas do Microsoft Office: 

Excel, PowerPoint ou Word 

ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HP10140729.htm#backtotop
javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_IDAB1XSD')
javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_IDAB1XSD')
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1. Clique no Botão Microsoft Office e, em seguida, clique em Opções do Nome 

do Programa.  

2. Clique em Salvar.  

3. Marque a caixa de seleção Salvar informações de AutoRecuperação a cada x 

minuto(s).  

4. Na lista minutos, especifique a freqüência com que você deseja que o programa 

salve seus dados e o estado do programa.  

DICA   A quantidade de novas informações que o arquivo recuperado contém 

depende da freqüência com que o programa do Microsoft Office salva o arquivo de 

recuperação. Por exemplo, se o arquivo de recuperação for salvo somente a cada 15 

minutos, seu arquivo recuperado não irá conter seus últimos 14 minutos de trabalho 

antes da ocorrência da falta de energia ou problema semelhante. 

5. Além disso, no Microsoft Office Word ou Microsoft Office Excel, você pode alterar 

o local (especificado na caixa Localização do arquivo de AutoRecuperação) onde o 

programa salva automaticamente uma versão dos arquivos nos quais você trabalha. 

Outlook 

1. No menu Ferramentas, clique em Opções.  

2. Na guia Preferências, clique em Opções de Email e, em seguida, clique em Opções 

de email avançadas.  

3. Marque a caixa de seleção AutoSalvar itens a cada x minuto(s).  

4. Na lista minutos, especifique a freqüência com que você deseja que o programa 

salve seus dados e o estado do programa.  

DICA   A quantidade de novas informações que o item recuperado contém depende 

da freqüência com que o programa do Microsoft Office salva o item de recuperação. 

Por exemplo, se o item de recuperação for salvo somente a cada 15 minutos, seu item 

recuperado não irá conter seus últimos 14 minutos de trabalho antes da ocorrência da 

falta de energia ou problema semelhante. 

javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_IDAC2XSD')
javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_IDAC2XSD')
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5. Além disso, no menu AutoSalvar itens em, selecione a pasta na qual deseja que o 

Outlook aslve automaticamente os itens. 

Visio 

1. No menu Ferramentas, clique em Opções e, em seguida, clique na guia 

Salvar/Abrir.  

2. Marque a caixa de seleção Salvar informações de AutoRecuperação a cada x 

minuto(s).  

3. Na lista minutos, especifique a freqüência com que você deseja que o programa 

salve seus dados.  

DICA   A quantidade de novas informações que o arquivo recuperado contém 

depende da freqüência com que o programa do Microsoft Office salva o arquivo de 

recuperação. Por exemplo, se o arquivo de recuperação for salvo somente a cada 15 

minutos, seu arquivo recuperado não irá conter seus últimos 14 minutos de trabalho 

antes da ocorrência da falta de energia ou problema semelhante. 

Publisher 

1. No menu Ferramentas, clique em Opções e, em seguida, clique na guia Salvar.  

2. Marque a caixa de seleção Salvar informações de AutoRecuperação a cada x 

minuto(s).  

3. Na lista minutos, especifique a freqüência com que você deseja que o programa 

salve seus dados.  

DICA   A quantidade de novas informações que o arquivo recuperado contém 

depende da freqüência com que o programa do Microsoft Office salva o arquivo de 

recuperação. Por exemplo, se o arquivo de recuperação for salvo somente a cada 15 

minutos, seu arquivo recuperado não irá conter seus últimos 14 minutos de trabalho 

antes da ocorrência da falta de energia ou problema semelhante. 

 Parte superior da página 

Salvar anteriormente e com freqüência 

javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_IDA52XSD')
javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_IDA52XSD')
javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_IDAU3XSD')
javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_IDAU3XSD')
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HP10140729.htm#backtotop
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Os recursos de AutoRecuperação e Salvamento automático não substituem a opção de salvar 

regularmente o seu trabalho como clicando em Salvar . Salvar manualmente seu arquivo é 

a forma mais segura de preservar o trabalho já realizado. 

Atalho do teclado  Para salvar um arquivo, pressione CTRL+B. 

 Parte superior da página 

 

Consulte também 

 Meu arquivo ou item recuperado não contém minhas alterações  
 Meu programa do Office não abriu um arquivo recuperado  
 Usar o painel de tarefas de Recuperação de Documentos para recuperar seus arquivos 

JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A  . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 39 – INFORMATICA   
- Imagens e clip art podem ser inseridos ou copiados em um documento de muitas fontes 
diferentes, entre elas: 

I. baixando de um site provedor de clip art. 
II. copiado de uma página da Web. 

III. inserido a partir de um arquivo onde você salva as imagens. 
Estão corretas: 
[A] Somente em I e II 
[B] Somente em I e III 
[C] Somente em II e III 
[D] Todas as afirmativas 
 
RAZOES 
AJUDA DO WORD 
 
Inserir uma imagem ou um clip art 

Mostrar tudo 

Imagens e clip art podem ser inseridos ou copiados em um documento de muitas fontes 

diferentes, incluindo baixando de um site provedor de clip art, copiado de uma página da Web 

ou inserido a partir de um arquivo onde você salva as imagens. 

Também é possível alterar a maneira que uma imagem ou um clip art é posicionado com o 

texto dentro de um documento. 

O que deseja fazer? 

 

ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HP10140729.htm#backtotop
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA10157883.htm
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA10157885.htm
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HP10140613.htm
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Inserir um clip art 

Inserir uma imagem a partir de uma página da Web 

Inserir uma imagem a partir de um arquivo 

Alterar uma imagem em linha para uma imagem flutuante e vice-versa 

 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D  . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 44 – RACIOCINO LÓGICO-MATEMATICA 
- O jornal de maior circulação no estado de Amazonas divulgou dia 12 de maio de 2011, “A 
Polícia Federal apreendeu, em uma casa de um conjunto habitacional, em Coari (AM), cerca de 
R$ 7 milhões em cédulas, em sua maior parte de R$ 50,00 e R$ 100,00.” Considere que as 
notas cujo valor é inferior a R$ 50,00 perfazem um total aproximado de R$ 1000,00 e suponha 
que há, aproximadamente, 85 mil notas de R$ 50,00. A quantidade aproximada de notas de R$ 
100,00 é:  
[A] 17500   
[B] 27500  
[C] 21500   
[D] 25700  
 
RAZOES 
As notas de menor valor perfazem um total aproximado de R$1000,00, logo os 7000000 – 
1000 = 6999000 de reais restantes são constituídos apenas de notas de 50 e 100 reais. Assim, 
se x é o número de notas de 50 reais e y é o número de notas de 100 reais, temos  50x + 100y 
= 6999000. Podemos simplificar a equação acima dividindo ambos os membros por 50, 
obtendo então x + 2y = 139980. Se x = 85000, então 2y = 139980 – 85000 = 54980.  
 
Portanto, a quantidade aproximada de notas de 100 é y = 27490. Dentre as opções, aquela que 
mais aproxima o valor obtido é 27500.  
 
JULGAMENTO 
O Recurso é procedente para alterar o gabarito oficial para letra B 
 
QUESTÃO 45 – RACIOCINO LÓGICO-MATEMATICA  
O volume de um cubo de aresta  a é igual a 16cm. O volume do cubo de aresta  2a é, em cm3, 
igual a  
[A] 16       
[B] 32   
[C] 64        
[D] 128   
 
RAZOES 
(2a )3 = 8a3 e como a3 = 16, o volume do cubo de aresta 2a é igual a 128. 
 
JULGAMENTO 
O Recurso é procedente para alterar o gabarito oficial para letra D 
 
QUESTÃO 46 – RACIOCINO LÓGICO-MATEMATICA  

ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA10097036.htm#1
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA10097036.htm#1
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA10097036.htm#2
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA10097036.htm#2
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA10097036.htm#3
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA10097036.htm#3
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA10097036.htm#4
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA10097036.htm#4
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Qual a taxa anual de juro simples  que faz com que um capital triplique de valor em 2 anos e 8 
meses? 
[A]  82,5% ao ano 
[B] 75% ao ano 
[C] 12,5% ao ano 
[D] 30% ao ano 
 
RAZOES 
J = C. i. t → 2C = C . i . 32 → 2 = 32i → i = 2/32 → i = 0,0625 a.m → i = 0,0625x12 → i = 0,75 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
CARGO 04 - ASSISTENTE SOCIAL 
QUESTÃO 01 -  LÍNGUA PORTUGUESA 
Analise os pares de palavras: 

I.  coro (conjunto de vozes] couro (pêlo de animal] 
II. deferir (conceder] diferir (adiar] 

III. concerto (sessão musical) — conserto (reparo); 
[A] todas são homônimas 
[B] todas são parônimas 
[C] I e II são parônimas 
[D] I e III são parônimas 
 
RAZOES 
Homônimo:que tem a mesma pronúncia e/ou a mesma grafia, mas sentidos diferentes 
O item III apresenta um Homônimo : concerto/ conserto são homônimos homófonos possuem 
a mesma pronúncia. 
Algumas palavras só são identificadas de acordo com o contexto em que estão inseridas, pois 
às vezes possuem escritas iguais, às vezes sons ou mesmo ambos.  
 
Chamamos de homônimos as palavras que apresentam a mesma fonética, mas semântica 
diferenciada. Vejamos:  
 
Homófonas (homo: mesmo; fono: som) - pronúncias iguais, grafias diferentes.  
 
Exemplos: A sessão foi ótima. (de cinema)  
Esta seção da loja é só para mulheres. (departamento)  
 
Homógrafas (homo: mesmo; grafia: escrita) - escritas iguais, sons diferentes.  
 
Exemplos: Eu gosto de você. (verbo)  
Meu gosto é diferente do seu. (substantivo)  
 
Homônimos perfeitos – grafia e pronúncia iguais.  
 
Exemplos: Vocês verão prosperidade em todos os sentidos! (verbo)  
O verão deste ano está chuvoso! (substantivo)  
 
Parônimo é uma palavra que apresenta sentido diferente e forma semelhante a outra, que 
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provoca, com alguma frequência, confusão. Essas palavras apresentam grafia e pronúncia 
parecida, mas com significados diferentes. 
 
Os itens I e II apresentam Parônimos, as palavras apresentadas não apresentam a mesma 
grafia nem a mesma pronúncia, são apenas parecidas. 
 
SACCONI, Luiz ANTONIO. Novíssima Gramática Ilustrada. São Paulo . Nova Geração. 2010. pp 
80,81 e 82 
 
http://www.gramaticaonline.com.br/texto/823/Hom%C3%83%C2%B4nimos_e_Par%C3%83%
C2%B4nimos 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 03 -  LÍNGUA PORTUGUESA 
Ainda a respeito do texto analise as afirmativas: 

I. O poeta faz referência à “duas dores”. 
II. O título do poema significa a relação mediúnica estabelecida entre dois seres 

humanos, um morto e um vivo, sendo este o meio pelo qual aquele escreve. 
III. Os vocábulos grifados na última estrofe, são elementos considerados historicamente a 

base da criação artística. 
 
Estão corretas: 
[A] Somente I e II 
[B] Somente I e III 
[C] Somente II e III 
[D] Todas as afirmativas. 
 
RAZOES: 
Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta é letra B, A Definição apresentada refere-se à PSICOGRAFIA” e não à autopsicografia 
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa B  
 
QUESTÃO 07– LÍNGUA PORTUGUESA 
- Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso me cada uma das afirmações abaixo. 
(   ) Em sublinhar há dois encontros consonantais. 
(   ) Não há dígrafos em venda. 
(   ) E ombro há um dígrafo e um encontro consonantal. 
(   ) Em guerra há dois dígrafos. 
A sequência correta encontrada é : 
[A] V-V-F-V 
[B] F-F-V-V 
[C] V-F-V-F 
[D] F-V-F-V 
 
RAZOES 
(F  ) Em sublinhar há dois encontros consonantais.  
– SUBLINHAR apresenta um encontro consonantal imperfeito (bl) e um dígrafo (nh). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%BAncia
http://www.gramaticaonline.com.br/texto/823/Hom%C3%83%C2%B4nimos_e_Par%C3%83%C2%B4nimos
http://www.gramaticaonline.com.br/texto/823/Hom%C3%83%C2%B4nimos_e_Par%C3%83%C2%B4nimos
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( F ) Não há dígrafos em venda. 
- Há um dígrafo vocálico em venda ( en) 
( V) E ombro há um dígrafo e um encontro consonantal. 
- Em OMBRO há um dígrafo vocálico (om) e um encontro consonantal perfeito BR. 
( V  ) Em guerra há dois dígrafos. 
 - GUERRA apresenta dois dígrafos ( gu -  rr) 
 

 FERREIRA, Mauro – Aprender e Praticas Gramática . São Paulo. FTD. 2007. PP 18 e 19 
 

 SACCONI, Luiz ANTONIO. Novíssima Gramática Ilustrada. São Paulo . Nova Geração. 
2010. Pp18,19e 20 
 

 MENON, Lorena. Gramática sem segredos. São Paulo. Editora Educacional. 2008 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 14– LÍNGUA PORTUGUESA 
Analise as afirmativas sobre o texto  “ A moça e a febre” e assinale a única verdadeira. 
*A+ No texto não se “ ouve “ a voz da personagem. 
[B] O texto é todo escrito em discurso direto. 
[C] O narrador apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo passado. 
[D] Trata-se de um narrador onisciente. 
 
RAZOES 
No texto não se “ ouve “ a voz da personagem. FALSO 

 

 O narrador abre espaço para a fala da personagem no primeiro parágrafo, utilizando a 
forma do discurso indireto ( o que já elimina o item “B”) 

“Ela admite que é ansiosa, ela reconhece que esse é seu maior defeito(Em discurso direto 
teríamos: Ela admite: -Eu sou ansiosa; Ela reconhece: -Este é meu maior defeito.) 
 
O texto é todo escrito em discurso direto.FALSO 
 

 O narrador abre espaço para a fala da personagem no primeiro parágrafo, utilizando a 
forma do discurso indireto. 

O narrador apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo passado.FALSO 
 

 O apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo presente ( Ela admite que 
é ansiosa.) 

 
Trata-se de um narrador onisciente. VERDADEIRO 

 O narrador não participa dos fatos, não se mostra, mas sabe tudo está em todos os 
lugares e tempos. trata-se de um narrador onisciente. 
 

TERRA. Ernani. Português de olho no mundo dp trabalho: Volume Único. Ernani Terra, José de 
Nicola. São Paulo. Scipione – 2005 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D . 
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Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 18– LÍNGUA PORTUGUESA 
No texto palavra “ancho” significa: 
[A] Mais orgulhoso 
[B] Inchado de vaidade 
[C] Terás mais espaço 
[D] Você é cheio de direitos. 
 
RAZOES: 
Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta B  
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa B  
 
QUESTÃO 25– NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 

Prefeitura e População 
Secretários da Prefeitura, Vereadores e Cidadãos representantes de vários bairros do 
Município se reúnem dia 22-07 às 18 horas no Plenário da Câmara para conhecer, sugerir e 
discutir a Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO para 2012. 
Disponível em http://www.camarapl.mg.gov.br, acesso em 11.01.2012 

É inadequado afirmar sobre uma “Lei de Diretrizes Orçamentárias” que: 
[A] A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem como a principal finalidade orientar a elaboração 

dos orçamentos fiscais e de seguridade social e de investimento do Poder Público. 
[B] A Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser votada a cada legislatura, ou seja, a cada quatro 

anos, pelas Câmaras legislativas de todas as instâncias federativas. 
[C] A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende as metas e prioridades da administração 

pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente. 
[D] A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece os gastos da Câmara Municipal no ano 

subseqüente. 
 
RAZOES 
A temática da questão é classificação como adequada por pertencer ao universo da 
Administração Pública, sendo que o sítio do Tesouro Nacional tem uma importante definição 
deste instrumento: 
 
“A LDO tem a finalidade precípua de orientar a elaboração dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social e de investimento das empresas estatais. Busca sintonizar a Lei Orçamentária 
Anual -LOA com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, estabelecidas no 
PPA. De acordo com o parágrafo 2º do art. 165 da CF, a LDO: 

 compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas 
de capital para o exercício financeiro subseqüente; 

 orientará a elaboração da LOA; 
 disporá sobre as alterações na legislação tributária; e 
 estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.” 

A temática apresentada na questão está vinculada à Lei Orgânica de Pedro Leopoldo, artigo 
101. Referência esta solicitada pelo presente Edital de Concurso Público. 
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A alternativa “D” não se faz dúbia, nem induz o candidato ao equívoco, posto que a mesma 
está de acordo com a Constituição Federal (1988) e Lei Orgânica de Pedro Leopoldo. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 29 – NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA  

Audiência Pública Minha Casa Minha Vida 
A Prefeitura de Pedro Leopoldo convida para a Audiência Pública onde será discutida a 
aprovação do loteamento Parque da Lagoa dentro do Programa Minha Casa Minha Vida, em 
atendimento a famílias de 0 a 3 salários mínimo. 

Disponível em http://pedroleopoldo.mg.gov.br, 26-08-2011,acesso em 11.01.2012 

São considerações corretas sobre “audiência pública”, exceto: 
[A] A audiência pública é um instrumento do diálogo estabelecido com a sociedade na busca 

de soluções para as demandas sociais. 
[B] A audiência pública é um espaço de conversação aberto para a co-construção de soluções 

para as questões apresentadas pela comunidade. 
[C] As principais características de uma audiência pública são a escolha e o voto secreto em 

determinada serviço público que a comunidade deseja.  
[D] A audiência pública propicia o exercício da cidadania e o respeito ao princípio do devido 

processo legal do serviço público. 
 
RAZÕES  
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
 
Houve um equívoco de interpretação por parte do candidato quando da solicitação do 
comando da referida questão, posto que a mesma solicitação à exceção da temática 
explorada. No caso, entende-se que as principais características de uma audiência pública não 
são a escolha e o voto secreto em determinado serviço público que a comunidade deseja.  
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 31 – NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE  
O financiamento da Atenção Básica é de responsabilidade das três esferas do governo. Os 
recursos federais deverão ser alocados sob forma de dois componentes, o Piso da Atenção 
Básica  (PAB) Fixo e Variável. Marque o correto. 
[A] O PAB Fixo é transferido  anualmente e o PAB variável é transferido mensalmente. 
[B] O PAB  Fixo que financia os procedimentos de média complexidade,  é  transferido 
mensalmente. 
[C] O PAB variável que financia os procedimentos de alta complexidade, é  transferido 
mensalmente. 
[D] O PAB variável se destina ao custeio de estratégias específicas transferidos segundo a 
implantação deles (Estratégia de Saúde da Família; Agentes Comunitários; Saúde Bucal; 
Compensação de especificidades regionais etc).  
 
RAZOES 
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Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta D  
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa D 
 
QUESTÃO 32 -  NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE 
O compromisso firmado entre os gestores do SUS, em relação às  prioridades que apresentam 
impacto sobre a saúde da população brasileira, denomina-se Pacto pela Vida. Qual a meta para 
a redução da mortalidade infantil proposto pelo Pacto pela Vida? 
[A] Redução da mortalidade infantil em 5%. 
[B] Redução da mortalidade infantil em 15%. 
[C] Redução da mortalidade infantil em 25%. 
[D] Redução da mortalidade infantil em 35%.  
 
RAZOES 
Não assiste razão ao Recorrente. 
De acordo com Aguiar. Zenaide Neto. SUS: Sistema Único de Saúde – antecedentes, percurso, 
perspectivas e desafios. São Paulo: Martnari, 2011. Pag. 100 a resposta continua  o item A. O 
pacto pela vida é o compromisso firmado entre os gestores do SUS, em relação às prioridades 
que apresentam impacto sobre a saúde da população brasileira. Os objetivos e metas 
estabelecidos para o ano 2006 para redução foram redução da mortalidade infantil em 5% 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 39  - NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE 
Em que consiste a Complementaridade do setor privado? 
[A] A Constituição definiu que quando o gestor decidir contratar o serviço privado, ele poderá 
fazê-lo. 
[B] Quando o setor privado é contratado, o interesse deste prevalece. 
[C] Quando o setor privado é contratado prevalecem os princípios doutrinários do SUS. 
[D] A complementaridade do setor privado é uma oportunidade de melhor atendimento para 
algumas demandas da população, como os atendimentos de alta complexidade 
 
RAZOES 
Não assiste razão ao recorrente uma vez que como previsto na Constituição Federal, a Lei 
8.080/90 explicita que o SUS pode recorrer a iniciativa privada como complementar, quando a 
disponibilidade de seus serviços for insuficiente para garantir o acesso e a integralidade da 
assistência aos cidadãos, deste que mantenham os seus princípios  (universalidade, 
integralidade, equidade). 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 40 -  NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE 
Quais as ações de prevenção realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde ao aplicar a 
estratégia de AIDPi na atenção à criança? 
[A] Administração de vacinas e administração de vitamina A. 
[B] Educação e apoio sobre técnicas apropriadas de aleitamento materno. 
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[C] Educação e apoio para a alimentação adequada da criança. 
[D] Educação sobre sinais de alarme para consulta oportuna no serviço de saúde. 
 
RAZOES 
Não assiste razão ao Recorrente. 
De acordo com Figueiredo. Nélbia Maria Almeida. Ensinando a cuidar em saúde pública. 2.ed. 
São Caetano do Sul: Yendis, 2008. Pag. 329, As ações realizadas pelos agentes comunitários de 
saúde ao aplicar a estratégia de AIDI na atenção à criança nas ações de PREVENção é o 
correspondente ao item A. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 41 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Das penalidades que o assistente social poderá receber por ordem de gravidade, quando 
infringir ao Código de Ética é: 
[A] Advertência reservada, multa, suspensão do exercício profissional, advertência pública e 
cassação do registro profissional. 
[B] Multa, Advertência reservada, advertência pública, suspensão do exercício profissional e 
cassação do registro profissional. 
[C] Advertência reservada, advertência pública, multa, suspensão do exercício profissional, e 
cassação do registro profissional. 
[D] Multa, advertência pública, suspensão do exercício profissional, advertência reservada e 
cassação do registro profissional 
 
RAZÕES 
De acordo com o código de ética profissional do assistente social, no que se refere as 
Penalidades o  Art.  23 diz: “ As infrações a este Código acarretarão penalidades, desde a multa 
à cassação do exercício profissional, na forma dos dispositivos legais e/ou regimentais”. No 
Art.24 é citado as penalidades aplicadas, as quais são descritas: 
 a) multa; 
 b)advertência reservada; 
c) advertência pública; 
d)suspensão do exercício profissional; 
e)cassação do registro profissional 
No entanto, este artigo realmente não refere a ordem de gravidade, mas também não foi 
citado no enunciado da questão que a ordem de gravidade estava expresso neste artigo.  
Os itens da resposta contidos no artigo 24, seguiu uma interpretação lógica contida no Art. 27 
do Código de Ètica que diz: “ Salvo nos casos de gravidade manifesta, que exigem aplicação de 
penalidades mais rigorosas a imposição das penas obedecerá à gradação estabelecida pelo 
artigo 24”.  
Por Gradação entendi-se – “é uma figura de estilo, relacionada com a enumeração, onde são 
expostas determinadas ideias de forma crescente ou decrescente”. Entendendo que para um 
profissional a  maior penalidade seria a perda do direito de exercer sua profissão, então 
utilizaou-se a ordem de prioridade do item “a” para o “e”. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 43– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Enumera%C3%A7%C3%A3o
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Segundo a Lei Nº 8.742 de 7 de setembro de 1993, Art. 2º, são objetivos da assistência social: 
[A] Proteção à família, inclusão no mercado de trabalho, lazer e moradia. 
[B] Habilitação das pessoas com deficiência, amparo à velhice e seguro desemprego. 
[C] Proteção à família, amparo às crianças e adolescentes carentes, promoção da integração ao 
mercado de trabalho, garantia de uma renda para idosos e deficientes que não tenha como 
prover a própria manutenção e habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 
deficiência. 
[D] Proteção à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, inclusão no mercado de 
trabalho, educação e moradia. 
 
RAZOES 
A argumentação não precede, os itens que compõem  a questão foram mesclados com 
afirmações falsas, o qual tem responsabilidades de outras políticas públicas, para negativar as 
respostas, como exemplo: item (A) foi introduzido lazer e moradia; o item (B) foi introduzido 
seguro desemprego; item (D) foi introduzido educação e moradia. 
 Somente o item (C) é correto por apresentar uma síntese dos objetivos que são da esfera da 
Assistência Social – não sendo obrigatório constar todos no item. 
VEJA ARQUIVO CONFORME LEI: 
“Art. 2o  A assistência social tem por objetivos: 
I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da 
incidência de riscos, especialmente: 
a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; 
c) a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à 
vida comunitária; e 
e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 
que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por 
sua família; 
II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das 
famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos; 
III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das 
provisões socioassistenciais. 
Parágrafo único.  Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma 
integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para 
atender contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais.” (NR) 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 45– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Em conformidade com a Lei Nº 8.069 de 13 d3 julho de 1990, são atribuições do Conselho 
Tutelar, EXCETO: 
[A] Abrigar crianças e adolescentes, como medida de proteção, quando esta estiver em 
situação de vulnerabilidade. 
[B] Determinar o cancelamento, a retificação e suprimento dos registros de nascimento e óbito 
de crianças e adolescentes. 
[C] Atender  e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando medidas em conformidade com o 
ECA. 
[D] Promover a execução de suas decisões, como requisitar serviços púbicos nas áreas de 
saúde, educação, serviço social, previdência e segurança. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm#art2
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RAZÕES 
A argumentação não precede, pois o item A, C E D realmente estão corretos quanto as 
atribuições do Conselho tutelar, previsto no Art. 136 e artigos referenciados; mas a questão 
solicita que seja  assinalado o item FALSO, quando é expresso pela palavra EXCETO. E o item 
(B) encontra-se falso, pois é atribuição do Juiz e não Conselho Tutelar, conforme descreve-se 
abaixo o artigo de referência da lei 8.069 de 13 de julho de 1990. 
 

Seção II 
Do Juiz 

Art. 146. A autoridade a que se refere esta Lei é o Juiz da Infância e da Juventude, ou o 
juiz que exerce essa função, na forma da lei de organização judiciária local. 

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para: 
h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento 

e óbito. 
 

JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 49– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 No desenho da Política Nacional de Assistência Social o financiamento deveria ter como base 
os diagnósticos socioterritoriais que considera as demandas e prioridades que se apresenta de 
forma especifica por região e território, além da capacidade de gestão e de atendimento, sem 
no entanto desprezar os diferentes níveis de complexidade dos serviços, através de 
pactuações e deliberações com os entes federados e respectivos conselhos, no entanto isto 
não ocorre. Assinale a alternativa que retrate o desenho das práticas do financiamento da 
assistência social brasileira: 
[A] O financiamento é repassado em conformidade com o desenho e criatividade das esferas 
municipal e estadual. 
[B] Os recursos são repassados de forma flexível, permitindo que os municípios e estado 
utilizem em ações complementares. 
[C] Centralizada, genérica e segmentada, que se configura numa série histórica engessada e 
perpetuada com o passar dos anos. 
[D] A assistência social ainda é a única política isenta de emendas parlamentares que 
financiam ações definidas em âmbito federal, de forma desarticulada do conjunto das 
instâncias do sistema descentralizado e participativo. 
 
RAZOES 
A argumentação não precede. Pois quando se aborta a Temática Política de Assistência Social 
não se pode excluir sua forma de financiamento. 
O conteúdo que foi proposto nos itens para analise pelo candidato consta na POLITICA 
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Brasília, novembro de 2004, p. 33,  § 4 a 7. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
CARGO 05 - AUXILIAR DE DENTISTA 
QUESTÃO 08– LÍNGUA PORTUGUESA 
De acordo com o texto analise as afirmativas: 

I. Sendo mãe a mulher se torna chata, pois “cobra” muito.  
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II. O eu – lírico no texto é um adulto. 
III. O termo “ batalha” faz referência ao cotidiano. 

 
Estão corretas: 

(A)  Somente I e II 
(B)  Somente I e III 
(C)  Somente II e III 
(D)  Todas as afirmativas. 

 
RAZOES 
Não assiste razão o recorrente pois: 

I. Sendo mãe a mulher se torna chata, pois “cobra” muito.  
(Verdadeiro – 3º parágrafo) 

II. O eu – lírico no texto é um adulto. 
Não se pode inferir através do texto que o eu lírico seja adulto, ou criança.é uma 
narração onde o eu lírico não atua. 

III. O termo “ batalha” faz referência ao cotidiano. 
( Verdadeiro – A palavra está  usada no sentido conotativo.) 

 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 11– LÍNGUA PORTUGUESA 
Assinale a opção que apresenta somente substantivos comum de dois gêneros. 

(A)  Cavalo, bode,genro,padre; 
(B)  Baleia, tubarão, tatu, jacaré; 
(C)  Gerente, paciente, colegial, jovem. 
(D)  Criança,criatura,ser,vítima. 

 
RAZOES  
Não assiste razão ao recorrente uma vez que : 
NO ITEM A – HÁ SUBSTANTIVOS HETERÔNIMOS 
NO ITEM B – HÁ SUBSTANTIVOS EPCENOS 
NO ITEM D – HÁ SUBSTANTIVOS SOBRECOMUNS 
NO ITEM D – SÓ HÁ SUBSTANTIVO COMUM DE DOIS. 
 
género de gerente [Flexão nominal]  
A palavra gerente é invariável em género, mas os adjetivos e determinantes que a modificam 
devem flexionar tendo em conta o sexo da pessoa a que se referem. Assim, deverá escrever o 
gerente administrativo e a gerente administrativa. 
 
Um jovem – Uma jovem 
O gerente  -  A gerente 
 Um colegial – Uma colegial 
Um paciente  - Uma paciente 
 
DIFERENTE DE: 
UMA CRIANÇA – UM CRIANÇA - ERRADO 

http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx?pal=gerente
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Comum-de-dois 

Um substantivo comum de dois géneros/gêneros (frequentemente chamado simplesmente 
comum de dois) é um substantivo que tem dois valores de género/gênero possíveis, sendo 
que a escolha de um valor não tem consequências morfológicas (a palavra mantém-se 
inalterada independentemente do género) mas tem consequências sintácticas/sintáticas, pois 
este substantivo tem a capacidade de desencadear alterações morfológicas nas palavras que 
com ele concordam.  

Os comuns-de-dois são os que têm uma só forma para ambos os gêneros, com artigos 
distintos: Eis alguns exemplos:  

o / a estudante 
o / a imigrante 
o / a acrobata 
o / a agente 
o / a intérprete 
o / a lojista 
o / a patriota 
o / a mártir 

o / a viajante 
o / a artista 
o / a aspirante 
o / a atleta 
o / a camelô 
o / a chofer 
o / a fã 
o / a gerente 

o / a médium 
o / a porta-voz 
o / a protagonista 
o / a puxa-saco 
o / a sem-terra 
o / a sem-vergonha 
o / a xereta 
o / a xerife 

 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Substantivo 
http://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=6886 
http://ciberduvidas.pt/pergunta.php?id=12203 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 17 - – LÍNGUA PORTUGUESA 
O plural correto de ”Escritor latino-americano” é: 

(A)  Escritores latino-americano. 
(B)  Escritor latinos-americanos. 
(C)  Escritores latinos-americano. 
(D)  Escritores latino-americanos. 

 
RAZOES  
O plural é latino-americanos, assim como o plural de afro-brasileiro é afro-brasileiros. 
Segundo o «Vocabulário da Língua Portuguesa» de Rebelo Gonçalves, «são invariáveis no 
primeiro elemento todos os compostos de estrutura análoga. 
http://www.revisoeserevisoes.pro.br/gramatica/plural/ 
http://www.ciberduvidas.pt/pergunta.php?id=5726 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 42 - – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Qual técnica radiográfica é empregada para deslocar a radiopacidade correspondente ao 
processo zigomático  dos ápices dos dentes posteriores superiores? 
[A] Le Master  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Substantivo
http://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=6886
http://ciberduvidas.pt/pergunta.php?id=12203
http://www.revisoeserevisoes.pro.br/gramatica/plural/
http://www.ciberduvidas.pt/pergunta.php?id=5726
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[B] Paralelismo 
[C] Interproximal 
[D] Rastreamento radiográfico 
 
RAZOES 
Assiste razão ao Recorrente, pois segundo o programa consta apenas Aparelhos 
Odontológicos.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada. 
 
CARGOS – 09 E 10 -  CIRURGIAO DENTISTA E CIRURGIAO DENTISTA DE ESTRATEGIA  
QUESTÃO 03 -  LÍNGUA PORTUGUESA 
Ainda a respeito do texto analise as afirmativas: 
I - O poeta faz referência à “duas dores”. 
III - O título do poema significa a relação mediúnica estabelecida entre dois seres humanos, um 
morto e um vivo, sendo este o meio pelo qual aquele escreve. 
III  - Os vocábulos grifados na última estrofe, são elementos considerados historicamente a 
base da criação artística. 
 
Estão corretas: 
[A] Somente I e II 
[B] Somente I e III 
[C] Somente II e III 
[D] Todas as afirmativas. 
 
RAZOES: 
Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta é letra B, A Definição apresentada refere-se à PSICOGRAFIA” e não à autopsicografia 
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa B  
 
QUESTÃO 06– LÍNGUA PORTUGUESA 
Há um erro ortográfico em: 
[A] João, averigúe direito as provas. 
[B] No passado ele crêu nos homens. 
[C] Amanhã dirás quem é o mentiroso. 
[D] Tudo provê com ânimo e prudência. 
 
RAZOES 
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada. 
 
QUESTÃO 14– LÍNGUA PORTUGUESA 
Analise as afirmativas sobre o texto  “ A moça e a febre” e assinale a única verdadeira. 
*A+ No texto não se “ ouve “ a voz da personagem. 
[B] O texto é todo escrito em discurso direto. 
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[C] O narrador apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo passado. 
[D] Trata-se de um narrador onisciente. 
 
RAZOES 
No texto não se “ ouve “ a voz da personagem. FALSO 

 

 O narrador abre espaço para a fala da personagem no primeiro parágrafo, utilizando a 
forma do discurso indireto ( o que já elimina o item “B”) 

“Ela admite que é ansiosa, ela reconhece que esse é seu maior defeito(Em discurso direto 
teríamos: Ela admite: -Eu sou ansiosa; Ela reconhece: -Este é meu maior defeito.) 
 

O texto é todo escrito em discurso direto.FALSO 
 

 O narrador abre espaço para a fala da personagem no primeiro parágrafo, utilizando a 
forma do discurso indireto. 

O narrador apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo passado.FALSO 
 

 O apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo presente ( Ela admite que 
é ansiosa.) 

 
Trata-se de um narrador onisciente. VERDADEIRO 

 O narrador não participa dos fatos, não se mostra, mas sabe tudo está em todos os 
lugares e tempos. trata-se de um narrador onisciente. 
 

TERRA. Ernani. Português de olho no mundo dp trabalho: Volume Único. Ernani Terra, José de 
Nicola. São Paulo. Scipione – 2005 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 15– LÍNGUA PORTUGUESA 
 Considerando o contexto, o sujeito da oração grifada no texto “A moça e a febre” , é: 
[A] Simples 
[B] Paciente 
[C] Oculto 
[D] Indeterminado. 
 
RAZOES 
De acordo com :Pasquale, Cipro Neto. Gramática da Língua Portuguesa. SÃO Paulo. Scipione. 
2008.pp.351. 
 
Chamando a atenção para o enunciado da questão: Considerando o contexto, o sujeito da 
oração grifada no texto “A moça e a febre” , é: 
Ressaltamos que o sujeito da frase é oculto, pois dentro da totalidade infere-se que o sujeito é: 
( O homem e ela). 
 
Marcaram o encontro quase sem querer, ela se sentia mais leve e livre sabendo que não 
estava ansiosa, nem havia motivo para ansiedade. Jantaram num restaurante onde um grupo 
de falsos ciganos tocava músicas ciganas de verdade; o homem falou muitas coisas, do mundo 
e de si mesmo, ela ouviu e nem teve tempo de perguntar qualquer coisa; quando ia perguntar 
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ele já estava dando a resposta. 
 
Sujeito Oculto: também chamado de sujeito elíptico ou desinencial, é determinado pela 
desinência verbal     e não aparece explícito na frase. Dá-se por isso o nome de sujeito 
implícito. 

Exemplos: 

- Estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos de preços. (sujeito: nós) 
- Quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. (sujeito: eu) 
- Os pais terminaram a reunião. Foram embora logo em seguida. (sujeito: os pais - oculto 
apenas na segunda frase) 

Ainda segundo autor” Sujeito inderteminado  aparece quando não se quer ou não se pode 
identificar claramente a quem o predicado da oração se refere.” 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 16– LÍNGUA PORTUGUESA 
O termo destacado não é um predicativo do objeto em: 
[A] Meu irmão veste roupas vistosas. 
[B] Nos julgamos o fato milagroso. 
[C] A mãe vi-o desanimado. 
[D] Ela tinha os pés inchados. 
 
RAZOES 
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada 
 
QUESTÃO 18– LÍNGUA PORTUGUESA 
No texto palavra “ancho” significa: 
[A] Mais orgulhoso 
[B] Inchado de vaidade 
[C] Terás mais espaço 
[D] Você é cheio de direitos. 
 
RAZOES: 
Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta B  
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa B  
 
QUESTÃO 20– LÍNGUA PORTUGUESA 
Segundo o Manual de Redação da Presidência da República o vocativo a ser empregado em 
comunicações dirigidas aos Chefes de Poder é _______________,  seguido do cargo 
respectivo. 
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(A)  Senhor 
(B)  Excelentíssimo Senhor 
(C)  Vossa Excelência 
(D)  Vossa Senhoria. 

 
RAZOES  
De acordo com: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 
 
Emprego dos Pronomes de Tratamento 
Como visto, o emprego dos pronomes de tratamento obedece a secular tradição. São de uso 
consagrado: 
 
Vossa Excelência, para as seguintes autoridades: 
a) do Poder Executivo; 
Presidente da República; 
Vice-Presidente da República; 
Ministros de Estado4; 
Governadores e Vice-Governadores de Estado e do Distrito Federal; 
Oficiais-Generais das Forças Armadas; 
Embaixadores; 
Secretários-Executivos de Ministérios e demais ocupantes de cargos de natureza especial; 
Secretários de Estado dos Governos Estaduais ; 
Prefeitos Municipais . 
b) do Poder Legislativo : 
Deputados Federais e Senadores; 
Ministros do Tribunal de Contas da União; 
Deputados Estaduais e Distritais ; 
Conselheiros dos Tribunais de Contas Estaduais; 
Presidentes das Câmaras Legislativas Municipais . 
c) do Poder Judiciário: 
Ministros dos Tribunais Superiores; 
Membros de Tribunais ; 
Juízes; 
Auditores da Justiça Militar. 
 
O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos Chefes de Poder é Excelentíssimo 
Senhor, seguido do cargo respectivo: 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional, 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
 
As demais autoridades serão tratadas com o vocativo Senhor, seguido do cargo respectivo: 
Senhor Senador, 
Senhor Juiz, 
Senhor Ministro, 
Senhor Governador, 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm
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QUESTÃO 31 – NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE  
O financiamento da Atenção Básica é de responsabilidade das três esferas do governo. Os 
recursos federais deverão ser alocados sob forma de dois componentes, o Piso da Atenção 
Básica  (PAB) Fixo e Variável. Marque o correto. 
[A] O PAB Fixo é transferido  anualmente e o PAB variável é transferido mensalmente. 
[B] O PAB  Fixo que financia os procedimentos de média complexidade,  é  transferido 
mensalmente. 
[C] O PAB variável que financia os procedimentos de alta complexidade, é  transferido 
mensalmente. 
[D] O PAB variável se destina ao custeio de estratégias específicas transferidos segundo a 
implantação deles (Estratégia de Saúde da Família; Agentes Comunitários; Saúde Bucal; 
Compensação de especificidades regionais etc).  
 
RAZOES 
Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta D  
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa D 
 
QUESTÃO 39  - NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE 
Em que consiste a Complementaridade do setor privado? 
[A] A Constituição definiu que quando o gestor decidir contratar o serviço privado, ele poderá 
fazê-lo. 
[B] Quando o setor privado é contratado, o interesse deste prevalece. 
[C] Quando o setor privado é contratado prevalecem os princípios doutrinários do SUS. 
[D] A complementaridade do setor privado é uma oportunidade de melhor atendimento para 
algumas demandas da população, como os atendimentos de alta complexidade 
 
RAZOES 
Não assiste razão ao recorrente uma vez que como previsto na Constituição Federal, a Lei 
8.080/90 explicita que o SUS pode recorrer a iniciativa privada como complementar, quando a 
disponibilidade de seus serviços for insuficiente para garantir o acesso e a integralidade da 
assistência aos cidadãos, deste que mantenham os seus princípios  (universalidade, 
integralidade, equidade). 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 40 -  NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE 
Quais as ações de prevenção realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde ao aplicar a 
estratégia de AIDPi na atenção à criança? 
[A] Administração de vacinas e administração de vitamina A. 
[B] Educação e apoio sobre técnicas apropriadas de aleitamento materno. 
[C] Educação e apoio para a alimentação adequada da criança. 
[D] Educação sobre sinais de alarme para consulta oportuna no serviço de saúde. 
 
RAZOES 
Não assiste razão ao Recorrente. 
De acordo com Figueiredo. Nélbia Maria Almeida. Ensinando a cuidar em saúde pública. 2.ed. 
São Caetano do Sul: Yendis, 2008. Pag. 329, As ações realizadas pelos agentes comunitários de 
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saúde ao aplicar a estratégia de AIDI na atenção à criança nas ações de PREVENção é o 
correspondente ao item A. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 43 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Quanto ao tratamento endodôntico marque a afirmativa incorreta: 
[A] O dente com dentinogênese imperfeita apresenta características radiográficas de 
calcificação na câmara pulpar e canal radicular. 
[B] O incisivo central inferior apresenta câmara pulpar em coroa com largura suficiente para 
ser adequadamente acessada com broca esférica 1016.  
[C] O otosporim apresenta em sua composição a hidrocortisona. 
[D] O dente que apresenta maior incidência de dens in dent é o incisivo lateral superior, e 
quando atinge a classificação III mostra grande chance de contaminação pulpar. 
 
RAZOES 
A resposta incorreta continua sendo o item B, pois está colocada na afirmativa que para a 
abertura adequada do incisivo central inferior  usa-se a broca 1016, como única alternativa. 
Sabe-se que o incisivo central inferior é o dente com menor  dimensão na arcada , e esta broca 
1016 não acessa adequadamente este dente, uma vez que desgasta a coroa demasiadamente 
para um volume de câmara pulpar muito pequeno . As brocas indicadas são 1011,  1012 .  
(LEONARDO, MR.,  2005, SOARES, I. 2011) 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 48– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Está relacionado com a reinstrumentação dos canais radiculares: 
[A] Constitui uma etapa posterior e independente da desobturação. 
[B] Manutenção do diâmetro do preparo anterior. 
[C] Utilização de instrumentos manuais ou rotatórios e técnica de instrumentação coroa-ápice.  
[D] Utilização de instrumentos ultrasônicos, potencializando a ação dos solventes. 
 
RAZOES 
O item C é o correto, pois somente com ação de instrumentação manual ou rotatória se 
consegue remover o material obturador.  O item D fala de  uso do ultra som para potencializar 
o emprego dos solventes; isso é desnecessário, pois segundo os autores clássicos, Leonardo, 
2005, Hélio Pereira Lopes 2010, o solvente é empregado em pequeníssimas dosagens para 
evitar extravasamento e toxicidade para os tecidos periapicais. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
CARGO 15 - ENFERMEIRO DE ESTRATÉGIA  
QUESTÃO 01– LÍNGUA PORTUGUESA 
Analise os pares de palavras: 
I - coro (conjunto de vozes] couro (pêlo de animal] 
II - deferir (conceder] diferir (adiar] 
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III - concerto (sessão musical) — conserto (reparo); 
[A] todas são homônimas 
[B] todas são parônimas 
[C] I e II são parônimas 
[D] I e III são parônimas 
 
RAZOES 
Homônimo:que tem a mesma pronúncia e/ou a mesma grafia, mas sentidos diferentes 
O item III apresenta um Homônimo : concerto/ conserto são homônimos homófonos possuem 
a mesma pronúncia. 
Algumas palavras só são identificadas de acordo com o contexto em que estão inseridas, pois 
às vezes possuem escritas iguais, às vezes sons ou mesmo ambos.  
 
Chamamos de homônimos as palavras que apresentam a mesma fonética, mas semântica 
diferenciada. Vejamos:  
 
Homófonas (homo: mesmo; fono: som) - pronúncias iguais, grafias diferentes.  
 
Exemplos: A sessão foi ótima. (de cinema)  
Esta seção da loja é só para mulheres. (departamento)  
 
Homógrafas (homo: mesmo; grafia: escrita) - escritas iguais, sons diferentes.  
 
Exemplos: Eu gosto de você. (verbo)  
Meu gosto é diferente do seu. (substantivo)  
 
Homônimos perfeitos – grafia e pronúncia iguais.  
 
Exemplos: Vocês verão prosperidade em todos os sentidos! (verbo)  
O verão deste ano está chuvoso! (substantivo)  
 
Parônimo é uma palavra que apresenta sentido diferente e forma semelhante a outra, que 
provoca, com alguma frequência, confusão. Essas palavras apresentam grafia e pronúncia 
parecida, mas com significados diferentes. 
 
Os itens I e II apresentam Parônimos, as palavras apresentadas não apresentam a mesma 
grafia nem a mesma pronúncia, são apenas parecidas. 
 
SACCONI, Luiz ANTONIO. Novíssima Gramática Ilustrada. São Paulo . Nova Geração. 2010. pp 
80,81 e 82 
 
http://www.gramaticaonline.com.br/texto/823/Hom%C3%83%C2%B4nimos_e_Par%C3%83%
C2%B4nimos 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 03 -  LÍNGUA PORTUGUESA 
Ainda a respeito do texto analise as afirmativas: 
I - O poeta faz referência à “duas dores”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%BAncia
http://www.gramaticaonline.com.br/texto/823/Hom%C3%83%C2%B4nimos_e_Par%C3%83%C2%B4nimos
http://www.gramaticaonline.com.br/texto/823/Hom%C3%83%C2%B4nimos_e_Par%C3%83%C2%B4nimos
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II - O título do poema significa a relação mediúnica estabelecida entre dois seres humanos, um 
morto e um vivo, sendo este o meio pelo qual aquele escreve. 
III - Os vocábulos grifados na última estrofe, são elementos considerados historicamente a 
base da criação artística. 
 
Estão corretas: 
[A] Somente I e II 
[B] Somente I e III 
[C] Somente II e III 
[D] Todas as afirmativas. 
 
RAZOES: 
Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta é letra B, A Definição apresentada refere-se à PSICOGRAFIA” e não à autopsicografia 
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa B  
 
QUESTÃO 06– LÍNGUA PORTUGUESA 
Há um erro ortográfico em: 
[A] João, averigúe direito as provas. 
[B] No passado ele crêu nos homens. 
[C] Amanhã dirás quem é o mentiroso. 
[D] Tudo provê com ânimo e prudência. 
 
RAZOES 
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada. 
 
QUESTÃO 07– LÍNGUA PORTUGUESA 
- Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso me cada uma das afirmações abaixo. 
(   ) Em sublinhar há dois encontros consonantais. 
(   ) Não há dígrafos em venda. 
(   ) E ombro há um dígrafo e um encontro consonantal. 
(   ) Em guerra há dois dígrafos. 
A sequência correta encontrada é : 
[A] V-V-F-V 
[B] F-F-V-V 
[C] V-F-V-F 
[D] F-V-F-V 
 
RAZOES 
(F  ) Em sublinhar há dois encontros consonantais.  
– SUBLINHAR apresenta um encontro consonantal imperfeito (bl) e um dígrafo (nh). 
( F ) Não há dígrafos em venda. 
- Há um dígrafo vocálico em venda ( en) 
( V) E ombro há um dígrafo e um encontro consonantal. 
- Em OMBRO há um dígrafo vocálico (om) e um encontro consonantal perfeito BR. 
( V  ) Em guerra há dois dígrafos. 
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 - GUERRA apresenta dois dígrafos ( gu -  rr) 
 

 FERREIRA, Mauro – Aprender e Praticas Gramática . São Paulo. FTD. 2007. PP 18 e 19 
 

 SACCONI, Luiz ANTONIO. Novíssima Gramática Ilustrada. São Paulo . Nova Geração. 
2010. Pp18,19e 20 
 

 MENON, Lorena. Gramática sem segredos. São Paulo. Editora Educacional. 2008 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 11– LÍNGUA PORTUGUESA 
O acento grave foi corretamente empregado em: 
[A] Quem está disposto à voltar? 
[B] Os náufragos chegaram à terra. 
[C] Dirija-se àquele moço. 
[D] Percorreu o museu de ponta à ponta.  
 
RAZOES 
DE ACORDO COM EXPOSIÇÃO ABAIXO. 
Quem está disposto à voltar?  

 Não se usa crase antes de verbo. 
Os náufragos chegaram à terra. 

 Quando a palavra terra for utilizada para designar chão firme, não ocorre 
crase.  

 Aqui TERRA não está especificada a qualquer atributo. 
Dirija-se àquele moço. 
Percorreu o museu de ponta à ponta.  
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 14– LÍNGUA PORTUGUESA 
Analise as afirmativas sobre o texto  “ A moça e a febre” e assinale a única verdadeira. 
[A] No texto não se “ ouve “ a voz da personagem. 
[B] O texto é todo escrito em discurso direto. 
[C] O narrador apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo passado. 
[D] Trata-se de um narrador onisciente. 
 
RAZOES 
No texto não se “ ouve “ a voz da personagem. FALSO 

 

 O narrador abre espaço para a fala da personagem no primeiro parágrafo, utilizando a 
forma do discurso indireto ( o que já elimina o item “B”) 

“Ela admite que é ansiosa, ela reconhece que esse é seu maior defeito(Em discurso direto 
teríamos: Ela admite: -Eu sou ansiosa; Ela reconhece: -Este é meu maior defeito.) 
 

O texto é todo escrito em discurso direto.FALSO 
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 O narrador abre espaço para a fala da personagem no primeiro parágrafo, utilizando a 
forma do discurso indireto. 

O narrador apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo passado.FALSO 
 

 O apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo presente ( Ela admite que 
é ansiosa.) 

 
Trata-se de um narrador onisciente. VERDADEIRO 

 O narrador não participa dos fatos, não se mostra, mas sabe tudo está em todos os 
lugares e tempos. trata-se de um narrador onisciente. 
 

TERRA. Ernani. Português de olho no mundo dp trabalho: Volume Único. Ernani Terra, José de 
Nicola. São Paulo. Scipione – 2005 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 15– LÍNGUA PORTUGUESA 
 Considerando o contexto, o sujeito da oração grifada no texto “A moça e a febre” , é: 
[A] Simples 
[B] Paciente 
[C] Oculto 
[D] Indeterminado. 
 
RAZOES 
De acordo com :Pasquale, Cipro Neto. Gramática da Língua Portuguesa. SÃO Paulo. Scipione. 
2008.pp.351. 
 
Chamando a atenção para o enunciado da questão: Considerando o contexto, o sujeito da 
oração grifada no texto “A moça e a febre” , é: 
Ressaltamos que o sujeito da frase é oculto, pois dentro da totalidade infere-se que o sujeito é: 
( O homem e ela). 
 
Marcaram o encontro quase sem querer, ela se sentia mais leve e livre sabendo que não 
estava ansiosa, nem havia motivo para ansiedade. Jantaram num restaurante onde um grupo 
de falsos ciganos tocava músicas ciganas de verdade; o homem falou muitas coisas, do mundo 
e de si mesmo, ela ouviu e nem teve tempo de perguntar qualquer coisa; quando ia perguntar 
ele já estava dando a resposta. 
 
Sujeito Oculto: também chamado de sujeito elíptico ou desinencial, é determinado pela 
desinência verbal     e não aparece explícito na frase. Dá-se por isso o nome de sujeito 
implícito. 

Exemplos: 

- Estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos de preços. (sujeito: nós) 
- Quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. (sujeito: eu) 
- Os pais terminaram a reunião. Foram embora logo em seguida. (sujeito: os pais - oculto 
apenas na segunda frase) 
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Ainda segundo autor” Sujeito inderteminado  aparece quando não se quer ou não se pode 
identificar claramente a quem o predicado da oração se refere.” 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 16– LÍNGUA PORTUGUESA 
O termo destacado não é um predicativo do objeto em: 
[A] Meu irmão veste roupas vistosas. 
[B] Nos julgamos o fato milagroso. 
[C] A mãe vi-o desanimado. 
[D] Ela tinha os pés inchados. 
 
RAZOES 
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada 
 
QUESTÃO 17– LÍNGUA PORTUGUESA 
O adjetivo é uma categoria gramatical que sempre se refere a um substantivo. A que se refere 
o adjetivo “Severina” no título do texto. 
[A] A morte e a vida 
[B] A cova 
[C] Aos retirantes 
[D] Aos trabalhadores rurais. 
 
RAZOES 
Não assiste razão ao Recorrente , uma vez que de acordo com TERRA. Ernani. Português de 
olho no mundo do trabalho: Volume Único. Ernani Terra, José de Nicola. São Paulo. Scipione – 
2005. PP 514 
O adjetivo Severina refere-se a morte e a vida. O título do poema provoca estranhamento por: 

1) Alterar a ordem natural (morte e vida, em vez de vida e morte)essa oredm se justifica 
pela caminhada do retirante, que só se depara coma morte e apenas no final 
encontrará a vida. 

2) Estar centrado numa antítese. 
3) Por desmontar a antítese, uma vez que o mesmo adjetivo qualifica a morte e a vida( 

portanto o que era uma oposição tornou-se semelhança). 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 18– LÍNGUA PORTUGUESA 
No texto palavra “ancho” significa: 
[A] Mais orgulhoso 
[B] Inchado de vaidade 
[C] Terás mais espaço 
[D] Você é cheio de direitos. 
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RAZOES: 
Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta B  
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa B  
 
QUESTÃO 23 - NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA  

Moradores exigem mais limpeza e infraestrutura 
Moradores do município de Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte, 
fizeram ontem uma manifestação contra o que chamam de "descaso da prefeitura" com a 
população. Durante a festa de comemoração do aniversário da cidade, os manifestantes 
levaram faixas e reclamaram da falta de limpeza e recapeamento da cidade. 
Disponível em http://www.otempo.com.br, 27/01/2011,acesso em 11.01.2012 

No que tange os direitos e deveres individuais e coletivos fundamentados na Constituição 
Federal de 1988 a manifestação ocorrida: 
[A] Constitui-se ilegítima, pois, viola a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado 

o livre exercício dos cultos religiosos e garantida. 
[B] É legítima, na medida em que Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do 

consumidor. 
[C] Constitui-se legítima, pois, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 

anonimato. 
[D] É ilegítima, pois, as manifestações do pensamento em relação aos atos do Estado devem 

ser anônimas. 
 
RAZOES 
A questão acima prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação e conhecimentos 
específicos do assunto abordado.  
 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
 
A descrição deste direito constitucional, listado na alternativa “B”, refere-se ao Código de 
Defesa do Consumidor, e a relação serviços públicos - população não é considerado como uma 
relação tratada no Código de Defesa do Consumidor. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 29 – NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA  

Audiência Pública Minha Casa Minha Vida 
A Prefeitura de Pedro Leopoldo convida para a Audiência Pública onde será discutida a 
aprovação do loteamento Parque da Lagoa dentro do Programa Minha Casa Minha Vida, em 
atendimento a famílias de 0 a 3 salários mínimo. 

Disponível em http://pedroleopoldo.mg.gov.br, 26-08-2011,acesso em 11.01.2012 

São considerações corretas sobre “audiência pública”, exceto: 
[E] A audiência pública é um instrumento do diálogo estabelecido com a sociedade na busca 

de soluções para as demandas sociais. 
[F] A audiência pública é um espaço de conversação aberto para a co-construção de soluções 

para as questões apresentadas pela comunidade. 
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[G] As principais características de uma audiência pública são a escolha e o voto secreto em 
determinada serviço público que a comunidade deseja.  

[H] A audiência pública propicia o exercício da cidadania e o respeito ao princípio do devido 
processo legal do serviço público. 

 
RAZÕES  
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
 
Houve um equívoco de interpretação por parte do candidato quando da solicitação do 
comando da referida questão, posto que a mesma solicitação à exceção da temática 
explorada. No caso, entende-se que as principais características de uma audiência pública não 
são a escolha e o voto secreto em determinado serviço público que a comunidade deseja.  
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 31 – NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE  
O financiamento da Atenção Básica é de responsabilidade das três esferas do governo. Os 
recursos federais deverão ser alocados sob forma de dois componentes, o Piso da Atenção 
Básica  (PAB) Fixo e Variável. Marque o correto. 
[A] O PAB Fixo é transferido  anualmente e o PAB variável é transferido mensalmente. 
[B] O PAB  Fixo que financia os procedimentos de média complexidade,  é  transferido 
mensalmente. 
[C] O PAB variável que financia os procedimentos de alta complexidade, é  transferido 
mensalmente. 
[D] O PAB variável se destina ao custeio de estratégias específicas transferidos segundo a 
implantação deles (Estratégia de Saúde da Família; Agentes Comunitários; Saúde Bucal; 
Compensação de especificidades regionais etc).  
 
RAZOES 
Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta D  
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa D 
 
QUESTÃO 32 -  NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE 
O compromisso firmado entre os gestores do SUS, em relação às  prioridades que apresentam 
impacto sobre a saúde da população brasileira, denomina-se Pacto pela Vida. Qual a meta para 
a redução da mortalidade infantil proposto pelo Pacto pela Vida? 
[A] Redução da mortalidade infantil em 5%. 
[B] Redução da mortalidade infantil em 15%. 
[C] Redução da mortalidade infantil em 25%. 
[D] Redução da mortalidade infantil em 35%.  
 
RAZOES 
Não assiste razão ao Recorrente. 
De acordo com Aguiar. Zenaide Neto. SUS: Sistema Único de Saúde – antecedentes, percurso, 
perspectivas e desafios. São Paulo: Martnari, 2011. Pag. 100 a resposta continua  o item A. O 
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pacto pela vida é o compromisso firmado entre os gestores do SUS, em relação às prioridades 
que apresentam impacto sobre a saúde da população brasileira. Os objetivos e metas 
estabelecidos para o ano 2006 para redução foram redução da mortalidade infantil em 5% 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 33 NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE 
A NOB-SUS 01/96, também denominada “Gestão plena com responsabilidade pela saúde do 
cidadão”. Quais as modalidades de gestão para esfera estadual criadas pela NOB-SUS 01/96? 
[A] Gestão Semi-Plena do Sistema Estadual. 
[B] Gestão Avançada do Sistema Estadual. 
[C] Gestão Semi-Plena do Sistema Municipal. 
[D] Gestão Avançada do Sistema Municipal. 
 
RAZOES 
O recurso do candidato não procede. A resposta correta é o item B. a NOB-SUS 01/96 criou 

duas modalidades de gestão: Gestão Avança do Sistema Estadual e Gestão Plena do Sistema 

Estadual. Esta resposta esta respaldada também no livro: Aguiar. Zenaide Neto. SUS: Sistema 

Único de Saúde – antecedentes, percurso, perspectivas e desafios. São Paulo: Martnari, 2011. 

Pag. 82 

JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 38 - NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE 
Na unidade de saúde, as vacinas ficam acondicionadas em refrigeradores exclusivos. Qual a 
temperatura que as vacinas devem ser acondicionadas? 
[A] A temperatura deve permanecer entre 1 a 9°C. 
[B] A temperatura deve permanecer entre 2 a 8°C. 
[C] A temperatura deve permanecer entre – 2 a 8°C. 
[D] A temperatura deve permanecer entre – 1 a 9°C.  
 
RAZOES 
Não Assiste razão aos recorrentes, de acordo com lbia Maria Almeida,  Ensinando a cuidar em 
saúde pública. 2.ed. São Caetano do Sul: Yendis, 2008. Pag. 327, nas unidades de saúde, as 
vacinas ficam acondicionadas em refrigeradores exclusivos. A temperatura deve permanecer 
entre 2 a 8°C. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 39  - NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE 
Em que consiste a Complementaridade do setor privado? 
[A] A Constituição definiu que quando o gestor decidir contratar o serviço privado, ele poderá 
fazê-lo. 
[B] Quando o setor privado é contratado, o interesse deste prevalece. 
[C] Quando o setor privado é contratado prevalecem os princípios doutrinários do SUS. 
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[D] A complementaridade do setor privado é uma oportunidade de melhor atendimento para 
algumas demandas da população, como os atendimentos de alta complexidade 
 
RAZOES 
Não assiste razão ao recorrente uma vez que como previsto na Constituição Federal, a Lei 
8.080/90 explicita que o SUS pode recorrer a iniciativa privada como complementar, quando a 
disponibilidade de seus serviços for insuficiente para garantir o acesso e a integralidade da 
assistência aos cidadãos, deste que mantenham os seus princípios  (universalidade, 
integralidade, equidade). 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 40 -  NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE 
- Quais as ações de prevenção realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde ao aplicar a 
estratégia de AIDPi na atenção à criança? 
[A] Administração de vacinas e administração de vitamina A. 
[B] Educação e apoio sobre técnicas apropriadas de aleitamento materno. 
[C] Educação e apoio para a alimentação adequada da criança. 
[D] Educação sobre sinais de alarme para consulta oportuna no serviço de saúde. 
 
RAZOES 
Não assiste razão ao Recorrente. 
De acordo com Figueiredo. Nélbia Maria Almeida. Ensinando a cuidar em saúde pública. 2.ed. 
São Caetano do Sul: Yendis, 2008. Pag. 329, As ações realizadas pelos agentes comunitários de 
saúde ao aplicar a estratégia de AIDI na atenção à criança nas ações de PREVENção é o 
correspondente ao item A. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 42– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
- Marque a opção que satisfaz a recomendação para indicação imperiosa da substância de 
BRA( bloqueador do receptor da angiotensina), em tratamento da pressão arterial em adultos. 
[A] Pós-infarto do miocárdio 
[B] Risco elevado de doença coronária 
[C] Prevenção de AVE 
[D] Insuficiência cardíaca. 
 
RAZÕES  
Realmente prescrição de tratamento não é função do enfermeiro, porém é OBRIGAÇÃO deste 
profissional ter conhecimento adequado sobre uso, indicação, ação, interação dos 
medicamentos em uso para seus pacientes. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 43– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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Sobre a aferição da pressão arterial, o primeiro procedimento a ser realizado pelo enfermeiro 
está descrito em qual opção abaixo? 
[A] Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial. 
[B] Selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço. 
[C] Colocar o manguito sem deixar folgas acima da fossa cubital, cerca de 2 a 3 cm. 
[D] Medir a circunferência do braço do paciente 
 
RAZÕES  
Não assiste razão ao recorrente uma vez que na aferição da pressão arterial a medição da 
circunferência do braço do paciente é primordial para se adequar o tamanho do manguito que 
será utilizado, sabe-se que tal medida pode interferir para mais ou para menos no resultado 
final da aferição, ocorre que esta ação erroneamente não é aplicada como rotina. O item que 
responde adequadamente a questão é somente o item D, pois medir a circunferencia do braço 
é a primeira ação seguido de selecionar o manguito, centralizar a parte compressiva sobre a 
artéria e colocá-lo acima da fossa anticubital. 
Fonte: Timby 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 44– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Marque a opção que descreve uma das responsabilidades dos municípios para habilitarem a 
Gestão Plena de Atenção Básica Ampliada: 
[A] Organização da rede de atenção básica, incluindo a gestão de prestadores privados.  
[B] Formulação do Plano de saúde e do PDR, incluindo o PDI e o PPI. 
[C] Elaboração da política de sangue e hemoterapia, de acordo com a política nacional. 
[D] Elaboração da política farmacêutica, conforme política nacional 
 
RAZÕES  
Conforme a portaria 373/02 é responsabilidade do município: 
“Organização da rede de atenção básica, incluída a gestão de prestadores privados, quando 
excepcionalmente 
houver prestadores privados nesse nível e atenção.” 
O item apontado como correto pelo gabarito A, é o correto. 
O item não está incompleto e sim resumido. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 45– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
- Marque a opção que satisfaz as responsabilidades do Enfermeiro: 
[A] Assegurar ao cliente uma assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de 
imperícia, negligência ou imprudência. 
[B] Cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão, exercendo a enfermagem 
com justiça, competência, responsabilidade e honestidade. 
[C] Interromper a pesquisa na presença de qualquer perigo à vida e à integridade da pessoa 
humana, sendo honesto em seus resultados. 
[D] Colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade, em casos de emergência, 
epidemia, catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais. 
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RAZÕES  
Assiste razão ao recorrente de acordo com o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, 
arts 12, 22 e 48 , esta questão tem como resposta as letras A B e D 
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão ANULADA 
 
QUESTÃO 46– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Baseado no texto marque a opção correta:  
Deram entrada em uma emergência de um grande hospital, durante uma semana, 40 pessoas 
apresentando os mesmos sintomas: febre, episódios de vômito, dores abdominais e por todo o 
corpo, diarréia. Feito anamnese, descobriu-se que os mesmos comeram do mesmo produto de 
um supermercado. Após exames, foram diagnosticados com intoxicação alimentar, e após uma 
semana, foram identificados mais 70 casos no mesmo município, o que caracterizou um surto 
de intoxicação alimentar. Foi proibida a venda do produto. O tipo de epidemia relatado é: 
[A] Uma epidemia explosiva. 
[B] Uma epidemia progressiva. 
[C] Uma epidemia restrita. 
[D] Uma pandemia. 
 
RAZÕES  
Epidemia explosiva é a que apresenta uma rápida progressão até atingir a incidência máxima 
num curto espaço de tempo. É também denominada epidemia maciça. 
Epidemia progressiva ou propagada: A doença é difundida de pessoa a pessoa por via 
respiratória, anal, oral, genital, ou por vetores. 
Epidemia restrita ou surto epidêmica:  ocorrência epidêmica restrita a um espaço 
extremamente delimitado: colégio, quartel, edifício de apartamentos, etc.” 
Pandemia à ocorrência epidêmica caracterizada por uma larga distribuição espacial, atingindo 
várias nações”. 
Como ocorreu uma epidemia de intoxicação alimentar em vários indivíduos que comeram de 
um mesmo produto e o caso teve rápida progressão em pouco tempo ( 1 semana), trata-se de 
um epidemia explosiva, O ITEM CORRETO É O A. O item C não pode ser considerado correto, 
pois não tem-se como afirmar que todos os infectados estavam restritos à um único ambiente, 
apenas utilizaram um produto em comum. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 47– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Você é um enfermeiro que trabalha em um PSF. Um dos programas desenvolvidos em seu 
trabalho é o cuidado de idosos. Baseado em seus conhecimentos quanto às características 
fisiológicas do envelhecimento, assinale a afirmativa falsa: 
[A] O uso de benzodiazepínicos antes dos 60 anos pode levar à alterações cognitivas. 
[B] Sobre o sistema vascular, o miocárdio é substituído por colágeno, ocorrem calcificações nas 
válvulas e menor desempenho no esforço máximo do idoso. 
[C] Sobre o sistema respiratório, ocorre diminuição da complacência torácica, redução dos 
alvéolos e diminuição do PaO2. 
[D] Necessariamente a atrofia cerebral no envelhecimento causa insuficiência cerebral e 
demências. 
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RAZÕES  
Com o avançar da idade, particularmente após a sexta década, acelera-se o processo de atrofia 
cerebral, na histopatologia, os limites entre o normal e o patológico são também imprecisos, 
daí a necessidade de estabelecer critérios consensuais, levando-se em conta a idade do 
sujeito. A simples presença dessa alteraçõe nem sempre prediz deterioração neuropsicológica. 
Logo, o item D é  a opção correta para  questão. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra d . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
CARGO 16 – FARMACEUTICO 
QUESTÃO 03 -  LÍNGUA PORTUGUESA 
Ainda a respeito do texto analise as afirmativas: 
I - O poeta faz referência à “duas dores”. 
II - O título do poema significa a relação mediúnica estabelecida entre dois seres humanos, um 
morto e um vivo, sendo este o meio pelo qual aquele escreve. 
III - Os vocábulos grifados na última estrofe, são elementos considerados historicamente a 
base da criação artística. 
 
Estão corretas: 
[A] Somente I e II 
[B] Somente I e III 
[C] Somente II e III 
[D] Todas as afirmativas. 
 
RAZOES: 
Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta é letra B, A Definição apresentada refere-se à PSICOGRAFIA” e não à autopsicografia 
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa B  
 
QUESTÃO 16– LÍNGUA PORTUGUESA 
O termo destacado não é um predicativo do objeto em: 
[A] Meu irmão veste roupas vistosas. 
[B] Nos julgamos o fato milagroso. 
[C] A mãe vi-o desanimado. 
[D] Ela tinha os pés inchados. 
 
RAZÕES  
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada 
 
QUESTAO – 28 – NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA  

 
PREGÃO  NUMERO  4,  DIA 23.01.2012,  ÀS 13:30 
OBJETO DO PREGAO: 
Contratação de empresa para a locação de banheiros químicos, conforme a solicitação da 



 

42 

 

secretaria municipal de educação, cultura, esporte e lazer, edital e seus anexos. 
Disponível em http://pedroleopoldo.mg.gov.br, acesso em 11.01.2012 

O fragmento acima expõe um chamada de licitação através da modalidade “pregão” que se 
caracteriza por: 
[A] Apenas pessoas físicas podem participar desta modalidade, por ser uma prestação de 

serviços de baixos custos. 
[B] Nesta modalidade as pessoas jurídicas são privilegiadas na venda de bens e/ou serviços 

comuns conforme os editais e contratos que visam o interesse público, por serem 
modalidades de alto valor licitado. 

[C] A inovação deste tipo de modalidade é que a agilidade vem pelo fato de não haver 
julgamento da habilitação dos licitantes, sendo que a compra pública é agilizada. 

[D] Neste tipo de licitação, os licitantes podem, em sala virtual pela internet, usando sistemas 
de governo ou particulares disputar lances na licitação em questão. 

 
RAZÕES  
O recorte “PREGÃO NUMERO 4,  DIA 23.01.2012,  ÀS 13:30 OBJETO DO PREGAO” se constitui 
um recurso mnemônico à questão proposta. Nesse caso, funciona como um recurso 
contextualizador, possibilitando ao candidato ser introduzido (..e até valorizado) em  
conhecimentos, observações e estudos sobre a temática a ser explorada. De sorte que possa 
melhor compreender o comando da questão quando da escolha da alternativa adequada. 
Consideramos aqui o “comando” como a frase que vai dar direcionamento, que vai orientar o 
raciocínio do candidato, em que ele vai pesquisar e marcar a alternativa. Para tanto, utiliza-se 
recortes temáticos vinculando-os ao comando da questão, não só enriquecendo a questão 
como dialogando de forma colaboradora com o profissional que está em concurso de seleção 
pública. 
 
O comando para a questão firma-se em “PREGÃO”. Não havendo indícios de indução ao erro, 
pelo contrário, enunciado, comando e alternativas estão bem claras em suas funções 
avaliativas.  A presença de um recorte temático não implica na exposição de idéias divulgadas 
do recorte, muitos menos na apresentação das alternativas que seguem. Isso acontecendo, 
também não seria mérito para desclassificar, muito menos desqualificar uma questão, pois o 
mesmo funciona como item avaliador de discernimento da temática solicitada. 
 
O comando da questão não faz menção específica da modalidade pregão, se presencial ou 
eletrônica. Tão pouco aventa à especificidade de licitações do município de Pedro Leopoldo e 
sim das Lei 8.666/1993 e Lei 10.520/2002, cuja temática se assenta. 
 
A temática da presente questão consta no  PROGRAMA DE PROVA – NOÇÕES DE 
ADMIINISTRAÇÂO PÙBLICA  do presente Edital, quando explicita-se no programa o seguinte: 
 
“5.Licitação – Princípios - Modalidades – Procedimento – Anulação e revogação” 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 31 – NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE  
O financiamento da Atenção Básica é de responsabilidade das três esferas do governo. Os 
recursos federais deverão ser alocados sob forma de dois componentes, o Piso da Atenção 
Básica  (PAB) Fixo e Variável. Marque o correto. 
[A] O PAB Fixo é transferido  anualmente e o PAB variável é transferido mensalmente. 
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[B] O PAB  Fixo que financia os procedimentos de média complexidade,  é  transferido 
mensalmente. 
[C] O PAB variável que financia os procedimentos de alta complexidade, é  transferido 
mensalmente. 
[D] O PAB variável se destina ao custeio de estratégias específicas transferidos segundo a 
implantação deles (Estratégia de Saúde da Família; Agentes Comunitários; Saúde Bucal; 
Compensação de especificidades regionais etc).  
 
RAZÕES  
Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta D  
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa D 
 
QUESTÃO 39  - NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE 
Em que consiste a Complementaridade do setor privado? 
[A] A Constituição definiu que quando o gestor decidir contratar o serviço privado, ele poderá 
fazê-lo. 
[B] Quando o setor privado é contratado, o interesse deste prevalece. 
[C] Quando o setor privado é contratado prevalecem os princípios doutrinários do SUS. 
[D] A complementaridade do setor privado é uma oportunidade de melhor atendimento para 
algumas demandas da população, como os atendimentos de alta complexidade 
 
RAZÕES  
Não assiste razão ao recorrente uma vez que como previsto na Constituição Federal, a Lei 
8.080/90 explicita que o SUS pode recorrer a iniciativa privada como complementar, quando a 
disponibilidade de seus serviços for insuficiente para garantir o acesso e a integralidade da 
assistência aos cidadãos, deste que mantenham os seus princípios  (universalidade, 
integralidade, equidade). 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 40 -  NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE 
Quais as ações de prevenção realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde ao aplicar a 
estratégia de AIDPi na atenção à criança? 
[A] Administração de vacinas e administração de vitamina A. 
[B] Educação e apoio sobre técnicas apropriadas de aleitamento materno. 
[C] Educação e apoio para a alimentação adequada da criança. 
[D] Educação sobre sinais de alarme para consulta oportuna no serviço de saúde. 
 
RAZÕES  
Não assiste razão ao Recorrente. 
De acordo com Figueiredo. Nélbia Maria Almeida. Ensinando a cuidar em saúde pública. 2.ed. 
São Caetano do Sul: Yendis, 2008. Pag. 329, As ações realizadas pelos agentes comunitários de 
saúde ao aplicar a estratégia de AIDI na atenção à criança nas ações de PREVENção é o 
correspondente ao item A. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A . 
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Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 45– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Marque a opção correta. A água altamente purificada é usada para produção de 
medicamentos estéreis que não tenham exigência a apirogênicidade como: 
[A] preparações otológicas e parenterais. 
[B] preparações oftálmicas e nasais. 
[C] Preparações orais e cutâneas. 
[D] Preparações parenterais e oftálmicas. 
 
RAZÕES  
Não assiste razão ao  Recorrente uma vez que o item correto é o item B (preparações 
oftálmicas e nasais) e não o item C (preparações orais e cutâneas).  
 
Segundo Pinto et al (2010)* no  livro controle biológico de qualidade de produtos 
farmacêuticos, correlatos e cosméticos, página 519 “sob o ponto de vista de controle de 
qualidade, todos os injetáveis, bem como os equipos de transfusão, e todos os dispositivos 
implantáveis ou de uso único empregados na terapia parenteral, devem oferecer segurança ao 
paciente sob o ponto de vista de contaminantes pirogênicos”. 
Ainda conforme os mesmo autores na página 154 do mesmo livro “A água altamente 
purificada é usada para medicamentos estéreis onde é necessária água de alta qualidade 
biológica. É usada para medicamentos estéreis que não precisem cumprir as normas de 
apirogenicidade como as preparações oftálmicas, nasais”.  

 
*PINTO, TJA et al Controle Biológico de Qualidade de produtos farmacêuticos, correlatos e 
cosméticos. Atheneu, São Paulo, 3ª Ed, 2010. 
  
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 46– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Marque a opção correta. Entre os microrganismos a serem pesquisados devido a sua presença 
indesejável nas formulações farmacêuticas, ou cosméticas estão: 
[A] Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli em preparações orais e tópicas. 
[B]   Staphylococcus aureus nas preparações tópicas e aquosas orais. 
[C]     Candida albicans, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa em preparação 
vaginal. 
[D] Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli Salmonella sp em preparação para uso oral 
contendo matéria prima de origem natural. 
 
RAZÕES  
Não assiste razão ao Recorrente vez que a referida questão está validada porque contempla o 
conteúdo do referido concurso no item: “Controle e gerenciamento da qualidade em 
manipulação e fabricação de medicamentos”. 

“O controle de qualidade de microrganismos durante a fabricação de produtos farmacêuticos 
é de maior importância, pois produtos contaminados podem apresentar um risco significativo 
para segurança do paciente. Adicionalmente, microrganismos podem afetar negativamente a 
eficácia e estabilidade do medicamento ”(PINTO et al, 2010 *). 
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*PINTO, TJA et al . Controle Biológico de Qualidade de produtos farmacêuticos, correlatos e 
cosméticos. Atheneu, São Paulo, pg 130, 3ª Ed, 2010. 
 
 Resolução - RDC nº 210, de 04 de agosto de 2003** da ANVISA  trata das Boas Práticas de 
fabricação de medicamentos, visando estabelecer normas que garantam a qualidade do 
medicamento, inclusive sobre as condições para evitar a contaminação microbiana destes 
produtos.  
**(publicado no D.O.U de 14/08/2003 
 
A questão citada está respaldada pela Farmacopéia Brasileira, item 5.5.3.1.5, que trata dos 
limites microbianos. Segundo a Farmacopéia Brasileira na sua quinta edição, publicada no ano 
de 2010, na página 249 são estabelecidos limites microbianos para produtos não estéreis 
como as preparações vaginais, onde é exigida a ausência patógenos como Staphylococcus 
aureus ,Pseudomonas aeruginosa e Candida albicans.. 
  
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
CARGO 17 - FISCAL DE POSTURAS 
QUESTÃO 04 – LÍNGUA PORTUGUESA 
O número de sílabas das seguintes palavras: eclipse, tungstênio, coadjuvante, europeia, 
continuísmo, conscienciosos está em: 
[A] 3,3,5,5,6 
[B] 4,3,4,4,5 
[C] 3,4,5,5,5 
[D] 3,3,4,55 
 
RAZÕES  
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada. 
 
QUESTÃO 08 – LÍNGUA PORTUGUESA 
Há erro de acentuação gráfica na frase: 
[A] Ele tem uma motocicleta. 
[B] Eles têm acesso aos computadores. 
[C] Ele vê coisas demais. 
[D] Eles vêem mais que nós. 
 
RAZÕES  
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada. 
 
QUESTÃO 29 – NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA  
São disposições gerais  corretas sobre licenças aos servidores do poder executivo municipal, 
previstas no Estatuto dos servidores públicos do município de Pedro Leopoldo (MG), exceto: 



 

46 

 

[E] A licença dependente de inspeção médica será concedida pelo prazo indicado no 
respectivo laudo ou atestado. 

[F] Para a funcionária gestante é concedida mediante inspeção médica, licença, por quatro 
meses, com vencimentos ou remuneração. 

[G] Depois de dois anos de exercício, o funcionário poderá obter licença, sem vencimentos ou 
remuneração, para tratar de interesses particulares. 

[H] O funcionário poderá obter licença por motivo de doença na pessoa de ascendente desde 
que prove ser indispensável a sua assistência pessoal ao enfermo. E esta licença pode ser 
concedida com vencimento ou remuneração até um mês. 

 
RAZÕES  
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
 
A referencia do comando da referida questão é o Estatuto dos servidores públicos do 
Município  
 
Sobre a Licença à funcionária gestante, o Estatuto dos servidores públicos do município de 
Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, assim subscreve: 
“Licença à funcionária gestante  
Art. 160 – A funcionaria gestante será concedida mediante inspeção médica, licença, por três 
meses, com vencimentos ou remuneração”.   
 
O que sentencia a alternativa “B” como exceção às disposições apresentadas e examinadas na 
referida questão. 
 
A referida norma legal ainda subscreve que 
“Licença por motivo de doença em pessoa da família  
Art. 161 - O funcionário poderá obter licença por motivo de doença na pessoa de ascendente, 
descendente e colateral, consangüíneo ou afim, até 3º grau civil, e de cônjuge, do qual não 
esteja legalmente separado, desde que prove ser indispensável a sua assistência pessoal ao 
enfermo.” 
 
O que sentencia a alternativa “B” como acertada na sua constituição. 
 
A administração pública, direta, indireta e fundacional, é autorizada a instituir programa que 
garanta prorrogação da licença-maternidade para suas servidoras. No entanto, a licença-
maternidade precisa ser ampliada pelo Executivo de cada estado e de cada município. Caso a 
lei sendo sancionada, o Executivo poderá, de imediato, conceder a licença-maternidade de seis 
meses às suas servidoras. O que não é o caso do município de Pedro Leopoldo. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
CARGO 18 - FISCAL DE TRIBUTOS 
QUESTÃO 01 -  LÍNGUA PORTUGUESA 
Analise os pares de palavras: 
I - coro (conjunto de vozes] couro (pêlo de animal] 
II - deferir (conceder] diferir (adiar] 
III - concerto (sessão musical) — conserto (reparo); 
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[A] todas são homônimas 
[B] todas são parônimas 
[C] I e II são parônimas 
[D] I e III são parônimas 
 
RAZÕES  
Homônimo:que tem a mesma pronúncia e/ou a mesma grafia, mas sentidos diferentes 
O item III apresenta um Homônimo : concerto/ conserto são homônimos homófonos possuem 
a mesma pronúncia. 
Algumas palavras só são identificadas de acordo com o contexto em que estão inseridas, pois 
às vezes possuem escritas iguais, às vezes sons ou mesmo ambos.  
 
Chamamos de homônimos as palavras que apresentam a mesma fonética, mas semântica 
diferenciada. Vejamos:  
 
Homófonas (homo: mesmo; fono: som) - pronúncias iguais, grafias diferentes.  
 
Exemplos: A sessão foi ótima. (de cinema)  
Esta seção da loja é só para mulheres. (departamento)  
 
Homógrafas (homo: mesmo; grafia: escrita) - escritas iguais, sons diferentes.  
 
Exemplos: Eu gosto de você. (verbo)  
Meu gosto é diferente do seu. (substantivo)  
 
Homônimos perfeitos – grafia e pronúncia iguais.  
 
Exemplos: Vocês verão prosperidade em todos os sentidos! (verbo)  
O verão deste ano está chuvoso! (substantivo)  
 
Parônimo é uma palavra que apresenta sentido diferente e forma semelhante a outra, que 
provoca, com alguma frequência, confusão. Essas palavras apresentam grafia e pronúncia 
parecida, mas com significados diferentes. 
 
Os itens I e II apresentam Parônimos, as palavras apresentadas não apresentam a mesma 
grafia nem a mesma pronúncia, são apenas parecidas. 
 
SACCONI, Luiz ANTONIO. Novíssima Gramática Ilustrada. São Paulo . Nova Geração. 2010. pp 
80,81 e 82 
 
http://www.gramaticaonline.com.br/texto/823/Hom%C3%83%C2%B4nimos_e_Par%C3%83%
C2%B4nimos 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 03 -  LÍNGUA PORTUGUESA 
Ainda a respeito do texto analise as afirmativas: 
I - O poeta faz referência à “duas dores”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%BAncia
http://www.gramaticaonline.com.br/texto/823/Hom%C3%83%C2%B4nimos_e_Par%C3%83%C2%B4nimos
http://www.gramaticaonline.com.br/texto/823/Hom%C3%83%C2%B4nimos_e_Par%C3%83%C2%B4nimos
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II - O título do poema significa a relação mediúnica estabelecida entre dois seres humanos, um 
morto e um vivo, sendo este o meio pelo qual aquele escreve. 
III - Os vocábulos grifados na última estrofe, são elementos considerados historicamente a 
base da criação artística. 
 
Estão corretas: 
[A] Somente I e II 
[B] Somente I e III 
[C] Somente II e III 
[D] Todas as afirmativas. 
 
RAZÕES  
Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta é letra B, A Definição apresentada refere-se à PSICOGRAFIA” e não à autopsicografia 
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa B  
 
QUESTÃO 05– LÍNGUA PORTUGUESA 
Assinale a alternativa correta quanto à acentuação gráfica. 
[A] Pólen, gambá, heróis, baú. 
[B] Chapeu, contém, bênção, mantêns. 
[C] Jacarei,balaústre,édens,saímos. 
[D] Hifén, ítens, papéis,destrói 
 
RAZÕES  
A resposta está correta pois não há menção de uso das novas regras gramaticais 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 06– LÍNGUA PORTUGUESA 
Há um erro ortográfico em: 
[A] João, averigúe direito as provas. 
[B] No passado ele crêu nos homens. 
[C] Amanhã dirás quem é o mentiroso. 
[D] Tudo provê com ânimo e prudência. 
 
RAZÕES  
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada. 
 
QUESTÃO 07– LÍNGUA PORTUGUESA 
- Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso me cada uma das afirmações abaixo. 
(   ) Em sublinhar há dois encontros consonantais. 
(   ) Não há dígrafos em venda. 
(   ) E ombro há um dígrafo e um encontro consonantal. 
(   ) Em guerra há dois dígrafos. 
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A sequência correta encontrada é : 
[A] V-V-F-V 
[B] F-F-V-V 
[C] V-F-V-F 
[D] F-V-F-V 
 
RAZÕES  
 (F  ) Em sublinhar há dois encontros consonantais.  
– SUBLINHAR apresenta um encontro consonantal imperfeito (bl) e um dígrafo (nh). 
( F ) Não há dígrafos em venda. 
- Há um dígrafo vocálico em venda ( en) 
( V) E ombro há um dígrafo e um encontro consonantal. 
- Em OMBRO há um dígrafo vocálico (om) e um encontro consonantal perfeito BR. 
( V  ) Em guerra há dois dígrafos. 
 - GUERRA apresenta dois dígrafos ( gu -  rr) 
 

 FERREIRA, Mauro – Aprender e Praticas Gramática . São Paulo. FTD. 2007. PP 18 e 19 
 

 SACCONI, Luiz ANTONIO. Novíssima Gramática Ilustrada. São Paulo . Nova Geração. 
2010. Pp18,19e 20 
 

 MENON, Lorena. Gramática sem segredos. São Paulo. Editora Educacional. 2008 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 12– LÍNGUA PORTUGUESA 
Entre as opções abaixo, assinale a que apresenta uma conjunção subordinada integrante. 
[A] Maria é tão inteligente quanto Ana. 
[B] Acredito que ela terá sucesso em Paris. 
[C] Trabalhei tanto que estou morto de cansaço. 
[D] O medo crescia, à medida que as horas passavam. 
 
RAZÕES  
Não assiste razão ao recorrente pois de acordo com  William Roberto Cereja – Português e 
Linguagem – Ensino Médio –Atual Editora  =-194 E 195 
Maria é tão inteligente quanto Ana.(  conjunção adverbial comparativa) 
Acredito que ela terá sucesso em Paris.( conjunção subordinada integrante – QUE) 
Trabalhei tanto que estou morto de cansaço. (conjunção adverbial consecutiva) 
O medo crescia, à medida que as horas passavam. (conjunção adverbial proporcional) 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 14– LÍNGUA PORTUGUESA 
Analise as afirmativas sobre o texto  “ A moça e a febre” e assinale a única verdadeira. 
*A+ No texto não se “ ouve “ a voz da personagem. 
[B] O texto é todo escrito em discurso direto. 
[C] O narrador apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo passado. 
[D] Trata-se de um narrador onisciente. 
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RAZÕES  
No texto não se “ ouve “ a voz da personagem. FALSO 

 

 O narrador abre espaço para a fala da personagem no primeiro parágrafo, utilizando a 
forma do discurso indireto ( o que já elimina o item “B”) 

“Ela admite que é ansiosa, ela reconhece que esse é seu maior defeito(Em discurso direto 
teríamos: Ela admite: -Eu sou ansiosa; Ela reconhece: -Este é meu maior defeito.) 
 

O texto é todo escrito em discurso direto.FALSO 
 

 O narrador abre espaço para a fala da personagem no primeiro parágrafo, utilizando a 
forma do discurso indireto. 

O narrador apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo passado.FALSO 
 

 O apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo presente ( Ela admite que 
é ansiosa.) 

 
Trata-se de um narrador onisciente. VERDADEIRO 

 O narrador não participa dos fatos, não se mostra, mas sabe tudo está em todos os 
lugares e tempos. trata-se de um narrador onisciente. 
 

TERRA. Ernani. Português de olho no mundo dp trabalho: Volume Único. Ernani Terra, José de 
Nicola. São Paulo. Scipione – 2005 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 19– LÍNGUA PORTUGUESA 
De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, no que se refere a Forma de 
diagramação é INCORRETO afirmar: 
[A] deve ser utilizada fonte do tipo Times New Roman de corpo 12 no texto em geral, 11 nas 
citações, e 10 nas notas de rodapé. 
[B] para símbolos não existentes na fonte Times New Roman poder-se-á utilizar qualquer uma 
das fontes contidas no Word. 
[C] é obrigatória constar a partir da segunda página o número da página. 
[D] o campo destinado à margem lateral direita terá 1,5 cm. 
 
RAZÕES  
De acordo com: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 
 

3.2. Forma de diagramação 

        Os documentos do Padrão Ofício devem obedecer à seguinte forma de apresentação:  

        a) deve ser utilizada fonte do tipo Times New Roman de corpo 12 no texto em geral, 11 
nas citações, e 10 nas notas de rodapé; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm
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        b) para símbolos não existentes na fonte Times New Roman poder-se-á utilizar as fontes 
Symbol e Wingdings; 

        c) é obrigatória constar a partir da segunda página o número da página; 

        d) os ofícios, memorandos e anexos destes poderão ser impressos em ambas as faces do 
papel. Neste caso, as margens esquerda e direta terão as distâncias invertidas nas páginas 
pares ("margem espelho"); 

        e) o início de cada parágrafo do texto deve ter 2,5 cm de distância da margem esquerda; 

        f) o campo destinado à margem lateral esquerda terá, no mínimo, 3,0 cm de largura; 

        g) o campo destinado à margem lateral direita terá 1,5 cm; 

        h) deve ser utilizado espaçamento simples entre as linhas e de 6 pontos após cada 
parágrafo, ou, se o editor de texto utilizado não comportar tal recurso, de uma linha em 
branco; 

        i) não deve haver abuso no uso de negrito, itálico, sublinhado, letras maiúsculas, 
sombreado, sombra, relevo, bordas ou qualquer outra forma de formatação que afete a 
elegância e a sobriedade do documento; 

        j) a impressão dos textos deve ser feita na cor preta em papel branco. A impressão 
colorida deve ser usada apenas para gráficos e ilustrações; 

        l) todos os tipos de documentos do Padrão Ofício devem ser impressos em papel de 
tamanho A-4, ou seja, 29,7 x 21,0 cm; 

        m) deve ser utilizado, preferencialmente, o formato de arquivo Rich Text nos documentos 
de texto; 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 21– NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 

 “O serviço público será prestado de forma ágil e eficaz, observadas as peculiaridades e 
complexidade de cada caso.” 

Fonte: art.36 Lei Orgânica do município de Pedro Leopoldo (MG). 

São direitos dos usuários do serviço público do município de Pedro Leopoldo (MG), exceto: 
[A] O cidadão tem direito de requerer e obter informação do poder público. 
[B] O usuário do serviço público pode apresentar petição ou representação em defesa de 

direito decorrente da prestação de serviço público municipal, independe de pagamento de 
taxas. 

[C] O cidadão tem o direito de requerer e obter informação mesmo em caso em que a 
preservação da segurança social exija sigilo. 

[D] Em processos administrativos, qualquer que seja o objeto e o procedimento, devem ser 
observados, entre outros requisitos de validade, a publicidade, o contraditório, a ampla 
defesa e o despacho ou decisão motivado. 
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RAZÕES 
A Lei Orgânica do Município de Pedro Leopoldo (MG) anuncia em seu artigo 37 disposição 
contrária ao que é exposto na alternativa “C”. Sendo que artigo 37 assim explicita: 
Art. 37 - O cidadão tem direito de requerer e obter informação do poder público, que será 
prestada no prazo assinalado em lei. 
Parágrafo único - O direito de requerer e obter informação não se aplica a: 
I - caso em que a preservação da segurança social exija sigilo, devendo a lei fixar tempo 
máximo para tanto;” 
 
As demais alternativas, “A”, “B” e “D” estão de acordo com as disposições do referida norma 
legal, estando estas alternativas referendas nos artigos 37, 36 e 39, respectivamente. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 22 – NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 
A “suspensão” é uma das penalidades previstas pelo Estatuto dos servidores públicos do 
município de Pedro Leopoldo (MG) aos funcionários que: 
[A] Ausentarem ao serviço, sem causa justificável, por mais de sessenta dias, 

interpoladamente, durante o ano. 
[B] Abandonarem o cargo. 
[C] Procederem à aplicação indevida de dinheiros públicos. 
[D] Agirem com dolo ou má fé no cumprimento de deveres. 
 
RAZÕES 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
 
O Estatuto dos servidores públicos do município de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais 
anuncia em seu artigo 232 que a “aplicação indevida de dinheiros públicos” é classificada como 
penalidade passível de “demissão”. 
Assim subscreve a norma legal: 
“Art. 232 - Será aplicada a pena de demissão nos casos de:  
... 
IV- Aplicação indevida de dinheiros públicos;” 
 

 JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTAO – 28 – NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA  

 
PREGÃO  NUMERO  4,  DIA 23.01.2012,  ÀS 13:30 
OBJETO DO PREGAO: 
Contratação de empresa para a locação de banheiros químicos, conforme a solicitação da 
secretaria municipal de educação, cultura, esporte e lazer, edital e seus anexos. 
Disponível em http://pedroleopoldo.mg.gov.br, acesso em 11.01.2012 

O fragmento acima expõe um chamada de licitação através da modalidade “pregão” que se 
caracteriza por: 
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[E] Apenas pessoas físicas podem participar desta modalidade, por ser uma prestação de 
serviços de baixos custos. 

[F] Nesta modalidade as pessoas jurídicas são privilegiadas na venda de bens e/ou serviços 
comuns conforme os editais e contratos que visam o interesse público, por serem 
modalidades de alto valor licitado. 

[G] A inovação deste tipo de modalidade é que a agilidade vem pelo fato de não haver 
julgamento da habilitação dos licitantes, sendo que a compra pública é agilizada. 

[H] Neste tipo de licitação, os licitantes podem, em sala virtual pela internet, usando sistemas 
de governo ou particulares disputar lances na licitação em questão. 

 
RAZÕES  
O recorte “PREGÃO NUMERO 4,  DIA 23.01.2012,  ÀS 13:30 OBJETO DO PREGAO” se constitui 
um recurso mnemônico à questão proposta. Nesse caso, funciona como um recurso 
contextualizador, possibilitando ao candidato ser introduzido (..e até valorizado) em  
conhecimentos, observações e estudos sobre a temática a ser explorada. De sorte que possa 
melhor compreender o comando da questão quando da escolha da alternativa adequada. 
Consideramos aqui o “comando” como a frase que vai dar direcionamento, que vai orientar o 
raciocínio do candidato, em que ele vai pesquisar e marcar a alternativa. Para tanto, utiliza-se 
recortes temáticos vinculando-os ao comando da questão, não só enriquecendo a questão 
como dialogando de forma colaboradora com o profissional que está em concurso de seleção 
pública. 
 
O comando para a questão firma-se em “PREGÃO”. Não havendo indícios de indução ao erro, 
pelo contrário, enunciado, comando e alternativas estão bem claras em suas funções 
avaliativas.  A presença de um recorte temático não implica na exposição de idéias divulgadas 
do recorte, muitos menos na apresentação das alternativas que seguem. Isso acontecendo, 
também não seria mérito para desclassificar, muito menos desqualificar uma questão, pois o 
mesmo funciona como item avaliador de discernimento da temática solicitada. 
 
O comando da questão não faz menção específica da modalidade pregão, se presencial ou 
eletrônica. Tão pouco aventa à especificidade de licitações do município de Pedro Leopoldo e 
sim das Lei 8.666/1993 e Lei 10.520/2002, cuja temática se assenta. 
 
A temática da presente questão consta no  PROGRAMA DE PROVA – NOÇÕES DE 
ADMIINISTRAÇÂO PÙBLICA  do presente Edital, quando explicita-se no programa o seguinte: 
 
“5.Licitação – Princípios - Modalidades – Procedimento – Anulação e revogação” 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 29 – NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA  

Audiência Pública Minha Casa Minha Vida 
A Prefeitura de Pedro Leopoldo convida para a Audiência Pública onde será discutida a 
aprovação do loteamento Parque da Lagoa dentro do Programa Minha Casa Minha Vida, em 
atendimento a famílias de 0 a 3 salários mínimo. 

Disponível em http://pedroleopoldo.mg.gov.br, 26-08-2011,acesso em 11.01.2012 

São considerações corretas sobre “audiência pública”, exceto: 
a) A audiência pública é um instrumento do diálogo estabelecido com a sociedade na 

busca de soluções para as demandas sociais. 
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b) A audiência pública é um espaço de conversação aberto para a co-construção de 
soluções para as questões apresentadas pela comunidade. 

c) As principais características de uma audiência pública são a escolha e o voto secreto 
em determinada serviço público que a comunidade deseja.  

d) A audiência pública propicia o exercício da cidadania e o respeito ao princípio do 
devido processo legal do serviço público. 

 
RAZÕES  
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
 
Houve um equívoco de interpretação por parte do candidato quando da solicitação do 
comando da referida questão, posto que a mesma solicitação à exceção da temática 
explorada. No caso, entende-se que as principais características de uma audiência pública não 
são a escolha e o voto secreto em determinado serviço público que a comunidade deseja.  
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 31 – RACIOCÍNO LOGICO MATEMATICA  
Três participantes, Carlos, José e Pedro disputaram uma corrida de 5 km. Todos mantiveram 
velocidades constantes durante o trajeto. Se Carlos venceu José por 500 m e José venceu 
Pedro  por 1000 m, por quantos quilômetros  Carlos venceu Pedro? 
A) 1,0 km               
B) 1,5 km 
C) 2,0 km 
D) 3,6 km 
 
RAZÕES  
A) 1,0 km João Pedro  
 
B) 1,5 km 5 km 4 km  
 
C) 2,0 km 4,5 km x : x = 3,6km , logo: 5 km - 3,6 km = 1,4 km  
 
D) 1,4 km Resp. 1,4 km (Gabarito D)  
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 41 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  
Assinale a opção correta sobre os Impostos Extraordinários: 
[A] Para que ocorra sua instituição, necessitam de precedência em lei complementar. 
[B] Impostos a serem instituídos pela União, devendo estar compreendidos dentro da sua 
competência tributária. 
[C] Para a sua instituição necessitam de precedência em lei ordinária. 
[D] Deverão ser devolvidos aos contribuintes quando for cessada a causa que lhes deu origem 
 
RAZÕES  
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A Criação dos impostos Extraordinários será feita pela União, pelo instrumento da Lei 
ordinária, podendo ter como motivos a Guerra externa ou sua eminência, com prazo de 
duração, a situação de guerra, ou caso contrario se não houver menção, será de 5 anos.  
No texto da Constituição de1988, art. 154, A União poderá instituir,  parágrafo II: - na 
iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em 
sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de 
sua criação. 
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa C 
 
QUESTÃO 47– CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  
Os sujeitos passivos de uma mesma obrigação Tributária assumem no mesmo momento por 
força da lei, uma determinada solidariedade, onde não poderá haver o beneficio da ordem, de 
quem, irá cumprir a obrigação. Assinale a opção correta:  
[A] Solidariedade tributária real 
[B] Solidariedade tributária ativa 
[C] Solidariedade tributária legal 
[D] Solidariedade tributária passiva 
 
RAZÕES  
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada. 
 
CARGO 19 - FISIOTERAPEUTA 
QUESTÃO 01 -  LÍNGUA PORTUGUESA 
Analise os pares de palavras: 

IV.  coro (conjunto de vozes] couro (pêlo de animal] 
V. deferir (conceder] diferir (adiar] 

VI. concerto (sessão musical) — conserto (reparo); 
 
[A] todas são homônimas 
[B] todas são parônimas 
[C] I e II são parônimas 
[D] I e III são parônimas 
 
RAZOES 
Homônimo:que tem a mesma pronúncia e/ou a mesma grafia, mas sentidos diferentes 
O item III apresenta um Homônimo : concerto/ conserto são homônimos homófonos possuem 
a mesma pronúncia. 
Algumas palavras só são identificadas de acordo com o contexto em que estão inseridas, pois 
às vezes possuem escritas iguais, às vezes sons ou mesmo ambos.  
 
Chamamos de homônimos as palavras que apresentam a mesma fonética, mas semântica 
diferenciada. Vejamos:  
 
Homófonas (homo: mesmo; fono: som) - pronúncias iguais, grafias diferentes.  
 
Exemplos: A sessão foi ótima. (de cinema)  
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Esta seção da loja é só para mulheres. (departamento)  
 
Homógrafas (homo: mesmo; grafia: escrita) - escritas iguais, sons diferentes.  
 
Exemplos: Eu gosto de você. (verbo)  
Meu gosto é diferente do seu. (substantivo)  
 
Homônimos perfeitos – grafia e pronúncia iguais.  
 
Exemplos: Vocês verão prosperidade em todos os sentidos! (verbo)  
O verão deste ano está chuvoso! (substantivo)  
 
Parônimo é uma palavra que apresenta sentido diferente e forma semelhante a outra, que 
provoca, com alguma frequência, confusão. Essas palavras apresentam grafia e pronúncia 
parecida, mas com significados diferentes. 
 
Os itens I e II apresentam Parônimos, as palavras apresentadas não apresentam a mesma 
grafia nem a mesma pronúncia, são apenas parecidas. 
 
SACCONI, Luiz ANTONIO. Novíssima Gramática Ilustrada. São Paulo . Nova Geração. 2010. pp 
80,81 e 82 
 
http://www.gramaticaonline.com.br/texto/823/Hom%C3%83%C2%B4nimos_e_Par%C3%83%
C2%B4nimos 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 02– LÍNGUA PORTUGUESA 
Autopsicografia 
 
Fernando Pessoa 
 
O poeta é um fingidor. 
Finge tão completamente 
Que chega a fingir que é dor 
A dor que deveras sente. 
 
E os que leem o que escreve, 
Na dor lida sentem bem, 
Não as duas que ele teve, 
Mas só a que eles não têm. 
 
E assim nas calhas de roda 
Gira, a entreter a razão, 
Esse comboio de corda 
Que se chama coração. 
 
Sobre o texto é correto afirmar: 
[A] A primeira estrofe do texto o autor utilizou a função metalinguística. 
[B] O autor enfatiza seu sentimento por alguém. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%BAncia
http://www.gramaticaonline.com.br/texto/823/Hom%C3%83%C2%B4nimos_e_Par%C3%83%C2%B4nimos
http://www.gramaticaonline.com.br/texto/823/Hom%C3%83%C2%B4nimos_e_Par%C3%83%C2%B4nimos


 

57 

 

[C] O texto está organizado em prosa 
[D] O autor busca através do poema ofender especificamente alguns poetas. 
 
RAZÕES  
Não assiste razão ao recorrente vez que a função metalinguística é centrada no código. Usa-se 
a própria linguagem para explicar a linguagem, ou seja, usa o código para explicar o próprio 
código - o caso dos dicionários. Há poemas que o poeta explica como ele o construiu - isso é 
também metalinguagem. 
 
O AUTOR UTILIZA UM  POEMA PARA FALAR SOBRE O POEMA. 
 
(  B) NÃO HÁ ENFASE POR UM SENTIMENTO “POR” ALGUÉM. 
(  C)O TEXTO ESTÁ ORGANIZADO EM VERSOS. 
(  D)NÃO HÁ INDÍCIOS DE OFENSAS ESPECÍFICAS. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 03 -  LÍNGUA PORTUGUESA 
Ainda a respeito do texto analise as afirmativas: 
I - O poeta faz referência à “duas dores”. 
II - O título do poema significa a relação mediúnica estabelecida entre dois seres humanos, um 
morto e um vivo, sendo este o meio pelo qual aquele escreve. 
III - Os vocábulos grifados na última estrofe, são elementos considerados historicamente a 
base da criação artística. 
 
Estão corretas: 
[A] Somente I e II 
[B] Somente I e III 
[C] Somente II e III 
[D] Todas as afirmativas. 
 
RAZOES: 
Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta é letra B, A Definição apresentada refere-se à PSICOGRAFIA” e não à autopsicografia 
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa B  
 
QUESTÃO 06– LÍNGUA PORTUGUESA 
Há um erro ortográfico em: 
[A] João, averigúe direito as provas. 
[B] No passado ele crêu nos homens. 
[C] Amanhã dirás quem é o mentiroso. 
[D] Tudo provê com ânimo e prudência. 
 
RAZÕES  
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
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Questão anulada. 
 
QUESTÃO 14– LÍNGUA PORTUGUESA 
Analise as afirmativas sobre o texto  “ A moça e a febre” e assinale a única verdadeira. 
*A+ No texto não se “ ouve “ a voz da personagem. 
[B] O texto é todo escrito em discurso direto. 
[C] O narrador apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo passado. 
[D] Trata-se de um narrador onisciente. 
 
RAZOES 
No texto não se “ ouve “ a voz da personagem. FALSO 

 

 O narrador abre espaço para a fala da personagem no primeiro parágrafo, utilizando a 
forma do discurso indireto ( o que já elimina o item “B”) 

“Ela admite que é ansiosa, ela reconhece que esse é seu maior defeito(Em discurso direto 
teríamos: Ela admite: -Eu sou ansiosa; Ela reconhece: -Este é meu maior defeito.) 
 

O texto é todo escrito em discurso direto.FALSO 
 

 O narrador abre espaço para a fala da personagem no primeiro parágrafo, utilizando a 
forma do discurso indireto. 

O narrador apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo passado.FALSO 
 

 O apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo presente ( Ela admite que 
é ansiosa.) 

 
Trata-se de um narrador onisciente. VERDADEIRO 

 O narrador não participa dos fatos, não se mostra, mas sabe tudo está em todos os 
lugares e tempos. trata-se de um narrador onisciente. 
 

TERRA. Ernani. Português de olho no mundo dp trabalho: Volume Único. Ernani Terra, José de 
Nicola. São Paulo. Scipione – 2005 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 15– LÍNGUA PORTUGUESA 
 Considerando o contexto, o sujeito da oração grifada no texto “A moça e a febre” , é: 
[A] Simples 
[B] Paciente 
[C] Oculto 
[D] Indeterminado. 
 
RAZOES 
De acordo com :Pasquale, Cipro Neto. Gramática da Língua Portuguesa. SÃO Paulo. Scipione. 
2008.pp.351. 
 
Chamando a atenção para o enunciado da questão: Considerando o contexto, o sujeito da 
oração grifada no texto “A moça e a febre” , é: 
Ressaltamos que o sujeito da frase é oculto, pois dentro da totalidade infere-se que o sujeito é: 
( O homem e ela). 
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Marcaram o encontro quase sem querer, ela se sentia mais leve e livre sabendo que não 
estava ansiosa, nem havia motivo para ansiedade. Jantaram num restaurante onde um grupo 
de falsos ciganos tocava músicas ciganas de verdade; o homem falou muitas coisas, do mundo 
e de si mesmo, ela ouviu e nem teve tempo de perguntar qualquer coisa; quando ia perguntar 
ele já estava dando a resposta. 
 
Sujeito Oculto: também chamado de sujeito elíptico ou desinencial, é determinado pela 
desinência verbal     e não aparece explícito na frase. Dá-se por isso o nome de sujeito 
implícito. 

Exemplos: 

- Estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos de preços. (sujeito: nós) 
- Quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. (sujeito: eu) 
- Os pais terminaram a reunião. Foram embora logo em seguida. (sujeito: os pais - oculto 
apenas na segunda frase) 

Ainda segundo autor” Sujeito inderteminado  aparece quando não se quer ou não se pode 
identificar claramente a quem o predicado da oração se refere.” 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 18– LÍNGUA PORTUGUESA 
No texto palavra “ancho” significa: 
[A] Mais orgulhoso 
[B] Inchado de vaidade 
[C] Terás mais espaço 
[D] Você é cheio de direitos. 
 
RAZOES: 
Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta B  
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa B  
 
QUESTÃO 23 - NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA  

Moradores exigem mais limpeza e infraestrutura 
Moradores do município de Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte, 
fizeram ontem uma manifestação contra o que chamam de "descaso da prefeitura" com a 
população. Durante a festa de comemoração do aniversário da cidade, os manifestantes 
levaram faixas e reclamaram da falta de limpeza e recapeamento da cidade. 
Disponível em http://www.otempo.com.br, 27/01/2011,acesso em 11.01.2012 

No que tange os direitos e deveres individuais e coletivos fundamentados na Constituição 
Federal de 1988 a manifestação ocorrida: 
[E] Constitui-se ilegítima, pois, viola a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado 

o livre exercício dos cultos religiosos e garantida. 
[F] É legítima, na medida em que Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do 

consumidor. 
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[G] Constitui-se legítima, pois, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato. 

[H] É ilegítima, pois, as manifestações do pensamento em relação aos atos do Estado devem 
ser anônimas. 

 
RAZOES 
A questão acima prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação e conhecimentos 
específicos do assunto abordado.  
 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
 
A descrição deste direito constitucional, listado na alternativa “B”, refere-se ao Código de 
Defesa do Consumidor, e a relação serviços públicos - população não é considerado como uma 
relação tratada no Código de Defesa do Consumidor. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 31 – NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE  
O financiamento da Atenção Básica é de responsabilidade das três esferas do governo. Os 
recursos federais deverão ser alocados sob forma de dois componentes, o Piso da Atenção 
Básica  (PAB) Fixo e Variável. Marque o correto. 
[A] O PAB Fixo é transferido  anualmente e o PAB variável é transferido mensalmente. 
[B] O PAB  Fixo que financia os procedimentos de média complexidade,  é  transferido 
mensalmente. 
[C] O PAB variável que financia os procedimentos de alta complexidade, é  transferido 
mensalmente. 
[D] O PAB variável se destina ao custeio de estratégias específicas transferidos segundo a 
implantação deles (Estratégia de Saúde da Família; Agentes Comunitários; Saúde Bucal; 
Compensação de especificidades regionais etc).  
 
RAZOES 
Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta D  
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa D 
 
QUESTÃO 38 - NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE 
Na unidade de saúde, as vacinas ficam acondicionadas em refrigeradores exclusivos. Qual a 
temperatura que as vacinas devem ser acondicionadas? 
[A] A temperatura deve permanecer entre 1 a 9°C. 
[B] A temperatura deve permanecer entre 2 a 8°C. 
[C] A temperatura deve permanecer entre – 2 a 8°C. 
[D] A temperatura deve permanecer entre – 1 a 9°C.  
 
RAZOES 
Não Assiste razão aos recorrentes, de acordo com lbia Maria Almeida,  Ensinando a cuidar em 
saúde pública. 2.ed. São Caetano do Sul: Yendis, 2008. Pag. 327, nas unidades de saúde, as 
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vacinas ficam acondicionadas em refrigeradores exclusivos. A temperatura deve permanecer 
entre 2 a 8°C. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 40 -  NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE 
Quais as ações de prevenção realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde ao aplicar a 
estratégia de AIDPi na atenção à criança? 
[A] Administração de vacinas e administração de vitamina A. 
[B] Educação e apoio sobre técnicas apropriadas de aleitamento materno. 
[C] Educação e apoio para a alimentação adequada da criança. 
[D] Educação sobre sinais de alarme para consulta oportuna no serviço de saúde. 
 
RAZOES 
Não assiste razão ao Recorrente. 
De acordo com Figueiredo. Nélbia Maria Almeida. Ensinando a cuidar em saúde pública. 2.ed. 
São Caetano do Sul: Yendis, 2008. Pag. 329, As ações realizadas pelos agentes comunitários de 
saúde ao aplicar a estratégia de AIDI na atenção à criança nas ações de PREVENção é o 
correspondente ao item A. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 42 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
Baseado no desenvolvimento humano na postura bípede marque a opção certa: 
[A] O recém nascido logo após o nascimento se mantido com os pés em contato com uma base 
de apoio, estende os membros inferiores, mantendo-se ereto. 
[B] Entre oito e dez meses a criança é capaz de iniciar a postura bípede sem apoio. 
[C] A criança aprende a adotar a postura de pé a criança e retornar para sentado 
simultaneamente sem perda de equilíbrio no retorno. 
[D] Apartir da postura bípede é possível desenvolver a marcha inicialmente para frente e com 
base alargada. 
 
RAZOES 
De acordo com a sugestão bibliográfica apresentada a criança inicia a posicionar-se na posição 
bípede com apoio de membros superiores (BIBLIOGRAFIA SHEPHERD, 1998, CAPÍTULO 1) 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTAO 44 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
Considerando os ajustes posturais na criança com síndrome de down, marque a opção errada: 
[A] Na postura sentada o alcance de objetos na lateral torna-se mais fácil que anteriormente. 
[B] O equilíbrio postural é mais difícil quando sentado no banco quando comparado a posição 
sentada no solo. 
[C] O ato de levantar o olhar ocorre posterior ao deslocamento do centro de gravidade para 
diante. 
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[D] O uso de facilitadores como talas e ortese facilitam a aquisição e manutenção de posturas 
e movimentos que favorecem o brincar 
 
RAZOES 
Anteriormente a postura sentada, ou seja o alcance na postura sentada torna-se mais fácil de 
acordo com SHEPHERD, 1998, CAPITULO 1.  
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTAO 45 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
Para a lesão medular marque a opção certa: 
[A] A síndrome de brown-séquard resulta da lesão hemimedular sagital, com paralisia 
ipsilateral e interrupção da coluna posterior. 
[B] Na lesão medular inferior ocorre os membros superiores são afetados mais profundamente 
que os inferiores  
[C] Na lesão medular central ocorre danos na região ventral da medula espinhal com perda 
motora completa inferior a lesão. 
[D] Na lesão de cone medular ocorre as funções do intestino e bexiga mantém-se preservada. 
 
RAZOES 
De acordo com MARIA STOKES, NEUROLOGIA PARA FISIOTERAPEUTAS, 2000, PÁGINA 118 , a 
opção correta somente pode ser Letra A 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 47 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
Considerando a fisioterapia na doença do neurônio motor, marque a opção errada: 
[A] Na lesão do neurônio motor superior exercícios regulares são necessários para manter a 
elasticidade muscular  
[B] Após períodos de imobilidade forçada, por qualquer razão, raramente é possível readquirir 
alguma independência e mobilidades perdidas 
[C] Na lesão do neurônio motor inferior que resulta em espásticidade o paciente deve ser 
encorajado a movimentar-se na maior amplitude possível. 
[D] Devem ser realizados exercícios respiratórios para manutenção da expansão torácica 
 
RAZOES 
De acordo com a  argumentação apresentada e  considerando a fisioterapia na doença do 
neurônio motor após períodos de imobilidade forçada, por qualquer razão, raramente é 
possível readquirir alguma independência e mobilidades perdidas conforme Maria Sokes, 
Neurologia para Fisioterapeutas, 2000, página 195 ) 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C  . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 48 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
Diante das distrofias musculares marque a opção correta: 
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[A] Na distrofia facio-escapuloumeral ocorre atrofia de parte da face, do cíngulo do membro 
inferior superior e dos músculos proximais do braço. 
[B] A distrofia miotônica  tem início logo após o nascimento com sobrevida até a adolescência. 
[C] A miotonia congênita é uma doença incapacitante e progressiva. 
[D] Miopatias inflamatórias ocorrem principalmente em duas faixas etárias crianças e idosos 
 
RAZOES 
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada. 
 
CARGO 20 - GEOGRAFO 
QUESTÃO 01 -  LÍNGUA PORTUGUESA 
Analise os pares de palavras: 
I -  coro (conjunto de vozes] couro (pêlo de animal] 
II - deferir (conceder] diferir (adiar] 
III - concerto (sessão musical) — conserto (reparo); 
 
[A] todas são homônimas 
[B] todas são parônimas 
[C] I e II são parônimas 
[D] I e III são parônimas 
 
RAZOES 
Homônimo:que tem a mesma pronúncia e/ou a mesma grafia, mas sentidos diferentes 
O item III apresenta um Homônimo : concerto/ conserto são homônimos homófonos possuem 
a mesma pronúncia. 
Algumas palavras só são identificadas de acordo com o contexto em que estão inseridas, pois 
às vezes possuem escritas iguais, às vezes sons ou mesmo ambos.  
 
Chamamos de homônimos as palavras que apresentam a mesma fonética, mas semântica 
diferenciada. Vejamos:  
 
Homófonas (homo: mesmo; fono: som) - pronúncias iguais, grafias diferentes.  
 
Exemplos: A sessão foi ótima. (de cinema)  
Esta seção da loja é só para mulheres. (departamento)  
 
Homógrafas (homo: mesmo; grafia: escrita) - escritas iguais, sons diferentes.  
 
Exemplos: Eu gosto de você. (verbo)  
Meu gosto é diferente do seu. (substantivo)  
 
Homônimos perfeitos – grafia e pronúncia iguais.  
 
Exemplos: Vocês verão prosperidade em todos os sentidos! (verbo)  
O verão deste ano está chuvoso! (substantivo)  
 
Parônimo é uma palavra que apresenta sentido diferente e forma semelhante a outra, que 
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provoca, com alguma frequência, confusão. Essas palavras apresentam grafia e pronúncia 
parecida, mas com significados diferentes. 
 
Os itens I e II apresentam Parônimos, as palavras apresentadas não apresentam a mesma 
grafia nem a mesma pronúncia, são apenas parecidas. 
 
SACCONI, Luiz ANTONIO. Novíssima Gramática Ilustrada. São Paulo . Nova Geração. 2010. pp 
80,81 e 82 
 
http://www.gramaticaonline.com.br/texto/823/Hom%C3%83%C2%B4nimos_e_Par%C3%83%
C2%B4nimos 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 03 -  LÍNGUA PORTUGUESA 
Ainda a respeito do texto analise as afirmativas: 
I  - O poeta faz referência à “duas dores”. 
II - O título do poema significa a relação mediúnica estabelecida entre dois seres humanos, um 
morto e um vivo, sendo este o meio pelo qual aquele escreve. 
III - Os vocábulos grifados na última estrofe, são elementos considerados historicamente a 
base da criação artística. 
 
Estão corretas: 
[A] Somente I e II 
[B] Somente I e III 
[C] Somente II e III 
[D] Todas as afirmativas. 
 
RAZOES: 
Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta é letra B, A Definição apresentada refere-se à PSICOGRAFIA” e não à autopsicografia 
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa B  
 
QUESTÃO 25– NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 

Prefeitura e População 
Secretários da Prefeitura, Vereadores e Cidadãos representantes de vários bairros do 
Município se reúnem dia 22-07 às 18 horas no Plenário da Câmara para conhecer, sugerir e 
discutir a Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO para 2012. 
Disponível em http://www.camarapl.mg.gov.br, acesso em 11.01.2012 

É inadequado afirmar sobre uma “Lei de Diretrizes Orçamentárias” que: 
[E] A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem como a principal finalidade orientar a elaboração 

dos orçamentos fiscais e de seguridade social e de investimento do Poder Público. 
[F] A Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser votada a cada legislatura, ou seja, a cada quatro 

anos, pelas Câmaras legislativas de todas as instâncias federativas. 
[G] A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende as metas e prioridades da administração 

pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente. 
[H] A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece os gastos da Câmara Municipal no ano 

subseqüente. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%BAncia
http://www.gramaticaonline.com.br/texto/823/Hom%C3%83%C2%B4nimos_e_Par%C3%83%C2%B4nimos
http://www.gramaticaonline.com.br/texto/823/Hom%C3%83%C2%B4nimos_e_Par%C3%83%C2%B4nimos
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RAZOES 
 
A temática da questão é classificação como adequada por pertencer ao universo da 
Administração Pública, sendo que o sítio do Tesouro Nacional tem uma importante definição 
deste instrumento: 
 
“A LDO tem a finalidade precípua de orientar a elaboração dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social e de investimento das empresas estatais. Busca sintonizar a Lei Orçamentária 
Anual -LOA com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, estabelecidas no 
PPA. De acordo com o parágrafo 2º do art. 165 da CF, a LDO: 

 compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas 
de capital para o exercício financeiro subseqüente; 

 orientará a elaboração da LOA; 
 disporá sobre as alterações na legislação tributária; e 
 estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.” 

A temática apresentada na questão está vinculada à Lei Orgânica de Pedro Leopoldo, artigo 
101. Referência esta solicitada pelo presente Edital de Concurso Público. 

A alternativa “D” não se faz dúbia, nem induz o candidato ao equívoco, posto que a mesma 
está de acordo com a Constituição Federal (1988) e Lei Orgânica de Pedro Leopoldo. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTAO – 28 – NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA  

 
PREGÃO  NUMERO  4,  DIA 23.01.2012,  ÀS 13:30 
OBJETO DO PREGAO: 
Contratação de empresa para a locação de banheiros químicos, conforme a solicitação da 
secretaria municipal de educação, cultura, esporte e lazer, edital e seus anexos. 
Disponível em http://pedroleopoldo.mg.gov.br, acesso em 11.01.2012 

O fragmento acima expõe um chamada de licitação através da modalidade “pregão” que se 
caracteriza por: 
[I] Apenas pessoas físicas podem participar desta modalidade, por ser uma prestação de 

serviços de baixos custos. 
[J] Nesta modalidade as pessoas jurídicas são privilegiadas na venda de bens e/ou serviços 

comuns conforme os editais e contratos que visam o interesse público, por serem 
modalidades de alto valor licitado. 

[K] A inovação deste tipo de modalidade é que a agilidade vem pelo fato de não haver 
julgamento da habilitação dos licitantes, sendo que a compra pública é agilizada. 

[L] Neste tipo de licitação, os licitantes podem, em sala virtual pela internet, usando sistemas 
de governo ou particulares disputar lances na licitação em questão. 

 
RAZOES 
O recorte “PREGÃO NUMERO 4,  DIA 23.01.2012,  ÀS 13:30 OBJETO DO PREGAO” se constitui 
um recurso mnemônico à questão proposta. Nesse caso, funciona como um recurso 
contextualizador, possibilitando ao candidato ser introduzido (..e até valorizado) em  
conhecimentos, observações e estudos sobre a temática a ser explorada. De sorte que possa 
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melhor compreender o comando da questão quando da escolha da alternativa adequada. 
Consideramos aqui o “comando” como a frase que vai dar direcionamento, que vai orientar o 
raciocínio do candidato, em que ele vai pesquisar e marcar a alternativa. Para tanto, utiliza-se 
recortes temáticos vinculando-os ao comando da questão, não só enriquecendo a questão 
como dialogando de forma colaboradora com o profissional que está em concurso de seleção 
pública. 
 
O comando para a questão firma-se em “PREGÃO”. Não havendo indícios de indução ao erro, 
pelo contrário, enunciado, comando e alternativas estão bem claras em suas funções 
avaliativas.  A presença de um recorte temático não implica na exposição de idéias divulgadas 
do recorte, muitos menos na apresentação das alternativas que seguem. Isso acontecendo, 
também não seria mérito para desclassificar, muito menos desqualificar uma questão, pois o 
mesmo funciona como item avaliador de discernimento da temática solicitada. 
 
O comando da questão não faz menção específica da modalidade pregão, se presencial ou 
eletrônica. Tão pouco aventa à especificidade de licitações do município de Pedro Leopoldo e 
sim das Lei 8.666/1993 e Lei 10.520/2002, cuja temática se assenta. 
 
A temática da presente questão consta no  PROGRAMA DE PROVA – NOÇÕES DE 
ADMIINISTRAÇÂO PÙBLICA  do presente Edital, quando explicita-se no programa o seguinte: 
 
“5.Licitação – Princípios - Modalidades – Procedimento – Anulação e revogação” 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO  34 - NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA  
São considerações corretas sobre o “Plano plurianual” estabelecido na atual Lei Orgânica do 
município de Pedro Leopoldo (MG), exceto que: 
[A] O plano plurianual é uma lei de iniciativa do prefeito em exercício no município. 
[B] O Projeto de Lei do Plano Plurianual deve ser enviado à apreciação da Câmara de 

Vereadores do município de Pedro Leopoldo (MG) até o dia 30 do mês de outubro o do 
primeiro ano de mandato do Prefeito. 

[C] O plano plurianual de ação governamental deve ser elaborado em consonância com o 
plano diretor. 

[D] O plano plurianual estabelece, além de outros aspectos previstos na legislação federal, as 
diretrizes, objetivos e metas relativas a programas de duração continuada. 

 
RAZÕES 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
 
A assertiva da alternativa “A” se assenta na Lei Orgânica de Pedro Leopoldo e a mesma diz 
que: 
 

“DO ORÇAMENTO MUNICIPAL 
Art. 99 - Leis de iniciativas do Prefeito estabelecerão: 
I - o plano plurianual de ação governamental; 
II - as diretrizes orçamentárias; 
III - os orçamentos anuais.” 
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A assertiva da alternativa “A” não induz o candidato a entender que o atual prefeito da atual 
gestão é que teve como iniciativa o “Plano plurianual” estabelecido na atual Lei Orgânica do 
município de Pedro Leopoldo (MG), e sim qualquer um que estiver em exercício deste cargo 
público. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 41– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Segundo o Código de Obras do Município de Pedro Leopoldo (2002) a atividade de construir no 
município de Pedro Leopoldo (MG), só obedece à seguinte norma: 
[A] No caso de locais para usos comerciais e de prestação de serviços em geral e dos 

estabelecimentos industriais as sobrelojas não poderão cobrir mais de setenta por cento 
da área da loja e não prejudicar os índices de iluminação e ventilação, sendo estas 
sobrelojas permitidas apenas na parte posterior das lojas 

[B] Os edifícios destinados a estabelecimentos escolares do ensino básico devem ocupar 
parcela igual ou menor que setenta por cento da área total do terreno. 

[C] Uma das condições mínimas para edificar uma residência em Pedro Leopoldo é que ela 
deverá haver pelo menos um quarto e uma sala com área mínima de oito metros 
quadrados cada um e círculo inscrito de diâmetro mínimo de dois metros e sessenta 
centímetros. 

[D] Os estabelecimentos hospitalares só podem ser construídos em lugares secos, distantes de 
sítios insalubres, e serão afastados, no mínimo três metros dos logradouros públicos e 
terrenos vizinhos. 

 
RAZÕES 
O Código de Obras do Município de Pedro Leopoldo (2002) faz menção correta à assertiva da 
alternativa “C”. Sendo que o capítulo XV “Das Condições das Edificações Residenciais” assim 
revela: 
“Art. 120 - Entende-se por residência ou habitação, a edificação destinada à moradia, 
constituída de unidade autônoma, devendo ter pelo menos dormitório, sala, cozinha e 
instalação sanitária, podendo eventualmente ter sala e cozinha conjugados. 
Art. 121– Em uma habitação, deverá haver pelo menos um quarto e uma sala com área 
mínima de 8 m² (oito metros quadrados) cada um e círculo inscrito de diâmetro mínimo de 2,60 
m (dois metros e sessenta centímetros).” 
 
As demais alternativas, “A”, “B” e “D” estão em desacordo com as disposições da referida 
norma legal, notadamente artigos 128, 133 e 137, respectivamente. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
QUESTÃO 44– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Polícia apreende 15 pássaros da fauna silvestre em Pedro Leopoldo 
Um morador de Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi preso em casa, nesse 
domingo (5), suspeito de crime contra o meio ambiente. 
Disponível em http://www.otempo.com.br, 06/06/2011, acesso em 13.01.2012 

Tendo em vista o fragmento acima e as disposições da legislação ambiental brasileira é 
inadequado afirmar que: 
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[A] Para se ter um papagaio ou arara azul em casa não se precisa de autorização ambiental, 
pois são pássaros da fauna brasileira. 

[B] O tráfico de pássaros e animais no Brasil gera multa. 
[C] No Brasil, um dos responsáveis pela fiscalização da fauna e flora é o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 
[D] Quem for pego traficando pássaros da fauna silvestre pode até ser preso. 
 
RAZÕES 
Relacionado à alternativa “B” e “C”, A Lei 9605 (1998) referencia o que trafico de pássaros e 
animais gera multas sendo descritas no capitulo “Dos crimes contra a Fauna”, notadamente no 
artigo 29. As multas e as penalidades são variadas, sendo descritas e acordadas pela natureza 
do crime cometido. 
 
NO que tange à alternativa “C”, juntamente com órgãos do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente, seja no nível local, regional e nacional todos cooperam à proteção e fiscalização da 
fauna e flora brasileiras. De modo que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA) se constitui um desses responsáveis conforme suas atribuições 
legais previstas. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
 
QUESTÃO 45– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Pela ordenação do uso e ocupação do solo do município de Pedro Leopoldo (MG) só não se 
pode afirmar que: 
[A] Nas ruas Comendador Antônio Alves, Dr. Herbster e São Sebastião, e demais vias 

classificadas como comerciais por disposição legal, as edificações iniciadas após a 
aprovação desta lei, devem observar obrigatoriamente o afastamento três metros no 
pavimento térreo. 

[B] Em toda edificação, até dois pavimentos deve-se observar, em relação às divisas laterais e 
de fundo, um afastamento de um metro e cinqüenta centímetros, quando possuírem 
aberturas para iluminação ou ventilação. 

[C] Nenhuma construção ou edificação pode avançar sobre a área pública, em qualquer dos 
pavimentos, a não ser nos casos de saliências que visam à decoração ou a estética da 
edificação desde que limitadas a trinta centímetros de projeção, a partir do segundo 
pavimento, ou seja, o primeiro pavimento acima do térreo. 

[D] Tanto nas áreas rural quanto nas zonas urbanas especiais, deve haver estabelecida uma 
faixa com largura de três quilômetros em toda a extensão das divisas de Pedro Leopoldo 
com os municípios de Ribeirão das Neves e Esmeraldas, onde serão permitidas somente 
atividades agropecuárias, ou coletivas, tais como esportes, lazer, turismo, templos 
religiosos, parques, clubes. 

 
RAZÕES 
As argumentações da candidata ao cargo procedem conforme dispositivo legal uso e ocupação 
do solo do município de Pedro Leopoldo (MG). 
 
A questão apresenta equívocos na sua formulação e não se faz clara na exposição da assertiva 
da alternativa “A”. 
 
JULGAMENTO 
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Recurso procedente 
Questão anulada. 
 
CARGO 22 - MEDICO DE ESTRATÉGIA 
QUESTÃO 03 -  LÍNGUA PORTUGUESA 
Ainda a respeito do texto analise as afirmativas: 
I - O poeta faz referência à “duas dores”. 
II  - O título do poema significa a relação mediúnica estabelecida entre dois seres humanos, um 
morto e um vivo, sendo este o meio pelo qual aquele escreve. 
III - Os vocábulos grifados na última estrofe, são elementos considerados historicamente a 
base da criação artística. 
 
Estão corretas: 
[A] Somente I e II 
[B] Somente I e III 
[C] Somente II e III 
[D] Todas as afirmativas. 
 
RAZOES: 
Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta é letra B, A Definição apresentada refere-se à PSICOGRAFIA” e não à autopsicografia 
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa B  
 
QUESTÃO 40 -  NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE 
Quais as ações de prevenção realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde ao aplicar a 
estratégia de AIDPi na atenção à criança? 
[A] Administração de vacinas e administração de vitamina A. 
[B] Educação e apoio sobre técnicas apropriadas de aleitamento materno. 
[C] Educação e apoio para a alimentação adequada da criança. 
[D] Educação sobre sinais de alarme para consulta oportuna no serviço de saúde. 
 
RAZOES 
Não assiste razão ao Recorrente. 
De acordo com Figueiredo. Nélbia Maria Almeida. Ensinando a cuidar em saúde pública. 2.ed. 
São Caetano do Sul: Yendis, 2008. Pag. 329, As ações realizadas pelos agentes comunitários de 
saúde ao aplicar a estratégia de AIDI na atenção à criança nas ações de PREVENção é o 
correspondente ao item A. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 49 
Consideram-se pacientes idosos de risco, EXCETO: 
[A] Maiores de 60 anos 
[B] Vivem sozinhos 
[C] Caem frequentemente 
[D] Estão viúvos há pouco tempo 

 
RAZÕES 
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São considerados situações de risco – idosos frágeis 

§ Idosos com ≥ 80 anos 

§ Idosos com ≥ 60 anos apresentando: 

• Polipatologias (≥ 5 diagnósticos) 

• Polifarmácia (≥ 5 drogas/dia) 

• Imobilidade parcial ou total 

• Incontinência urinária ou fecal 

• Instabilidade postural (quedas de repetição) 

• Incapacidade cognitiva (declínio cognitivo, síndrome demencial, depressão(viuvez recente), 
delirium) 

• Idosos com história de internações freqüentes e/ou pós alta hospitalar 

• Idosos dependentes nas atividades básicas de vida diária básica (ABVDs) 
• Insuficiência familiar: Idosos em situação de vulnerabilidade social (os que vivem sozinhos, 
por exemplo), tanto nas famílias, como institucionalizados (ILPI). 
 
Bibliografia: MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. Atenção a saúde do idoso. Belo 
Horizonte: SAS/MG, 2006. 186 p. Saúde do idoso - Atenção. 2. Saúde da família – competência. 

 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
CARGO 28 – MÉDICO I (ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA) 
QUESTÃO 40 -  NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE 
- Quais as ações de prevenção realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde ao aplicar a 
estratégia de AIDPi na atenção à criança? 
[A] Administração de vacinas e administração de vitamina A. 
[B] Educação e apoio sobre técnicas apropriadas de aleitamento materno. 
[C] Educação e apoio para a alimentação adequada da criança. 
[D] Educação sobre sinais de alarme para consulta oportuna no serviço de saúde. 
 
RAZOES 
Não assiste razão ao Recorrente. 
De acordo com Figueiredo. Nélbia Maria Almeida. Ensinando a cuidar em saúde pública. 2.ed. 
São Caetano do Sul: Yendis, 2008. Pag. 329, As ações realizadas pelos agentes comunitários de 
saúde ao aplicar a estratégia de AIDI na atenção à criança nas ações de PREVENção é o 
correspondente ao item A. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
39 - MEDICO PLATONISTA EM UNIDADADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM CIRURGIA GERAL 
QUESTÃO 44 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
- Paciente do sexo feminino, 32 anos, obesa, foi submetida a colecistectomia e evolui, no 
décimo primeiro dia pós-operatório, com quadro de febre contínua (com picos diários há 3 
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dias), dor, edema e hiperemia na cicatriz cirúrgica, além de leucocitose com desvio importante 
à esquerda. Assinale a melhor conduta para o caso descrito. 
[A] Laparotomia exploradora. 
[B]  Antibioticoterapia. 
[C]  Drenagem ampla e cuidados locais. 
[D]  Expectante 
 
RAZOES 
Não assiste razão ao Recorrente uma  vez que de acordo com Sabiston, Tratado de Cirurgia, 
18ª edição a  drenagem ampla e cuidados locais. Logo a abertura da ferida, com drenagem 
ampla e limpeza local torna-se essencial para o controle da infecção de ferida operatória, 
principalmente se tratando de paciente obesa com febre, leucocitose com desvio e processo 
inflamatório no local da incisão 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 45– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
A associação correta entre o tipo de tumor de esôfago e seu respectivo fator de risco é: 
[A]  Carcinoma Espinocelular/esôfago de Barret. 
[B] Adenocarcinoma/doença do refluxo gastroesofágico. 
[C] Carcinoma espinocelular/obesidade. 
[D] Adenocarcinoma/acalasia. 
 
RAZÕES 
Não assiste razão o Recorrente uma vez que de acordo com Sabiston, Tratado de Cirurgia, 18ª 
edição a ulcera gástrica associada a ulcera duodenal. A preferência do paciente associada a sua 
sintomatologia clínica (intratabildade, falha terapêutica) também é indicação de tratamento 
cirúrgico em pacientes com doença ulcerosa péptica. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
CARGO 41 – MEDICO PLANTONISTA EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM PEDIATRIA 
QUESTÃO 44 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
44 - Assinale a alternativa correta sobre a doença de Kawasaki. 
[A] A adolescência é a faixa etária mais acometida pela doença. 
[B] Observa-se trombocitopenia após a primeira semana. 
[C] Na fase aguda, é realizada terapia com altas doses de metilprednisolona para evitar 
formação de aneurismas em artérias coronárias. 
[D] Trata-se de uma vasculite febril de etiologia desconhecida. 
 
45 - Lactente do sexo feminino, um ano de idade, é levada ao consultório médico com quadro 
de infecção urinária, confirmada por exames laboratoriais. Segundo a Sociedade Brasileira de 
Pediatria, a investigação do trato urinário por imagem, nesse caso, deve ser feito inicialmente 
com: 
[A] Ultrassonografia e uretrocistografia miccional. 
[B] Ultrassonografia e cintilografia renal. 
[C] Uretrocistografia miccional e estudo urodinâmico. 
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[D] Urografia excretora e cintilografia renal. 
 
RAZÕES 
Não assiste razão ao recorrente, o fato alegado não tem força para anular a questão, inclusive 
nem versa sobre conteúdo cobrado, o que ocorreu foi uma falta de atenção ao marcar o 
gabarito. 
 

 JULGAMENTO 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE. 
 
CARGO 46 - Nutricionista 
QUESTÃO 03 -  LÍNGUA PORTUGUESA 
Ainda a respeito do texto analise as afirmativas: 
I - O poeta faz referência à “duas dores”. 
II - O título do poema significa a relação mediúnica estabelecida entre dois seres humanos, um 
morto e um vivo, sendo este o meio pelo qual aquele escreve. 
III - Os vocábulos grifados na última estrofe, são elementos considerados historicamente a 
base da criação artística. 
 
Estão corretas: 
[A] Somente I e II 
[B] Somente I e III 
[C] Somente II e III 
[D] Todas as afirmativas. 
 
RAZOES: 
Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta é letra B, A Definição apresentada refere-se à PSICOGRAFIA” e não à autopsicografia 
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa B  
 
QUESTÃO 06– LÍNGUA PORTUGUESA 
Há um erro ortográfico em: 
[A] João, averigúe direito as provas. 
[B] No passado ele crêu nos homens. 
[C] Amanhã dirás quem é o mentiroso. 
[D] Tudo provê com ânimo e prudência. 
 
RAZOES 
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada. 
 
QUESTÃO 14– LÍNGUA PORTUGUESA 
Analise as afirmativas sobre o texto  “ A moça e a febre” e assinale a única verdadeira. 
*A+ No texto não se “ ouve “ a voz da personagem. 
[B] O texto é todo escrito em discurso direto. 
[C] O narrador apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo passado. 
[D] Trata-se de um narrador onisciente. 
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RAZOES 
No texto não se “ ouve “ a voz da personagem. FALSO 

 

 O narrador abre espaço para a fala da personagem no primeiro parágrafo, utilizando a 
forma do discurso indireto ( o que já elimina o item “B”) 

“Ela admite que é ansiosa, ela reconhece que esse é seu maior defeito(Em discurso direto 
teríamos: Ela admite: -Eu sou ansiosa; Ela reconhece: -Este é meu maior defeito.) 
 

O texto é todo escrito em discurso direto.FALSO 
 

 O narrador abre espaço para a fala da personagem no primeiro parágrafo, utilizando a 
forma do discurso indireto. 

O narrador apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo passado.FALSO 
 

 O apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo presente ( Ela admite que 
é ansiosa.) 

 
Trata-se de um narrador onisciente. VERDADEIRO 

 O narrador não participa dos fatos, não se mostra, mas sabe tudo está em todos os 
lugares e tempos. trata-se de um narrador onisciente. 
 

TERRA. Ernani. Português de olho no mundo dp trabalho: Volume Único. Ernani Terra, José de 
Nicola. São Paulo. Scipione – 2005 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 16– LÍNGUA PORTUGUESA 
O termo destacado não é um predicativo do objeto em: 
[A] Meu irmão veste roupas vistosas. 
[B] Nos julgamos o fato milagroso. 
[C] A mãe vi-o desanimado. 
[D] Ela tinha os pés inchados. 
 
RAZOES 
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada 
 
QUESTÃO 18– LÍNGUA PORTUGUESA 
No texto palavra “ancho” significa: 
[A] Mais orgulhoso 
[B] Inchado de vaidade 
[C] Terás mais espaço 
[D] Você é cheio de direitos. 
 
RAZOES: 



 

74 

 

Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta B  
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa B  
 
QUESTÃO 31 – NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE  
O financiamento da Atenção Básica é de responsabilidade das três esferas do governo. Os 
recursos federais deverão ser alocados sob forma de dois componentes, o Piso da Atenção 
Básica  (PAB) Fixo e Variável. Marque o correto. 
[A] O PAB Fixo é transferido  anualmente e o PAB variável é transferido mensalmente. 
[B] O PAB  Fixo que financia os procedimentos de média complexidade,  é  transferido 
mensalmente. 
[C] O PAB variável que financia os procedimentos de alta complexidade, é  transferido 
mensalmente. 
[D] O PAB variável se destina ao custeio de estratégias específicas transferidos segundo a 
implantação deles (Estratégia de Saúde da Família; Agentes Comunitários; Saúde Bucal; 
Compensação de especificidades regionais etc).  
 
RAZOES 
Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta D  
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa D 
 
QUESTÃO 40 -  NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE 
Quais as ações de prevenção realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde ao aplicar a 
estratégia de AIDPi na atenção à criança? 
[A] Administração de vacinas e administração de vitamina A. 
[B] Educação e apoio sobre técnicas apropriadas de aleitamento materno. 
[C] Educação e apoio para a alimentação adequada da criança. 
[D] Educação sobre sinais de alarme para consulta oportuna no serviço de saúde. 
 
RAZOES 
Não assiste razão ao Recorrente. 
De acordo com Figueiredo. Nélbia Maria Almeida. Ensinando a cuidar em saúde pública. 2.ed. 
São Caetano do Sul: Yendis, 2008. Pag. 329, As ações realizadas pelos agentes comunitários de 
saúde ao aplicar a estratégia de AIDI na atenção à criança nas ações de PREVENção é o 
correspondente ao item A. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 41– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
O crescimento fetal ótimo e o adequado peso ao nascer entre os gêmeos são obtidos com 
diferentes velocidades de ganho de peso materno, dependendo do estado nutricional e da 
semana gestacional. Qual o ganho de peso de uma gestante de gêmeos sem 
comprometimento do estado nutricional entre 0 a 20 semanas? 
[A] 0,45 a 0,68 
[B] 0,34 a 0,45 
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[C] 0,68 a 0,79 
[D] 0,34 
 
RAZOES  
A argumentação do candidato não procede. Pressupõe-se que o candidato interprete a 
questão visto que foi dito na questão que seria entre a 0 a 20 semanas. Ele deverá interpretar 
pelos resultados, que é semanal. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 43– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Segundo as DRIs, quais as recomendações de energia para uma nutriz no primeiro semestre 
pós-parto? 
[A] EER (pré gestacional) + 500 
[B] EER (pré gestacional) + 500 - 170 
[C] EER (pré gestacional) + 500 + 170 
[D] EER (pré gestacional) + 700 – 170 
 
RAZOES 
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada. 
 
QUESTÃO 45– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Qual o valor do requerimento energético estimado (EER) para crianças  de 0 a 36 meses? 
[A] (89 x peso – 100) + 20 kcal 
[B] (89 x peso – 100) + 175 kcal 
[C] (89 x peso – 100) + 22 kcal 
[D] (89 x peso – 100) + 20 kcal 
 
RAZOES 
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada. 
 
CARGO 53 - PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA  
QUESTÃO 02– LÍNGUA PORTUGUESA 
Ao analisarmos os encontros vocálicos do texto “Não Comerei da Alface a Verde Pétala”  é 
correto o que se afirma em: 
 

I. No texto só encontramos ditongos decrescentes. 
II. No texto só há um (01) tritongo. 

III. Na terceira estrofe encontramos três hiatos. 
IV. Não existe tritongos no texto. 

 
(A)  Somente I e II 
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(B)  Somente I e III 
(C)  Somente III e Iv 
(D)  Somente I e IV 

 
RAZOES 
Não assiste razão ao recorrente vez que no texto só encontramos ditongos decrescentes. 

 
ERRADO – hóstias – Ditongo crescente 
           No texto só há um (01) tritongo. 
ERRADO – Não há tritongos no texto 
        Na terceira estrofe encontramos três hiatos. 
CERTO – co-e-lho ;   ro-e-dor;   de-em 
       Não existe tritongos no texto 
CERTO . Não há tritongos no texto. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 04 – LÍNGUA PORTUGUESA 
O número de sílabas das seguintes palavras: eclipse, tungstênio, coadjuvante, europeia, 
continuísmo, conscienciosos está em: 
[A] 3,3,5,5,6 
[B] 4,3,4,4,5 
[C] 3,4,5,5,5 
[D] 3,3,4,55 
 
RAZOES 
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada. 
 
QUESTÃO 09 – LÍNGUA PORTUGUESA 
Analise as frases abaixo. 
I - Esta TV aqui está com defeito. 
II - Esse livro que carrego nas mãos é muito valioso. 
III - Isso que você está levando é seu? 
IV - Isto aqui é meu. 

Estão corretas: 
[A] Somente I e II 
[B] Somente I e IV 
[C] Somente I, II e IV 
[D] Somente II , III e IV 
 
RAZOES 
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada. 
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QUESTÃO 29 – NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA  
São disposições gerais  corretas sobre licenças aos servidores do poder executivo municipal, 
previstas no Estatuto dos servidores públicos do município de Pedro Leopoldo (MG), exceto: 
[I] A licença dependente de inspeção médica será concedida pelo prazo indicado no 

respectivo laudo ou atestado. 
[J] Para a funcionária gestante é concedida mediante inspeção médica, licença, por quatro 

meses, com vencimentos ou remuneração. 
[K] Depois de dois anos de exercício, o funcionário poderá obter licença, sem vencimentos ou 

remuneração, para tratar de interesses particulares. 
[L] O funcionário poderá obter licença por motivo de doença na pessoa de ascendente desde 

que prove ser indispensável a sua assistência pessoal ao enfermo. E esta licença pode ser 
concedida com vencimento ou remuneração até um mês. 

 
RAZOES 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
 
A referencia do comando da referida questão é o Estatuto dos servidores públicos do 
Município  
 
Sobre a Licença à funcionária gestante, o Estatuto dos servidores públicos do município de 
Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, assim subscreve: 
“Licença à funcionária gestante  
Art. 160 – A funcionaria gestante será concedida mediante inspeção médica, licença, por três 
meses, com vencimentos ou remuneração”.   
 
O que sentencia a alternativa “B” como exceção às disposições apresentadas e examinadas na 
referida questão. 
 
A referida norma legal ainda subscreve que 
“Licença por motivo de doença em pessoa da família  
Art. 161 - O funcionário poderá obter licença por motivo de doença na pessoa de ascendente, 
descendente e colateral, consangüíneo ou afim, até 3º grau civil, e de cônjuge, do qual não 
esteja legalmente separado, desde que prove ser indispensável a sua assistência pessoal ao 
enfermo.” 
 
O que sentencia a alternativa “B” como acertada na sua constituição. 
 
A administração pública, direta, indireta e fundacional, é autorizada a instituir programa que 
garanta prorrogação da licença-maternidade para suas servidoras. No entanto, a licença-
maternidade precisa ser ampliada pelo Executivo de cada estado e de cada município. Caso a 
lei sendo sancionada, o Executivo poderá, de imediato, conceder a licença-maternidade de seis 
meses às suas servidoras. O que não é o caso do município de Pedro Leopoldo. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 34 
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- O jornal de maior circulação no estado de Amazonas divulgou dia 12 de maio de 2011, “A 
Polícia Federal apreendeu, em uma casa de um conjunto habitacional, em Coari (AM), cerca de 
R$ 7 milhões em cédulas, em sua maior parte de R$ 50,00 e R$ 100,00.” Considere que as 
notas cujo valor é inferior a R$ 50,00 perfazem um total aproximado de R$ 1000,00 e suponha 
que há, aproximadamente, 85 mil notas de R$ 50,00. A quantidade aproximada de notas de R$ 
100,00 é:  
[A] 17500   
[B] 27500  
[C] 21500   
[D] 25700  
 
RAZOES 
As notas de menor valor perfazem um total aproximado de R$1000,00, logo os 7000000 – 
1000 = 6999000 de reais restantes são constituídos apenas de notas de 50 e 100 reais. Assim, 
se x é o número de notas de 50 reais e y é o número de notas de 100 reais, temos  
50x + 100y = 6999000. Podemos simplificar a equação acima dividindo ambos os membros por 
50, obtendo então x + 2y = 139980. Se x = 85000, então 2y = 139980 – 85000 = 54980.  
Portanto, a quantidade aproximada de notas de 100 é y = 27490. Dentre as opções, aquela que 
mais aproxima o valor obtido é 27500 
 
JULGAMENTO 
O Recurso é procedente para alterar o gabarito oficial para letra B 
 
QUESTÃO 35 
- O volume de um cubo de aresta  a é igual a 16cm. O volume do cubo de aresta  2a é, em cm3, 
igual a  
[A] 16       
[B] 32   
[C] 64        
[D] 128   
 
RAZOES  
(2a )3 = 8a3 e como a3 = 16, o volume do cubo de aresta 2a é igual a 128. 
 
JULGAMENTO 
O Recurso é procedente para alterar o gabarito oficial para letra D 
 
QUESTÃO 39 
O valor de “n”, para que a equação x2 – (n – 1)x + n – 2 = 0 tenha raiz dupla, é: 
[A] 1   
[B] 2   
[C] 3 
[D] 4 
 
RAZOES  
Δ = (n – 1)2 – 4(n – 2) = 0  
N2 – 2n + 1 – 4n + 8 = 0  
então n2 – 6n + 9 = 0 (n – 3)2 = 0  
logo n = 3  
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C. 
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Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 45– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
A LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n° 9394(1996) solicita que “as 
Escolas deverão elaborar e executar a sua proposta pedagógica”. 
Sobre a elaboração da proposta pedagógica da escola, é incorreto afirmar que: 
[A] Os professores devem participar desta elaboração. 
[B] O projeto político pedagógico deve ser construído coletivamente. 
[C] A construção da proposta pedagógica da escola se restringe a questão de técnica de 

planejamento de professores e pedagogos. 
[D] A comunidade escolar deve participar da elaboração da proposta pedagógica da escola. 
 
RAZÕES 
A Posposta Pedagógica ou Projeto Pedagógico é um instrumento de caráter geral, que 
apresenta as finalidades, concepções e diretrizes do funcionamento da escola, a partir das 
quais se originam todas as outras ações escolares. E a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - Lei n° 9394(1996) faz menção à essa prática nos artigos 12, 13 e 14. 
 
A alternativa “A” se faz acertada uma vez que na referida lei assim anuncia: 
“Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 
I – participar da elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino; 
II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a Proposta Pedagógica  do estabelecimento 
de ensino;” 
 
A alternativa “B” se faz acertada uma vez que na Lei nº 9394/96 há referência de que: 
“Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 
ensino, terão a incumbência de: 
I – elaborar e executar sua Proposta Pedagógica;” 
 
A alternativa “D” se faz acertada uma vez que na Lei nº 9394/96 há referência de que: 
“Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público 
na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:   
 I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; 

 

O artigo 12 da LDB fala claramente que é incumbência da escola elaborar o seu projeto 
pedagógico. Os artigos 13 e 14 colocam nas mãos dos professores, supervisores e orientadores 
a responsabilidade de participar da elaboração desse projeto. Com essa incumbência prevista 
no artigo 12, ela está ampliando o conceito da escola para além da sala de aula e além dos 
muros da escola 

 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 47– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Os valores humanos na escola 
Em um mundo cada vez mais violento e individualizado, a escola e o corpo docente 
tem o dever de tentar promover uma reflexão com os alunos sobre os valores 
humanos, que andam esquecidos pela maioria da sociedade, especialmente pelos 
jovens. Esse tipo de reflexão pode ser feita por qualquer professor, seja qual for sua 
formação 
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Disponível em http://educador.brasilescola.com, acesso em 28.12.2011 

Na Educação Nacional, a “difusão de valores fundamentais ao interesse social” 
representa: 
[A] Matrizes curriculares do ensino fundamental. 
[B] Objetivos da política nacional de educação infantil 
[C] Diretrizes aos conteúdos curriculares da educação básica. 
[D] Objetivos específicos do plano nacional de educação. 
 
RAZÕES 
A LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n° 9394 (1996) faz 
menção no artigo 27 sendo que: 
“Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as seguintes 
diretrizes: 
I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos 
cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática;”. 
 
As demais alternativas “A”, “B” e “D” estão em desacordo com o solicitado no artigo 
27, referenciando outras temáticas como: PCN, Educação Infantil e Plano Nacional de 
Educação. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 48– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Com professores em greve há quase três meses, governo de MG vai dar aulas 
de reforço pela TV 
Disponível em http://noticias.uol.com.br,30/08/2011, acesso em 28.12.2011 

A LDB (1996) prevê que o ensino fundamental será presencial sendo o ensino à 
distância utilizado como: 
[A] Complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. 
[B] Uma modalidade de ensino que pode ser usado no ensino fundamental em até 

50% da carga horária prevista para o ano letivo. 
[C] Complementação da aprendizagem ou em situações de escolha ou predileção do 

aluno. 
[D] Uma modalidade de ensino que pode ser usado no ensino fundamental em até 

50% da carga horária prevista para a modalidade jovens e adultos. 
 
RAZÕES 
A LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n° 9394(1996) faz 
menção ao  ensino fundamental será presencial sendo o ensino à distância no artigo 
32. Sendo que nesse artigo assim anuncia: 
“Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na 
escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação 
básica do cidadão, mediante: 
... 
§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como 
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais.” 
 
Para as assertivas das alternativas “A”, “B” e “D” a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - Lei n° 9394(1996) não faz menções nem dispõe sobre a matéria, 
o que as invalida como opções à questão. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A. 
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Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 50– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Com a LDB (1996), o aumento do ano letivo para 200 dias de trabalho efetivo exclui: 
[A] O tempo reservado aos exames finais. 
[B] Os dias escolares. 
[C] As aulas expositivas 
[D] Apresentação de trabalhos escolares. 
 
RAZÕES 
A LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n° 9394(1996) faz 
menção ao  ensino fundamental será presencial sendo o ensino à distância no artigo 
24. Sendo que nesse artigo assim anuncia: 
“Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de 
acordo com as seguintes regras comuns: 
I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo 
de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames 
finais, quando houver;”. 
 
Para as assertivas das alternativas “B”, “C” e “D”a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - Lei n° 9394(1996) as define como efetivo trabalho escolar, o que 
as invalida como opções à questão. 
 
 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
CARGO 54 - PROCURADOR MUNICIPAL  
QUESTÃO 01 -  LÍNGUA PORTUGUESA 
Analise os pares de palavras: 
I -  coro (conjunto de vozes] couro (pêlo de animal] 
II - deferir (conceder] diferir (adiar] 
III - concerto (sessão musical) — conserto (reparo); 
 
[A] todas são homônimas 
[B] todas são parônimas 
[C] I e II são parônimas 
[D] I e III são parônimas 
 
RAZOES 
Homônimo:que tem a mesma pronúncia e/ou a mesma grafia, mas sentidos diferentes 
O item III apresenta um Homônimo : concerto/ conserto são homônimos homófonos possuem 
a mesma pronúncia. 
Algumas palavras só são identificadas de acordo com o contexto em que estão inseridas, pois 
às vezes possuem escritas iguais, às vezes sons ou mesmo ambos.  
 
Chamamos de homônimos as palavras que apresentam a mesma fonética, mas semântica 
diferenciada. Vejamos:  
 
Homófonas (homo: mesmo; fono: som) - pronúncias iguais, grafias diferentes.  
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Exemplos: A sessão foi ótima. (de cinema)  
Esta seção da loja é só para mulheres. (departamento)  
 
Homógrafas (homo: mesmo; grafia: escrita) - escritas iguais, sons diferentes.  
 
Exemplos: Eu gosto de você. (verbo)  
Meu gosto é diferente do seu. (substantivo)  
 
Homônimos perfeitos – grafia e pronúncia iguais.  
 
Exemplos: Vocês verão prosperidade em todos os sentidos! (verbo)  
O verão deste ano está chuvoso! (substantivo)  
 
Parônimo é uma palavra que apresenta sentido diferente e forma semelhante a outra, que 
provoca, com alguma frequência, confusão. Essas palavras apresentam grafia e pronúncia 
parecida, mas com significados diferentes. 
 
Os itens I e II apresentam Parônimos, as palavras apresentadas não apresentam a mesma 
grafia nem a mesma pronúncia, são apenas parecidas. 
 
SACCONI, Luiz ANTONIO. Novíssima Gramática Ilustrada. São Paulo . Nova Geração. 2010. pp 
80,81 e 82 
 
http://www.gramaticaonline.com.br/texto/823/Hom%C3%83%C2%B4nimos_e_Par%C3%83%
C2%B4nimos 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 03 -  LÍNGUA PORTUGUESA 
Ainda a respeito do texto analise as afirmativas: 
I - O poeta faz referência à “duas dores”. 
II - O título do poema significa a relação mediúnica estabelecida entre dois seres humanos, um 
morto e um vivo, sendo este o meio pelo qual aquele escreve. 
III - Os vocábulos grifados na última estrofe, são elementos considerados historicamente a 
base da criação artística. 
 
Estão corretas: 
[A] Somente I e II 
[B] Somente I e III 
[C] Somente II e III 
[D] Todas as afirmativas. 
 
RAZOES: 
Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta é letra B, A Definição apresentada refere-se à PSICOGRAFIA” e não à autopsicografia 
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa B  
 
QUESTÃO 06– LÍNGUA PORTUGUESA 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%BAncia
http://www.gramaticaonline.com.br/texto/823/Hom%C3%83%C2%B4nimos_e_Par%C3%83%C2%B4nimos
http://www.gramaticaonline.com.br/texto/823/Hom%C3%83%C2%B4nimos_e_Par%C3%83%C2%B4nimos
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Há um erro ortográfico em: 
[A] João, averigúe direito as provas. 
[B] No passado ele crêu nos homens. 
[C] Amanhã dirás quem é o mentiroso. 
[D] Tudo provê com ânimo e prudência. 
 
RAZOES 
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada. 
 
QUESTÃO 08– LÍNGUA PORTUGUESA 
Relacione as colunas: 
1- Ditongo oral crescente 
2 - Ditongo oral decrescente 
3 - Ditongo nasal crescente 
4 - Ditongo nasal decrescente 
(   )mágoa, cílios 
(   )mãe, pão 
(   )aguentar,quanto 
(   )herói,cai 
A sequência correta encontrada é : 
[A] 2-3-1-4 
[B] 4-3-1-2 
[C] 1-3-2-4 
[D] 1-4-3-2 
 
RAZOES 
Mágoa = sv+ v (ditongo oral crescente)     cílios= sv+ v   (ditongo oral crescente) 
Mãe= v+vs ( Ditongo nasal decrescente)    pão= v+vs ( Ditongo nasal decrescente) 
Aguentar= sv+ v (ditongo nasal crescente)quanto= sv+ v (ditongo nasal crescente) 
Herói= v+vs ( Ditongo oral decrescente)cai= v+vs ( Ditongo oral decrescente) 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 14– LÍNGUA PORTUGUESA 
Analise as afirmativas sobre o texto  “ A moça e a febre” e assinale a única verdadeira. 
*A+ No texto não se “ ouve “ a voz da personagem. 
[B] O texto é todo escrito em discurso direto. 
[C] O narrador apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo passado. 
[D] Trata-se de um narrador onisciente. 
 
RAZOES 
No texto não se “ ouve “ a voz da personagem. FALSO 

 

 O narrador abre espaço para a fala da personagem no primeiro parágrafo, utilizando a 
forma do discurso indireto ( o que já elimina o item “B”) 
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“Ela admite que é ansiosa, ela reconhece que esse é seu maior defeito(Em discurso direto 
teríamos: Ela admite: -Eu sou ansiosa; Ela reconhece: -Este é meu maior defeito.) 
 

O texto é todo escrito em discurso direto.FALSO 
 

 O narrador abre espaço para a fala da personagem no primeiro parágrafo, utilizando a 
forma do discurso indireto. 

O narrador apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo passado.FALSO 
 

 O apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo presente ( Ela admite que 
é ansiosa.) 

 
Trata-se de um narrador onisciente. VERDADEIRO 

 O narrador não participa dos fatos, não se mostra, mas sabe tudo está em todos os 
lugares e tempos. trata-se de um narrador onisciente. 
 

TERRA. Ernani. Português de olho no mundo dp trabalho: Volume Único. Ernani Terra, José de 
Nicola. São Paulo. Scipione – 2005 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 16– LÍNGUA PORTUGUESA 
O termo destacado não é um predicativo do objeto em: 
[A] Meu irmão veste roupas vistosas. 
[B] Nos julgamos o fato milagroso. 
[C] A mãe vi-o desanimado. 
[D] Ela tinha os pés inchados. 
 
RAZOES 
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada 
 
QUESTÃO 17– LÍNGUA PORTUGUESA 
O adjetivo é uma categoria gramatical que sempre se refere a um substantivo. A que se refere 
o adjetivo “Severina” no título do texto. 
[A] A morte e a vida 
[B] A cova 
[C] Aos retirantes 
[D] Aos trabalhadores rurais. 
 
RAZOES 
Não assiste razão ao Recorrente , uma vez que de acordo com TERRA. Ernani. Português de 
olho no mundo do trabalho: Volume Único. Ernani Terra, José de Nicola. São Paulo. Scipione – 
2005. PP 514 
O adjetivo Severina refere-se a morte e a vida. O título do poema provoca estranhamento por: 
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4) Alterar a ordem natural (morte e vida, em vez de vida e morte)essa oredm se justifica 
pela caminhada do retirante, que só se depara coma morte e apenas no final 
encontrará a vida. 

5) Estar centrado numa antítese. 
6) Por desmontar a antítese, uma vez que o mesmo adjetivo qualifica a morte e a vida( 

portanto o que era uma oposição tornou-se semelhança). 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 18– LÍNGUA PORTUGUESA 
No texto palavra “ancho” significa: 
[A] Mais orgulhoso 
[B] Inchado de vaidade 
[C] Terás mais espaço 
[D] Você é cheio de direitos. 
 
RAZOES: 
Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta B  
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa B  
 
QUESTÃO 19– LÍNGUA PORTUGUESA 
De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, no que se refere a Forma de 
diagramação é INCORRETO afirmar: 
[A] deve ser utilizada fonte do tipo Times New Roman de corpo 12 no texto em geral, 11 nas 
citações, e 10 nas notas de rodapé. 
[B] para símbolos não existentes na fonte Times New Roman poder-se-á utilizar qualquer uma 
das fontes contidas no Word. 
[C] é obrigatória constar a partir da segunda página o número da página. 
[D] o campo destinado à margem lateral direita terá 1,5 cm. 
 
RAZOES 
De acordo com: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 
 

3.2. Forma de diagramação 

        Os documentos do Padrão Ofício devem obedecer à seguinte forma de apresentação:  

        a) deve ser utilizada fonte do tipo Times New Roman de corpo 12 no texto em geral, 11 
nas citações, e 10 nas notas de rodapé; 

        b) para símbolos não existentes na fonte Times New Roman poder-se-á utilizar as fontes 
Symbol e Wingdings; 

        c) é obrigatória constar a partir da segunda página o número da página; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm
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        d) os ofícios, memorandos e anexos destes poderão ser impressos em ambas as faces do 
papel. Neste caso, as margens esquerda e direta terão as distâncias invertidas nas páginas 
pares ("margem espelho"); 

        e) o início de cada parágrafo do texto deve ter 2,5 cm de distância da margem esquerda; 

        f) o campo destinado à margem lateral esquerda terá, no mínimo, 3,0 cm de largura; 

        g) o campo destinado à margem lateral direita terá 1,5 cm; 

        h) deve ser utilizado espaçamento simples entre as linhas e de 6 pontos após cada 
parágrafo, ou, se o editor de texto utilizado não comportar tal recurso, de uma linha em 
branco; 

        i) não deve haver abuso no uso de negrito, itálico, sublinhado, letras maiúsculas, 
sombreado, sombra, relevo, bordas ou qualquer outra forma de formatação que afete a 
elegância e a sobriedade do documento; 

        j) a impressão dos textos deve ser feita na cor preta em papel branco. A impressão 
colorida deve ser usada apenas para gráficos e ilustrações; 

        l) todos os tipos de documentos do Padrão Ofício devem ser impressos em papel de 
tamanho A-4, ou seja, 29,7 x 21,0 cm; 

        m) deve ser utilizado, preferencialmente, o formato de arquivo Rich Text nos documentos 
de texto; 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 21 
Três participantes, Carlos, José e Pedro disputaram uma corrida de 5 km. Todos mantiveram 
velocidades constantes durante o trajeto. Se Carlos venceu José por 500 m e José venceu 
Pedro  por 1000 m, por quantos quilômetros  Carlos venceu Pedro? 
A) 1,0 km               
B) 1,5 km 
C) 2,0 km 
D) 3,6 km 
 
 
RAZOES 
A) 1,0 km João Pedro  
 
B) 1,5 km 5 km 4 km  
 
C) 2,0 km 4,5 km x : x = 3,6km , logo: 5 km - 3,6 km = 1,4 km  
 
D) 1,4 km Resp. 1,4 km (Gabarito D)  
 
JULGAMENTO 



 

87 

 

Resposta correta é a letra D . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 22 
Qual a soma de todos os inteiros que dividido por 11 deixa resto 7 e que estão compreendidos 
entre 100 e 150 é: 
A) 490              
B) 500 
C) 550 
D) 600   
 
RAZOES: 
– Qual a soma de todos os inteiros que dividido por 11 deixa resto 7 e que estão 
compreendidos entre 100 e 150 é: Faltou o nº 106. 
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE 
Questão anulada.  
 
QUESTÃO 31 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Sobre os direitos fundamentais no Brasil, assinale o único item verdadeiro: 

[A]  O texto constitucional prevê, de modo expresso, a aplicação dos direitos fundamentais a 

todos, independentes da nacionalidade ou do domicílio, inclusive às futuras gerações; 

[B] Os direitos fundamentais são os direitos humanos positivados, independentemente de 

estarem numa Constituição, num Tratado Internacional ou até mesmo em leis 

infraconstitucionais; 

[C] A Constituição Federal proíbe as penas infamantes e degradantes, vedando completamente 

o banimento, a prisão perpétua e a pena de morte;  

[D] A Constituição Federal proíbe a extradição de estrangeiros por crime político ou de opinião, 

assim como, em caráter absoluto, a extradição de brasileiros. 

 
RAZÕES 
O caput do artigo 5º da Constituição Federal não diz expressamente que os direitos 
fundamentais se aplicam a todos, mas sim, aos brasileiros e estrangeiros residentes no País, 
aparentemente excluindo-se estrangeiros que aqui estejam de passagem; no entanto, a 
hermenêutica constitucional é que estende tais direitos a todos, independentemente da 
nacionalidade, haja vista o princípio da dignidade humana se referir ao ser humano, seja qual 
for sua origem – assim, tem-se implicitamente tal aplicação, e não de modo expresso 
(explícito) na Constituição. A pena de morte é admitida é um caso no País (guerra declarada), 
de acordo com o artigo 5º, XLVII, a, CF, e a extradição de brasileiros (naturalizados) é admitida 
(artigo 5º, LI, CF). Por fim, a resposta correta é a alternativa “b”, haja vista o parágrafo 2º da 
Constituição Federal e a jurisprudência dos tribunais brasileiros que reconhecem direitos 
fundamentais em leis esparsas, como é o caso do direito fundamental que a criança tem de 
absoluta prioridade no atendimento médico-hospitalar, constante do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
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QUESTÃO 33– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Acerca da competência legislativa concorrente, assinale a única opção INCORRETA:  
[A]  A União cria a norma geral, que será a referência para as normas estaduais específicas; por 
isso mesmo, aquela é superior hierárquica, mas não pode invadir a tarefa da lei estadual, 
adentrando em pormenores; 
[B]  Se a União deixar de criar a norma geral, abre-se espaço para a chamada “competência 
supletiva” dos Estados; 
[C] Surgiu na Alemanha e tenta agregar interesses equivalentes, organizando a legislação de 
mais de um ente federado, partindo-se do ente mais abrangente (União) que criará uma 
norma geral, e os entes parciais que a suplementarão; 
[D] O aparecimento de lei federal (norma geral nacional) revoga a lei estadual (norma geral 
estadual), quando contrárias. 
 
RAZOES 
A competência legislativa concorrente, de acordo com o artigo 24 da Constituição Federal, traz 
a União como criadora da norma geral, hierarquicamente superior às normas suplementares 
estaduais, haja vista seu poder de suspender a eficácia das mesmas (que não é o mesmo que 
revogar – art. 24, §4º, CF), caso sejam contrárias, muito embora não possam adentrar em 
pormenores (art. 24, §1º, CF). Caso a União não crie a norma geral, os Estados poderão legislar 
plenamente, o que a doutrina constitucional intitula “competência legislativa supletiva”, pois 
aqui não se complementa (suplementa), mas sim, substitui (capacidade supletiva dos Estados, 
consoante artigo 24, §3º, CF). Por fim, a alternativa correta é a “c”, pois o federalismo alemão 
de cooperação influenciou decisivamente a repartição de competências comuns e 
concorrentes no Brasil. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 34– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Quanto à ação direta de inconstitucionalidade (ADI), marque a única opção incorreta.  
[A] Leis revogadas antes da propositura da ADI não são objetos idôneos dessa demanda;  
[B] As medidas cautelares admitidas pelo STF, em sede de ADI, operam efeitos vinculantes, 
erga omnes e retroativos (ex tunc), como regra geral; 
[C] No caso de um partido político perder sua representação no Congresso Nacional após ter 
proposto uma ADI, essa ação não é considerada prejudicada, haja vista ter havido legitimidade 
ativa no momento da propositura da ação; 
[D] Mesmo sendo equivalentes às emendas constitucionais, os tratados internacionais sobre 
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos 
de votação, por três quintos dos votos dos respectivos membros, poderão ser objeto de 
controle de constitucionalidade por meio de uma ADI. 
 
RAZOES  
Leis revogadas não estão mais no plano da existência, vigência e eficácia, daí não serem 
objetos idôneos da ADI. O STF mudou há alguns anos, seu entendimento acerca da 
legitimidade ativa para a propositura das ADI’s, cancelando súmula que afirmava ser extinta 
ação em que o autor perdera, após a impetração da mesma, a legitimidade ativa, sendo hoje 
pacífico que se continue a ação, pois o que importa é o momento da impetração. Os tratados 
equivalentes às Emendas Constitucionais podem ser objeto de ADI, como estas são. Assim, a 
alternativa incorreta é a letra “b”, pois as cautelares em sede de ADI operam, como regra 
geral, efeitos ex nunc (não-retroativos), suspendendo a aplicação da lei até a decisão final 
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sobre sua constitucionalidade, e só após o acórdão definitivo é que se poderá retroagir tais 
efeitos. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 35– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Quanto ao conflito de leis no tempo e no espaço, de acordo com o direito brasileiro, assinale a 
única assertiva correta: 
[A] Salvo disposição constitucional em contrário, a lei revogada é restaurada após a revogação 
da lei revogadora; 
[B] Uma lei temporária terá vigência até que outra lei a revogue; 
[C] Entende-se por ultratividade da lei o fenômeno que a mantém aplicável, mesmo já tendo 
sido criada outra lei, desde que esta esteja em vacatio legis; 
[D] A revogação total de uma lei denomina-se derrogação, enquanto a sua revogação parcial, 
chama-se ab-rogação 
 
RAZOESS 
A alternativa “a” está errada, pois a LICC afirma que a repristinação é exceção, e não regra; A 
alternativa “b” está errada, pois a lei temporária não necessariamente terá vigência até que 
outra a revogue, pois ela tem um tempo para ser aplicável, daí a sua vigência poder ser 
retirada dentro de certo tempo sem o aparecimento de outra lei revogadora; A alternativa “d” 
também está errada, pois inverteu-se: derrogação é a revogação parcial de uma lei, enquanto 
ab-rogação é a revogação total; assim, apenas a alternativa “c” é a correta, haja vista a 
ultratividade da lei ser fenômeno de aplicação da lei já mudada por outra, mas que continua a 
ser aplicável por certo tempo que a nova lei está em vacatio legis, como foi o caso da aplicação 
do Código Civil de 1916 por todo o ano de 2002, mesmo após o advento do Novo Código Civil. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 36– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Quanto ao instituto da prescrição, marque a única alternativa incorreta: 
[A] Não corre prescrição contra os absolutamente incapazes; 
[B] A interrupção da prescrição ocorre apenas uma vez; 
[C] A prescrição ocorre em 20 anos, quando a lei não tiver lhe fixado prazo menor; 
[D] A prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não tiver lhe fixado prazo menor. 
 
RAZOES 
Não corre a prescrição contra incapazes (art. 198, I, Código Civil); Sua interrupção somente 
pode ocorrer 1 vez (art. 202, caput, Código Civil); Pelo artigo 205 do Código Civil, a prescrição 
ocorre em 10 anos, quando a lei não tiver lhe fixado prazo menor; Assim, a alternativa 
incorreta é a “c”, que fala em 20 anos. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 37– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Na transmissão das obrigações, no direito civil brasileiro, vigora a seguinte regra: 
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[A] As partes (credor e devedor) sempre participarão da decisão da alteração subjetiva; 
[B] Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, 
interpretando-se o seu silêncio como aceitação; 
[C]  O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como aquelas 
que vier a ter contra o cedente, mesmo depois de ter conhecimento da cessão; 
[D] Como o crédito é bem do credor, somente este pode decidir acerca de sua 
transmissibilidade. 
 
RAZOES 
De acordo com o Novo Código Civil, é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, 
com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se 
aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava, consoante o caput do 
artigo 299, daí a alternativa “a” ser incorreta, cabendo ao credor decidir pela transmissão de 
seu crédito, tendo o devedor que se sujeitar a tal decisão, podendo este opor as cessionário 
algumas exceções, ao tempo da cessão, e não depois, por isso a alternativa “c” está incorreta 
também (art.294, CC). Reza o art. 299, § único do Código Civil que qualquer das partes pode 
assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu 
silêncio como recusa, por isso a alternativa “b” está incorreta. Pelo exposto, a alternativa 
correta é apenas a “d” (vide também o art. 286, CC) 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 38– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Com relação aos conflitos de competência no Poder Judiciário brasileiro, assinale a única 
opção INCORRETA: 
[A] Dá-se conflito de competência quando dois ou mais juízes se julgarem competentes ou 
incompetentes para o julgamento da mesma causa. 
[B] Não há conflito de competência entre o STF e qualquer outro Juízo. 
[C] As partes no processo não podem suscitar conflito de competência, cabendo isto tão 
somente ao Juiz ou ao Ministério Público. 
[D] A competência para julgar conflito de competência será sempre de um tribunal. 
 
RAZOES  
 
Assiste razão ao recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Questão anulada.  
 
QUESTÃO 40– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
- No tocante às licitações públicas no Brasil, assinale a única opção correta: 
[A] Licitação é o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da 
função administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem às condições fixadas nos 
instrumento convocatório, a possibilidade de formulares propostas dentre as quais selecionará 
e aceitará a mais conveniente para a celebração do contrato. 
[B] Poderá o ente público admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e 
estabeleçam preferências ou distinções dos licitantes. 
[C] Todos os licitantes devem ser tratados igualmente, em termos de direitos e obrigações, 
devendo a Administração, em suas decisões, pautar-se por critérios objetivos, sem prejuízo de 
considerar as condições pessoais do licitante ou as vantagens por ele oferecidas. 
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[D] Não se exige licitação para os contratos de obras, serviços, compras e alienações, nem para 
concessão ou permissão de serviços públicos. 
 
RAZOES  
Eis aqui o conceito de licitação pública de uma das mais prestigiadas juristas administrativistas 
do País, Dra. Marias Sylvia Zanella de Pietro, com base nas ideias de José Roberto Dromi, em 
sua obra Direito Administrativo (20ª Edição): “Pode-se definir licitação como o procedimento 
administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos 
os interessados, que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório, a 
possibilidade de formularem propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais 
conveniente para a celebração do contrato”. Assim, a alternativa “a” se nos mostra correta; a 
alternativa “b” é diametralmente oposta ao artigo 3º, §1º, I, da Lei 8.666/93 (lei das licitações 
e contratos); a alternativa “c” está incorreta, pois a lei das licitações e contratos já citada não 
diz que a Administração deve considerar as condições pessoais do licitante ou as vantagens 
por ele oferecidas, mas tão-somente, para fins excepcionais de inexigibilidade da licitação – 
não se pode tratar exceção como regra; por fim, a alternativa “d” também está incorreta, haja 
vista o artigo 2º da lei em comento ser bem claro quanto ao objeto da licitação: “As obras, 
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da 
Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas 
de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei”. 
 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 44– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, é INCORRETO afirmar: 
a) O servidor público tem direito adquirido ao regime jurídico que se submeteu ao tempo de 
sua posse, não podendo a legislação e nem a própria Administração Pública lhe impor outro;  
b) Os agentes políticos, em geral, representam os Poderes do Estado, sendo remunerados via 
subsídio, fixado em parcela única;  
c) Um servidor público poderá perder seu cargo depois de se tornar estável; 
d) Um professor pode ministrar aulas em três escolas (sendo duas da rede pública e uma 
particular), se não houver, entretanto, choque de horários. 
 
RAZOESÉ pacífico na doutrina e jurisprudência pátrias a inexistência de direito adquirido de 
servidor público a regime jurídico, não podendo o interesse particular do agente se sobrepor 
ao interesse público regido pela Administração – por isso, a alternativa “a” está incorreta; 
Agentes políticos, a exemplo de deputados e magistrados, são remunerados via subsídio, 
fixado em parcela única, restando correta a alternativa “b”; Após se tornar estável, há quatro 
formas de um servidor público perder seu cargo (processo administrativo disciplinar, sentença 
judicial transitada em julgado, avaliação de comissão especial de desempenho e a demissão 
por limite de gasto com pessoal no orçamento), restando correta a alternativa “c”; por fim, a 
alternativa “d” também está correta, pois a proibição de acumular cargos se atém à seara 
pública, admitindo-se dois cargos de professor, mas nada impedindo que um docente possa 
ter disponibilidade para ministrar aulas também na rede privada, desde que os horários sejam 
compatíveis. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
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QUESTÃO 45– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
. Sobre a Assistência Social é possível afirmar: 
a) A prestação de Assistência Social depende de contribuição e está sujeita ao cumprimento de 
carências; 
b) A Assistência Social é meramente assistencialista, vez que se destina apenas a dar um 
socorro provisório e momentâneo ao necessitado; 
c) A Assistência Social é financiada com recursos do orçamento da seguridade social, além de 
outras fontes; 
d) A coordenação e execução de programas sociais cabem aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios nas suas respectivas esferas. 
 
RAZOES 
A alternativa “a” está incorreta, pois o disposto se refere à Previdência Social, já que a 
Assistência Social independe de contribuição e/ou carência (art. 203, CF); está também 
incorreta a alternativa “b”, pois a prestação da assistência não tem caráter provisório, 
podendo ser prestada a quem dela necessitar, pelo tempo que for necessário; Reza o artigo 
204 da Constituição Federal que as ações governamentais na área da assistência social serão 
realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de 
outras fontes, restando correta a alternativa “c”; por fim, a alternativa “d” está incorreta, por 
restar incompleta, de acordo com o artigo 204, I, da Constituição Federal: “descentralização 
político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a 
coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem 
como a entidades beneficentes e de assistência social”.  
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 46– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Sobre a acumulação de benefícios previdenciários, pode-se afirmar: 
a) O segurado do Regime Geral da Previdência Social poderá receber cumulativamente auxílio 
doença e aposentadoria por invalidez. 
b) O segurado do Regime Geral da Previdência Social poderá receber cumulativamente auxilia 
acidente e aposentadoria por invalidez. 
d) É vedada a percepção de mais de uma aposentadoria, se do mesmo Regime, bem como 
cumular aposentadoria com auxílio doença. 
d) Não pode o segurado receber duas aposentadorias, mesmo que uma seja do Regime Geral e 
outra de Regime Próprio. 
RAZOES 
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada. 
 
QUESTÃO 47– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Com relação aos sistemas eleitorais e as maiorias legislativas, considere os seguintes itens: 
I – O sistema proporcional é considerado pela doutrina brasileira como mais democrático que 
o majoritário, pois permite que correntes ideológicas minoritárias possam eleger 
representantes, apesar de poder apresentar distorções em algumas eleições;  
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II – O sistema majoritário não é aplicado nas eleições dos representantes do Poder Legislativo, 
apenas nas eleições dos representantes do Poder Executivo, eis que apenas os mais votados 
são eleitos; 
III – O quociente eleitoral é identificado pelo número de votos que cada partido político 
precisa obter para ocupar uma vaga na respectiva Casa Legislativa, enquanto o quociente 
partidário determina a quantidade de cadeiras a serem preenchidas por cada partido; 
IV – Diz-se simples ou relativa a maioria alcançada em qualquer sessão legislativa, 
independente da quantidade de presentes, enquanto a maioria absoluta é alcançada pela 
maioria dos presentes, desde que presente a maioria dos seus membros. 
 
Estão corretos apenas: 
A) I e III 
B) I, II e IV 
C) I e IV 
D) II e III 
 
RAZOES  
O sistema proporcional permite que pequenos partidos possam se fazer representar, desde 
que atinjam o quociente eleitoral, algo extremamente difícil em eleições majoritárias – 
alternativa correta; os Senadores são eleitos pelo sistema majoritário, apesar de integrarem o 
Poder Legislativo – alternativa incorreta; os artigos 106 e 107 do Código Eleitoral trazem, 
respectivamente, as regras para se atingir o quociente eleitoral e o quociente partidário, com o 
fito de se chegar às consequências trazidas pela assertiva em questão – mínimo de votos para 
se conquistar uma cadeira na Casa e quantidade de cadeiras a serem preenchidas por cada 
partido – alternativa correta; maioria simples ou relativa, que é a regra nas votações 
legislativas do País, é alcançada pela maioria dos presentes, desde que presente a maioria de 
seus membros, consoante artigo 47 da Constituição Federal. A maioria absoluta é alcançada 
pela maioria dos membros, independentemente dos presentes – alternativa incorreta. Assim, 
a alternativa “a” é a correta, pois os itens I e III são verdadeiros. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 48– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Quanto aos recursos na seara eleitoral brasileira, assinale a única assertiva correta: 
A) No Brasil, as modalidades recursais do Processo Eleitoral são idênticas às do Processo Civil, 
pois não prevalece naquele o princípio da instrumentalidade das formas; 
B) No julgamento do Recurso Extraordinário nº 630147, em 2010, o Supremo Tribunal Federal 
entendeu que o princípio da anterioridade da lei eleitoral é absoluto, não se aplicando a Lei 
Complementar 135 (lei da ficha-limpa) aos candidatos processados e condenados antes de sua 
vigência, não alcançando a lei fatos pretéritos; 
C) Em regra, os recursos eleitorais são admitidos apenas com efeitos devolutivos, não se 
admitindo o efeito suspensivo; 
D) São sempre preclusivos os prazos para interposição de recurso eleitoral, mesmo quando 
neste se discutir matéria constitucional. 
 
RAZOES  
Os recursos eleitorais são específicos e muitas vezes destoantes dos recursos do processo civil, 
a exemplo dos recursos partidários internos e dos recursos extrajudiciais, daí a alternativa “a” 
restar incorreta; a decisão do STF não afirma o caráter absoluto de tal princípio, apenas não 
aplicou a lei em comento nas últimas eleições, pois fora promulgada no mesmo ano destas, 
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não se impedindo que tal lei seja aplicada em eleições futuras, restando incorreta a alternativa 
“b”; A lei eleitoral (Lei Federal 4737/65) traz como regra que os recursos eleitorais não são 
admitidos com efeitos suspensivos, cabendo, outrossim, tão-somente os efeitos devolutivos, 
restando correta a alternativa “c”; por fim, o artigo 259 da lei eleitoral referida afirma o 
contrário do que está disposto na alternativa “d”, que está, desta forma, incorreta. 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 49– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
. As espécies tributárias brasileiras são marcadas pela aplicação de diversos princípios 
constitucionais; neste ínterim, marque a única opção correta: 
a) O princípio da anualidade significa que todos os tributos devem ser cobrados após um ano 
de sua criação ou alteração legal (instituição ou majoração); 
b) Pelo princípio da pessoalidade, as taxas serão cobradas de acordo com as peculiaridades de 
cada contribuinte; 
c) O princípio nonagesimal exige que o empréstimo compulsório o somente seja exigido do 
contribuinte após noventa dias de sua criação ou majoração; 
d) O princípio da anterioridade é absoluto no direito tributário do País, pois não há 
possibilidade de um tributo ser instituído e cobrado por fatos geradores passados. 
 
RAZOES  
O Princípio da anualidade traz em si a ideia da cobrança do tributo no próximo exercício 
financeiro (coincidindo com o ano civil), mas não é preciso esperar “um ano” para sua 
cobrança – alternativa “a” está incorreta; o princípio da pessoalidade não se aplica às taxas, 
mas sim, aos impostos, a exemplo do imposto de renda. Aquelas são derivadas de um serviço 
específico prestado pelo Estado ao contribuinte, não importando suas características pessoais 
– alternativa “b” está, assim, incorreta; O princípio nonagesimal não se aplica aos empréstimos 
compulsórios, haja vista caráter extremamente urgente de sua criação – alternativa “c” está 
incorreta; De fato, é limitação ao poder de tributar absoluta a anterioridade tributária, pois 
não se conhece na literatura tributária do País caso de instituição e cobrança de tributo por 
conta de fatos geradores anteriores – alternativa “d” está correta. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 50– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
O processo administrativo tributário brasileiro é marcado por algumas peculiaridades, EXCETO: 
a) A Administração Fazendária pode reconhecer, de ofício, vício na cobrança da exação 
tributária, e não apenas quando for provocada pelo administrado interessado; 
b) A ação de repetição de indébito é o meio utilizado quando o contribuinte deseja ser 
ressarcido de tributo pago a maior, não se admitindo a impetração de mandado de segurança, 
nesse caso; 
c) Quando o contribuinte devedor procura a Administração para parcelar o débito, entende-se 
suspensa a prescrição tributária; 
d) Suspende-se a exigibilidade do crédito tributário, dentre outras coisas, pela moratória, 
quando o contribuinte faz jus à certidão positiva de tributos com efeitos de negativa. 
 
RAZOES 
Assiste razão ao Recorrente.  
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JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada. 
 
CARGO 55 – PSICOLOGO CLINICO   
QUESTÃO 03 -  LÍNGUA PORTUGUESA 
Ainda a respeito do texto analise as afirmativas: 
I - O poeta faz referência à “duas dores”. 
II - O título do poema significa a relação mediúnica estabelecida entre dois seres humanos, um 
morto e um vivo, sendo este o meio pelo qual aquele escreve. 
III - Os vocábulos grifados na última estrofe, são elementos considerados historicamente a 
base da criação artística. 
 
Estão corretas: 
[A] Somente I e II 
[B] Somente I e III 
[C] Somente II e III 
[D] Todas as afirmativas. 
 
RAZOES: 
Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta é letra B, A Definição apresentada refere-se à PSICOGRAFIA” e não à autopsicografia 
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa B  
 
QUESTÃO 14– LÍNGUA PORTUGUESA 
Analise as afirmativas sobre o texto  “ A moça e a febre” e assinale a única verdadeira. 
*A+ No texto não se “ ouve “ a voz da personagem. 
[B] O texto é todo escrito em discurso direto. 
[C] O narrador apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo passado. 
[D] Trata-se de um narrador onisciente. 
 
RAZOES 
No texto não se “ ouve “ a voz da personagem. FALSO 

 

 O narrador abre espaço para a fala da personagem no primeiro parágrafo, utilizando a 
forma do discurso indireto ( o que já elimina o item “B”) 

“Ela admite que é ansiosa, ela reconhece que esse é seu maior defeito(Em discurso direto 
teríamos: Ela admite: -Eu sou ansiosa; Ela reconhece: -Este é meu maior defeito.) 
 

O texto é todo escrito em discurso direto.FALSO 
 

 O narrador abre espaço para a fala da personagem no primeiro parágrafo, utilizando a 
forma do discurso indireto. 

O narrador apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo passado.FALSO 
 

 O apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo presente ( Ela admite que 
é ansiosa.) 

 
Trata-se de um narrador onisciente. VERDADEIRO 
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 O narrador não participa dos fatos, não se mostra, mas sabe tudo está em todos os 
lugares e tempos. trata-se de um narrador onisciente. 
 

TERRA. Ernani. Português de olho no mundo dp trabalho: Volume Único. Ernani Terra, José de 
Nicola. São Paulo. Scipione – 2005 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 31 – NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE  
O financiamento da Atenção Básica é de responsabilidade das três esferas do governo. Os 
recursos federais deverão ser alocados sob forma de dois componentes, o Piso da Atenção 
Básica  (PAB) Fixo e Variável. Marque o correto. 
[A] O PAB Fixo é transferido  anualmente e o PAB variável é transferido mensalmente. 
[B] O PAB  Fixo que financia os procedimentos de média complexidade,  é  transferido 
mensalmente. 
[C] O PAB variável que financia os procedimentos de alta complexidade, é  transferido 
mensalmente. 
[D] O PAB variável se destina ao custeio de estratégias específicas transferidos segundo a 
implantação deles (Estratégia de Saúde da Família; Agentes Comunitários; Saúde Bucal; 
Compensação de especificidades regionais etc).  
 
RAZOES 
Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta D  
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa D 
 
 
QUESTÃO 32 NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE 
O compromisso firmado entre os gestores do SUS, em relação às  prioridades que apresentam 
impacto sobre a saúde da população brasileira, denomina-se Pacto pela Vida. Qual a meta para 
a redução da mortalidade infantil proposto pelo Pacto pela Vida? 
[A] Redução da mortalidade infantil em 5%. 
[B] Redução da mortalidade infantil em 15%. 
[C] Redução da mortalidade infantil em 25%. 
[D] Redução da mortalidade infantil em 35%.  
 
RAZOES 
Não assiste razão ao Recorrente. 
De acordo com Aguiar. Zenaide Neto. SUS: Sistema Único de Saúde – antecedentes, percurso, 
perspectivas e desafios. São Paulo: Martnari, 2011. Pag. 100 a resposta continua  o item A. O 
pacto pela vida é o compromisso firmado entre os gestores do SUS, em relação às prioridades 
que apresentam impacto sobre a saúde da população brasileira. Os objetivos e metas 
estabelecidos para o ano 2006 para redução foram redução da mortalidade infantil em 5% 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
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QUESTÃO 38 - NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE 
Na unidade de saúde, as vacinas ficam acondicionadas em refrigeradores exclusivos. Qual a 
temperatura que as vacinas devem ser acondicionadas? 
[A] A temperatura deve permanecer entre 1 a 9°C. 
[B] A temperatura deve permanecer entre 2 a 8°C. 
[C] A temperatura deve permanecer entre – 2 a 8°C. 
[D] A temperatura deve permanecer entre – 1 a 9°C.  
 
RAZOES 
Não Assiste razão aos recorrentes, de acordo com lbia Maria Almeida,  Ensinando a cuidar em 
saúde pública. 2.ed. São Caetano do Sul: Yendis, 2008. Pag. 327, nas unidades de saúde, as 
vacinas ficam acondicionadas em refrigeradores exclusivos. A temperatura deve permanecer 
entre 2 a 8°C. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 40 -  NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE 
- Quais as ações de prevenção realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde ao aplicar a 
estratégia de AIDPi na atenção à criança? 
[A] Administração de vacinas e administração de vitamina A. 
[B] Educação e apoio sobre técnicas apropriadas de aleitamento materno. 
[C] Educação e apoio para a alimentação adequada da criança. 
[D] Educação sobre sinais de alarme para consulta oportuna no serviço de saúde. 
 
RAZOES 
Não assiste razão ao Recorrente. 
De acordo com Figueiredo. Nélbia Maria Almeida. Ensinando a cuidar em saúde pública. 2.ed. 
São Caetano do Sul: Yendis, 2008. Pag. 329, As ações realizadas pelos agentes comunitários de 
saúde ao aplicar a estratégia de AIDI na atenção à criança nas ações de PREVENção é o 
correspondente ao item A. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 44 
Quanto ao clima organizacional, assinale a opção incorreta. 
A) A abordagem sistêmica da organização considera fatores externos como influenciadores do 
clima organizacional. 
B) Pesquisas apontam como variáveis antecedentes do clima organizacional fatores de 
desempenho dos indivíduos na organização. 
C) A pesquisa do clima organizacional deve considerar a relação direta entre desempenho 
ocupacional e produtividade organizacional. 
D) Um clima saudável aumenta o comprometimento do indivíduo com a execução das suas 
atividades profissionais. 
 
RAZOES 
Assiste razão aos recorrentes.  
 
JULGAMENTO 
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O recurso é PROCEDENTE  
Questão anulada. 
 
QUESTÃO 45 
No que diz respeito à avaliação de desempenho, pode-se considerar que sua aplicação na 
organização busca: 
 
A) avaliar a capacidade do individuo em função de seu futuro profissional na empresa. 
B) estabelecer uma hierarquia nos cargos em função dos resultados obtidos pelos indivíduos 
da empresa. 
C) compatibilizar a capacidade dos indivíduos com suas expectativas a fim de estabelecer uma 
estratégia de carreira. 
D) verificar o comportamento dos indivíduos no trabalho em face dos resultados desejados 
pela empresa. 
 
RAZÕES 
Não assiste razão ao recorrente, a alegação é insubstancial, uma vez que a afirmativa 
fundamentada por ele é verdadeira, mas difere daquela encontrada na alternativa C que ele 
diz estar correta, uma vez que o candidato afirma que “a avaliação de desempenho se 
relaciona diretamente com a capacidade do individuo concomitante com a realização de 
metas realizada e esperadas pela organização”, e a alternativa C é incorreta, justamente, 
por afirmar que a avaliação de desempenho busca “compatibilizar a capacidade dos 
indivíduos com suas expectativas a fim de estabelecer uma estratégia de carreira”, ou seja, 
fala das expectativas do indivíduo, e não da organização, como seria correto afirmar, e que 
é fundamentado pelo próprio candidato. 
 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 46 
Considera-se que o maior mérito da avaliação 360 graus é proporcionar a oportunidade de: 
 
A) autoavaliação dos pares em relação ao desempenho do grupo no trabalho. 
B) o cliente avaliar o desempenho dos empregados com os quais interage na empresa. 
C) confronto da autopercepção com a percepção dos outros e não somente com a do seu 
superior. 
D) o líder avaliar o desempenho do subordinado com base em fatores voltados a 
competências. 
 
RAZÕES 
Não assiste razão ao recorrente. O Candidato está certo quando a afirma que a alternativa B 
trata-se de uma afirmativa correta. No entanto, ao lê-se bem o enunciado da questão, pode-se 
perceber que esta não pede que seja assinalada a afirmativa correta, e sim qual o maior 
mérito da avaliação 360 graus, na qual pode-se ter a afirmativa C como resposta de acordo 
com: PONTES, Benedito Rodrigues. Avaliação de desempenho: nova abordagem. 8ª ed. São 
Paulo: LTR, 2002. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra  C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
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QUESTÃO 49 
O ego vincula a energia às expressões psíquicas de objetos externos, cuja vinculação é 
denominada 
A) regulação 
B) acomodação 
C) projeção 
D) catexe 
 
RAZÕES 
Alegação do candidato insubstancial, uma vez que o conceito de catexe pode ser visto em sua 
exata definição, da maneira como está no enunciado da questão, na página 329 da obra: 
MARX, Melvin. & Hillix, William: Sistemas e Teorias em Psicologia. (15ª Ed.). São Paulo: Cultrix, 
2004. Ademais, apesar da definição não faz menção à libido, conforme afirma o candidato, a 
definição que se encontra na questão, também, não pode ser confundida com qualquer outra 
que se refere aos conceitos expostos nas demais alternativas. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D  . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
CARGO 57 - TECNICO EM ENFERMAGEM 
QUESTÃO 04 – LÍNGUA PORTUGUESA 
O número de sílabas das seguintes palavras: eclipse, tungstênio, coadjuvante, europeia, 
continuísmo, conscienciosos está em: 
[A] 3,3,5,5,6 
[B] 4,3,4,4,5 
[C] 3,4,5,5,5 
[D] 3,3,4,55 
 
RAZOES 
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada. 
 
QUESTÃO 05 – LÍNGUA PORTUGUESA 
Indique a única sequência em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 
[A] ezitar;destilar; lampeão; nódoa. 
[B] ume;antibraço; óbolo; íngua. 
[C] Hilaridade; antiestético; rebotalho; rebuliço. 
[D] Iate; irriquieto; névoa; curtume 
 
QUESTÃO 08 – LÍNGUA PORTUGUESA 
Há erro de acentuação gráfica na frase: 
[A] Ele tem uma motocicleta. 
[B] Eles têm acesso aos computadores. 
[C] Ele vê coisas demais. 
[D] Eles vêem mais que nós. 
 
RAZOES 
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Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada. 
 
QUESTÃO 09 – LÍNGUA PORTUGUESA 
Analise as frases abaixo. 
I - Esta TV aqui está com defeito. 
II - Esse livro que carrego nas mãos é muito valioso. 
III -Isso que você está levando é seu? 
IV - Isto aqui é meu. 

Estão corretas: 
[A] Somente I e II 
[B] Somente I e IV 
[C] Somente I, II e IV 
[D] Somente II , III e IV 
 
RAZOES 
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada. 
 
QUESTÃO 37 – INFORMATICA   
-As opções Auto Recuperação nos seguintes programas do Microsoft Office:_____________, 
_______, _____, _________, ____________e  _________________________   e  AutoSalvar no 
Microsoft  ________________________________ podem ajudá-lo a evitar a perda de 
trabalho. 
Completa corretamente a sequência : 
 
[A] Word, Excel, PowerPoint, Publisher e Visio / Office Outlook   
[B] Word, Excel, PowerPoint, Office Outlook  e Visio / Publisher 
[C] Word, Excel, Publisher ,Office Outlook  e Visio / PowerPoint. 
[D] Word, Excel, PowerPoint, Office Outlook  e Publisher / Visio 
 
 
RAZOES 

Saiba como recuperar e salvar automaticamente seu trabalho 

As opções AutoRecuperação (nos seguintes programas do Microsoft Office: Word, Excel, 

PowerPoint, Publisher e Visio) e AutoSalvar (no Microsoft Office Outlook) podem ajudá-lo a 

evitar a perda de trabalho de duas formas: 

 Seus dados são salvos automaticamente   Se você habilitar AutoRecuperação ou 

AutoSalvar, seu arquivo (p. ex., um documento do Microsoft Office Word) ou item (p. 
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ex., mensagem de email do Outlook) será automaticamente salvo com a freqüência 

que você desejar. Portanto, se você estiver trabalhando por um longo período e se 

esquecer de salvar um arquivo ou faltar energia, o arquivo no qual você estava 

trabalhando terá todo ou pelo menos parte do trabalho desde a última vez em que foi 

salvo.  

 A condição do programa é salva automaticamente   No Microsoft Office Excel, 

Microsoft Office Outlook, Microsoft Office PowerPoint e Microsoft Office Word, há 

um benefício adicional de habilitar AutoRecuperação ou AutoSalvar. Nesses 

programas, se você habilitar essa opção, alguns aspectos da condição do programa 

serão recuperados quando ele for reiniciado após ter fechado de forma anormal. 

Por exemplo, você está trabalhando em várias pastas de trabalho do Excel ao mesmo 

tempo. Cada arquivo é aberto em uma janela diferente, com dados específicos visíveis 

em cada janela. Em uma das pastas de trabalho, uma célula é selecionada para ajudar 

a controlar quais linhas você já revisou e, em seguida, o Excel trava. Ao reiniciar o 

Excel, ele abre as pastas de trabalho novamente e restaura as janelas da forma como 

estavam quando o Excel travou. 

Embora nem todo aspecto da condição do programa possa ser salva, em muitos 

casos, o recurso de recuperação pode auxiliar a recuperar o arquivo mais 

rapidamente. 

 Parte superior da página 

Habilitar e ajustar o recurso de recuperação e salvamento automáticos 

Para habilitar esses recursos, faça o seguinte em um desses programas do Microsoft Office: 

Excel, PowerPoint ou Word 

6. Clique no Botão Microsoft Office e, em seguida, clique em Opções do Nome 

do Programa.  

7. Clique em Salvar.  

8. Marque a caixa de seleção Salvar informações de AutoRecuperação a cada x 

minuto(s).  

ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HP10140729.htm#backtotop
javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_IDAB1XSD')
javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_IDAB1XSD')
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9. Na lista minutos, especifique a freqüência com que você deseja que o programa 

salve seus dados e o estado do programa.  

DICA   A quantidade de novas informações que o arquivo recuperado contém 

depende da freqüência com que o programa do Microsoft Office salva o arquivo de 

recuperação. Por exemplo, se o arquivo de recuperação for salvo somente a cada 15 

minutos, seu arquivo recuperado não irá conter seus últimos 14 minutos de trabalho 

antes da ocorrência da falta de energia ou problema semelhante. 

10. Além disso, no Microsoft Office Word ou Microsoft Office Excel, você pode alterar 

o local (especificado na caixa Localização do arquivo de AutoRecuperação) onde o 

programa salva automaticamente uma versão dos arquivos nos quais você trabalha. 

Outlook 

6. No menu Ferramentas, clique em Opções.  

7. Na guia Preferências, clique em Opções de Email e, em seguida, clique em Opções 

de email avançadas.  

8. Marque a caixa de seleção AutoSalvar itens a cada x minuto(s).  

9. Na lista minutos, especifique a freqüência com que você deseja que o programa 

salve seus dados e o estado do programa.  

DICA   A quantidade de novas informações que o item recuperado contém depende 

da freqüência com que o programa do Microsoft Office salva o item de recuperação. 

Por exemplo, se o item de recuperação for salvo somente a cada 15 minutos, seu item 

recuperado não irá conter seus últimos 14 minutos de trabalho antes da ocorrência da 

falta de energia ou problema semelhante. 

10. Além disso, no menu AutoSalvar itens em, selecione a pasta na qual deseja que o 

Outlook aslve automaticamente os itens. 

Visio 

4. No menu Ferramentas, clique em Opções e, em seguida, clique na guia 

Salvar/Abrir.  

javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_IDAC2XSD')
javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_IDAC2XSD')
javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_IDA52XSD')
javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_IDA52XSD')
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5. Marque a caixa de seleção Salvar informações de AutoRecuperação a cada x 

minuto(s).  

6. Na lista minutos, especifique a freqüência com que você deseja que o programa 

salve seus dados.  

DICA   A quantidade de novas informações que o arquivo recuperado contém 

depende da freqüência com que o programa do Microsoft Office salva o arquivo de 

recuperação. Por exemplo, se o arquivo de recuperação for salvo somente a cada 15 

minutos, seu arquivo recuperado não irá conter seus últimos 14 minutos de trabalho 

antes da ocorrência da falta de energia ou problema semelhante. 

Publisher 

4. No menu Ferramentas, clique em Opções e, em seguida, clique na guia Salvar.  

5. Marque a caixa de seleção Salvar informações de AutoRecuperação a cada x 

minuto(s).  

6. Na lista minutos, especifique a freqüência com que você deseja que o programa 

salve seus dados.  

DICA   A quantidade de novas informações que o arquivo recuperado contém 

depende da freqüência com que o programa do Microsoft Office salva o arquivo de 

recuperação. Por exemplo, se o arquivo de recuperação for salvo somente a cada 15 

minutos, seu arquivo recuperado não irá conter seus últimos 14 minutos de trabalho 

antes da ocorrência da falta de energia ou problema semelhante. 

 Parte superior da página 

Salvar anteriormente e com freqüência 

Os recursos de AutoRecuperação e Salvamento automático não substituem a opção de salvar 

regularmente o seu trabalho como clicando em Salvar . Salvar manualmente seu arquivo é 

a forma mais segura de preservar o trabalho já realizado. 

Atalho do teclado  Para salvar um arquivo, pressione CTRL+B. 

 Parte superior da página 

javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_IDAU3XSD')
javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_IDAU3XSD')
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HP10140729.htm#backtotop
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HP10140729.htm#backtotop
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Consulte também 

 Meu arquivo ou item recuperado não contém minhas alterações  
 Meu programa do Office não abriu um arquivo recuperado  
 Usar o painel de tarefas de Recuperação de Documentos para recuperar seus arquivos 

JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A  . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 47 
Sobre o planejamento familiar, pode-se afirmar que usando a tabelinha é possível determinar 
o período fértil de uma mulher. Analise os 6 ciclos menstruais a seguir,  determinando o ciclo 
mais curto e o mais longo e depois marque a opção que indica o período fértil e sua duração:  
Analisando 6 ciclos de uma mulher: 
DUM -         4/3  31/3  28/4  23/5  26/6  26/7 
Duração -    27    28     25     34      30      31 
Do ciclo 
Ciclo mais curto  = __________________ 
Ciclo mais longo = __________________ 
L 
[B] Período fértil do 5º ao 20º dia do ciclo menstrual com duração de 15 dias. 
[C] Período fértil do 6º ao 23º dia do ciclo menstrual com duração de 18 dias. 
[D] Período fértil do 7º ao 23º dia do ciclo menstrual com duração de 16 dias. 
 
RAZOES  
Seguindo a técnica de Ogino Knaus(TABELINHA) : 
Como o ciclo menos teve duração de 25dias e o maior duração de 34 dias, subtrai-se o menor 
ciclo do maior: 
34-25=9 
O que sighnifica que esta mulher pode utilizar este método, se o resultado desta subtração 
fosse maior que 10 este método não poderia ser utilizado por ela 
Para deteminar seu período fértil deve-se subtrair 18 do menor ciclo e 11 do maior 
25-18=7   e   34-11=23 
O que significa que seu período fértil inicia dia 7 e finda dia 23, tendo, portanto, uma duração 
de 17 dias 
 
Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de políticas de saúde. Área técnica de saúde da mulher. 
Assistência em planejamento familiar. Manual técnico/ Secretaria de políticas de saúde. Área 
técnica de saúde da mulher. 4º edição. Brasília. Ministério da SAÚDE. 2002. 
 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A  . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 50 
Foram prescritas 80U de insulina NPH. Nos postos de enfermagem há frascos de 40U e 
seringas de 3cc. Quanto deve ser aspirado com esta seringa para se obter a dose prescrita? 
[A] 1 ml 
[B] 2 ml 

ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA10157883.htm
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA10157885.htm
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HP10140613.htm
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[C] 3 ml 
[D] 4 ml 
 
RAZOES 
Como foram prescritas 80UI, e na unidade só se dispõe de frascos com 40UI então temos: 
Frasco de 40UI significa que casa frasco possui  40UI por cada ml do frasco 
Como foi prescrito 80UI calcula-se: 
40UI         1ml 
80UI          X 
40 x X= 80 x 1 
40X= 80 
X= 80 
     40 
X= 2ml 
Como temos seringas de 3cc e 1cc é igual a 1ml 
Deve-se aspirar  nesta seringa 2ml para atender á prescvrição. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B  . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
CARGO 59 - TECNICO EM RADIOLOGIA 
QUESTÃO 04 – LÍNGUA PORTUGUESA 
O número de sílabas das seguintes palavras: eclipse, tungstênio, coadjuvante, europeia, 
continuísmo, conscienciosos está em: 
[A] 3,3,5,5,6 
[B] 4,3,4,4,5 
[C] 3,4,5,5,5 
[D] 3,3,4,55 
 
RAZOES 
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada. 
 
QUESTÃO 08 – LÍNGUA PORTUGUESA 
Há erro de acentuação gráfica na frase: 
[A] Ele tem uma motocicleta. 
[B] Eles têm acesso aos computadores. 
[C] Ele vê coisas demais. 
[D] Eles vêem mais que nós. 
 
RAZOES 
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada. 
 
QUESTÃO 09 – LÍNGUA PORTUGUESA 
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Analise as frases abaixo. 
I - Esta TV aqui está com defeito. 
II  - Esse livro que carrego nas mãos é muito valioso. 
III - Isso que você está levando é seu? 
IV - Isto aqui é meu. 

Estão corretas: 
[A] Somente I e II 
[B] Somente I e IV 
[C] Somente I, II e IV 
[D] Somente II , III e IV 
 
RAZOES 
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada. 
 
 
QUESTÃO 32 – INFORMÁTICA  
A Barra de Ferramentas de Acesso Rápido contém um conjunto de comandos independentes 
da guia exibida no momento. Sobre esta Barra é correto afirmar: 
 

Office  

 
 

(A)  Contém 4 ícones irremovíveis. Qualquer ícone pode ser removível 
(B)  É personalizável  
(C)  Ocupa um local padrão e sua localização não pode ser alterada. Pode ser alterada 
(D)  Valores de recuo e espaçamento podem ser adicionados à Barra de Ferramentas. Eles 

não podem ser adicionados 
 
 
RAZOES 
Não assiste razão ao recorrente vez que  
 
 
 
 Ajuda Word 
Word > Personalizando 
Personalizar a Barra de Ferramentas de Acesso Rápido 

A Barra de Ferramentas de Acesso Rápido é personalizável e contém um conjunto de 

comandos independentes da guia exibida no momento. Você pode adicionar botões que 

representam comandos à barra e mover a barra de um dos dois locais possíveis. 

O que você deseja fazer? 

ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA01234105.htm
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA01234105.htm
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Mover a Barra de Ferramentas de Acesso Rápido 

Adicionar um comando à Barra de Ferramentas de Acesso Rápido usando a caixa de diálogo 

Opções do Nome do Programa 

Adicionar um comando à Barra de ferramentas de Acesso Rápido diretamente da Faixa de 

Opções 

 

Mover a Barra de Ferramentas de Acesso Rápido 

A Barra de Ferramentas de Acesso Rápido pode estar localizada em um destes dois locais: 

 Canto superior esquerdo ao lado do Botão do Microsoft Office (local padrão) 

 

 Abaixo da Faixa de opções 

 

Se não desejar exibir a Barra de Ferramentas de Acesso Rápido em seu local atual, você poderá 

movê-la para o outro local. Se achar que o local padrão ao lado do Botão do Microsoft Office 

é muito distante de sua área de trabalho, para sua conveniência, você talvez prefira movê-

la para mais próximo da área. O local abaixo da Faixa de Opções invade a área de trabalho. 

Portanto, se desejar maximizar a área, convém manter a Barra de Ferramentas de Acesso 

Rápido em seu local padrão. 

1. Clique em Personalizar a Barra de Ferramentas de Acesso Rápido .  

2. Na lista, clique em Mostrar Abaixo da Faixa de Opções. 

 Parte superior da página 

Adicionar um comando à Barra de Ferramentas de Acesso Rápido usando a caixa de diálogo 

Opções do Nome do Programa 

ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA01234105.htm#1
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA01234105.htm#1
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA01234105.htm#2
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA01234105.htm#2
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA01234105.htm#2
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA01234105.htm#3
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA01234105.htm#3
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA01234105.htm#3
ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA01234105.htm#backtotop
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É possível adicionar um comando à Barra de Ferramentas de Acesso Rápido a partir de uma 

lista de comandos na caixa de diálogo Opções do Nome do Programaem que Nome do 

Programa é o nome do programa em que você está, por exemplo, Opções do Word. 

1. Siga um destes procedimentos:  

 Use o Botão do Microsoft Office 

1. Clique no Botão Microsoft Office e, em seguida, clique 

em Opções do Nome do Programa, no qual Nome do Programa é o nome 

do programa utilizado, por exemplo, Opções do Word.  

2. Clique em Personalizar. 

 Usar a Barra de Ferramentas de Acesso Rápido 

1. Clique em Personalizar Barra de Ferramentas de Acesso 

Rápido ..  

2. Na lista, clique em Mais Comandos. 

2. Na caixa de diálogo Opções do Nome do Programa, na lista Escolher comandos 

em , clique na categoria de comando que deseja.  

3. Na lista de comandos da categoria selecionada, clique no comando a ser 

adicionado à Barra de Ferramentas de Acesso Rápido e, em seguida, clique em 

Adicionar.  

4. Após concluir a adição dos comandos que deseja, clique em OK. 

 Parte superior da página 

Adicionar um comando à Barra de Ferramentas de Acesso Rápido diretamente da Faixa de 

Opções 

Também é possível adicionar um comando à Barra de Ferramentas de Acesso Rápido 

diretamente dos comandos exibidos na Faixa de Opções. 

ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA01234105.htm#backtotop
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1. Na Faixa de Opções, clique na guia ou no grupo apropriado para exibir o comando 

a ser adicionado à Barra de Ferramentas de Acesso Rápido.  

2. Clique com o botão direito do mouse no comando e, em seguida, clique em 

Adicionar à Barra de Ferramentas de Acesso Rápido no menu de atalho. 

 OBSERVAÇÃO    Somente comandos podem ser adicionados à Barra de Ferramentas de 

Acesso Rápido. O conteúdo da maioria das listas, como valores de recuo e de espaçamento e 

estilos individuais, que também aparecem na Faixa de Opções, não pode ser adicionado à 

Barra de Ferramentas de Acesso Rápido. 

 Parte superior da página 

 

ms-help://MS.WINWORD.12.1046/WINWORD/content/HA01234105.htm#backtotop
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60 - TECNICO SUPERIOR DE INFORMAÇAO DA SAUDE 
QUESTÃO 01 -  LÍNGUA PORTUGUESA 
Analise os pares de palavras: 
I - coro (conjunto de vozes] couro (pêlo de animal] 
II - deferir (conceder] diferir (adiar] 
III - concerto (sessão musical) — conserto (reparo); 
 
[A] todas são homônimas 
[B] todas são parônimas 
[C] I e II são parônimas 
[D] I e III são parônimas 
 
RAZOES 
Homônimo:que tem a mesma pronúncia e/ou a mesma grafia, mas sentidos diferentes 
O item III apresenta um Homônimo : concerto/ conserto são homônimos homófonos possuem 
a mesma pronúncia. 
Algumas palavras só são identificadas de acordo com o contexto em que estão inseridas, pois 
às vezes possuem escritas iguais, às vezes sons ou mesmo ambos.  
 
Chamamos de homônimos as palavras que apresentam a mesma fonética, mas semântica 
diferenciada. Vejamos:  
 
Homófonas (homo: mesmo; fono: som) - pronúncias iguais, grafias diferentes.  
 
Exemplos: A sessão foi ótima. (de cinema)  
Esta seção da loja é só para mulheres. (departamento)  
 
Homógrafas (homo: mesmo; grafia: escrita) - escritas iguais, sons diferentes.  
 
Exemplos: Eu gosto de você. (verbo)  
Meu gosto é diferente do seu. (substantivo)  
 
Homônimos perfeitos – grafia e pronúncia iguais.  
 
Exemplos: Vocês verão prosperidade em todos os sentidos! (verbo)  
O verão deste ano está chuvoso! (substantivo)  
 
Parônimo é uma palavra que apresenta sentido diferente e forma semelhante a outra, que 
provoca, com alguma frequência, confusão. Essas palavras apresentam grafia e pronúncia 
parecida, mas com significados diferentes. 
 
Os itens I e II apresentam Parônimos, as palavras apresentadas não apresentam a mesma 
grafia nem a mesma pronúncia, são apenas parecidas. 
 
SACCONI, Luiz ANTONIO. Novíssima Gramática Ilustrada. São Paulo . Nova Geração. 2010. pp 
80,81 e 82 
 
http://www.gramaticaonline.com.br/texto/823/Hom%C3%83%C2%B4nimos_e_Par%C3%83%
C2%B4nimos 
 
JULGAMENTO 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%BAncia
http://www.gramaticaonline.com.br/texto/823/Hom%C3%83%C2%B4nimos_e_Par%C3%83%C2%B4nimos
http://www.gramaticaonline.com.br/texto/823/Hom%C3%83%C2%B4nimos_e_Par%C3%83%C2%B4nimos
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Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 06– LÍNGUA PORTUGUESA 
Há um erro ortográfico em: 
[A] João, averigúe direito as provas. 
[B] No passado ele crêu nos homens. 
[C] Amanhã dirás quem é o mentiroso. 
[D] Tudo provê com ânimo e prudência. 
 
RAZOES 
Assiste razão ao Recorrente.  
 
JULGAMENTO 
Recurso procedente 
Questão anulada. 
 
QUESTÃO 07– LÍNGUA PORTUGUESA 
- Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso me cada uma das afirmações abaixo. 
(   ) Em sublinhar há dois encontros consonantais. 
(   ) Não há dígrafos em venda. 
(   ) E ombro há um dígrafo e um encontro consonantal. 
(   ) Em guerra há dois dígrafos. 
A sequência correta encontrada é : 
[A] V-V-F-V 
[B] F-F-V-V 
[C] V-F-V-F 
[D] F-V-F-V 
 
RAZOES 
(F  ) Em sublinhar há dois encontros consonantais.  
– SUBLINHAR apresenta um encontro consonantal imperfeito (bl) e um dígrafo (nh). 
( F ) Não há dígrafos em venda. 
- Há um dígrafo vocálico em venda ( en) 
( V) E ombro há um dígrafo e um encontro consonantal. 
- Em OMBRO há um dígrafo vocálico (om) e um encontro consonantal perfeito BR. 
( V  ) Em guerra há dois dígrafos. 
 - GUERRA apresenta dois dígrafos ( gu -  rr) 
 

 FERREIRA, Mauro – Aprender e Praticas Gramática . São Paulo. FTD. 2007. PP 18 e 19 
 

 SACCONI, Luiz ANTONIO. Novíssima Gramática Ilustrada. São Paulo . Nova Geração. 
2010. Pp18,19e 20 
 

 MENON, Lorena. Gramática sem segredos. São Paulo. Editora Educacional. 2008 
 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 11– LÍNGUA PORTUGUESA 
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O acento grave foi corretamente empregado em: 
[A] Quem está disposto à voltar? 
[B] Os náufragos chegaram à terra. 
[C] Dirija-se àquele moço. 
[D] Percorreu o museu de ponta à ponta.  
 
RAZOES 
DE ACORDO COM EXPOSIÇÃO ABAIXO. 
Quem está disposto à voltar?  

 Não se usa crase antes de verbo. 
Os náufragos chegaram à terra. 

 Quando a palavra terra for utilizada para designar chão firme, não ocorre 
crase.  

 Aqui TERRA não está especificada a qualquer atributo. 
Dirija-se àquele moço. 
Percorreu o museu de ponta à ponta.  
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 14– LÍNGUA PORTUGUESA 
Analise as afirmativas sobre o texto  “ A moça e a febre” e assinale a única verdadeira. 
*A+ No texto não se “ ouve “ a voz da personagem. 
[B] O texto é todo escrito em discurso direto. 
[C] O narrador apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo passado. 
[D] Trata-se de um narrador onisciente. 
 
RAZOES 
No texto não se “ ouve “ a voz da personagem. FALSO 

 

 O narrador abre espaço para a fala da personagem no primeiro parágrafo, utilizando a 
forma do discurso indireto ( o que já elimina o item “B”) 

“Ela admite que é ansiosa, ela reconhece que esse é seu maior defeito(Em discurso direto 
teríamos: Ela admite: -Eu sou ansiosa; Ela reconhece: -Este é meu maior defeito.) 
 

O texto é todo escrito em discurso direto.FALSO 
 

 O narrador abre espaço para a fala da personagem no primeiro parágrafo, utilizando a 
forma do discurso indireto. 

O narrador apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo passado.FALSO 
 

 O apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo presente ( Ela admite que 
é ansiosa.) 

 
Trata-se de um narrador onisciente. VERDADEIRO 

 O narrador não participa dos fatos, não se mostra, mas sabe tudo está em todos os 
lugares e tempos. trata-se de um narrador onisciente. 
 

TERRA. Ernani. Português de olho no mundo dp trabalho: Volume Único. Ernani Terra, José de 
Nicola. São Paulo. Scipione – 2005 
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JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 18– LÍNGUA PORTUGUESA 
No texto palavra “ancho” significa: 
[A] Mais orgulhoso 
[B] Inchado de vaidade 
[C] Terás mais espaço 
[D] Você é cheio de direitos. 
 
RAZOES: 
Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta B  
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa B  
 
QUESTÃO 21 

 “O serviço público será prestado de forma ágil e eficaz, observadas as peculiaridades e 
complexidade de cada caso.” 
Fonte: art.36 Lei Orgânica do município de Pedro Leopoldo (MG). 

São direitos dos usuários do serviço público do município de Pedro Leopoldo (MG), exceto: 
[E] O cidadão tem direito de requerer e obter informação do poder público. 
[F] O usuário do serviço público pode apresentar petição ou representação em defesa de 

direito decorrente da prestação de serviço público municipal, independe de pagamento de 
taxas. 

[G] O cidadão tem o direito de requerer e obter informação mesmo em caso em que a 
preservação da segurança social exija sigilo. 

[H] Em processos administrativos, qualquer que seja o objeto e o procedimento, devem ser 
observados, entre outros requisitos de validade, a publicidade, o contraditório, a ampla 
defesa e o despacho ou decisão motivado. 

 
RAZÕES 
– A Lei Orgânica do Município de Pedro Leopoldo (MG) anuncia em seu artigo 37 disposição 
contrária ao que é exposto na alternativa “C”. Sendo que artigo 37 assim explicita: 
Art. 37 - O cidadão tem direito de requerer e obter informação do poder público, que será 
prestada no prazo assinalado em lei. 
Parágrafo único - O direito de requerer e obter informação não se aplica a: 
I - caso em que a preservação da segurança social exija sigilo, devendo a lei fixar tempo 
máximo para tanto;” 

 
As demais alternativas, “A”, “B” e “D” estão de acordo com as disposições do referida norma 
legal, estando estas alternativas referendas nos artigos 37, 36 e 39, respectivamente. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 31 – NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE  
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O financiamento da Atenção Básica é de responsabilidade das três esferas do governo. Os 
recursos federais deverão ser alocados sob forma de dois componentes, o Piso da Atenção 
Básica  (PAB) Fixo e Variável. Marque o correto. 
[A] O PAB Fixo é transferido  anualmente e o PAB variável é transferido mensalmente. 
[B] O PAB  Fixo que financia os procedimentos de média complexidade,  é  transferido 
mensalmente. 
[C] O PAB variável que financia os procedimentos de alta complexidade, é  transferido 
mensalmente. 
[D] O PAB variável se destina ao custeio de estratégias específicas transferidos segundo a 
implantação deles (Estratégia de Saúde da Família; Agentes Comunitários; Saúde Bucal; 
Compensação de especificidades regionais etc).  
 
RAZOES 
Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta D  
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa D 
 
 
QUESTÃO 35  NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE 
Na unidade de saúde, as vacinas ficam acondicionadas em refrigeradores exclusivos. Qual a 
temperatura que as vacinas devem ser acondicionadas? 

a) A temperatura deve permanecer entre 1 a 9°C. 

b) A temperatura deve permanecer entre 2 a 8°C. 

c) A temperatura deve permanecer entre – 2 a 8°C. 

d) A temperatura deve permanecer entre – 1 a 9°C.  

RAZOES 
Não assiste razão ao recorrente, esta questão encontra-se respaldada na seguinte literatura :  
Figueiredo. Nélbia Maria Almeida. Ensinando a cuidar em saúde pública. 2.ed. São Caetano do 
Sul: Yendis, 2008. Pag. 327 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 39  - NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE 
Em que consiste a Complementaridade do setor privado? 
[A] A Constituição definiu que quando o gestor decidir contratar o serviço privado, ele poderá 
fazê-lo. 
[B] Quando o setor privado é contratado, o interesse deste prevalece. 
[C] Quando o setor privado é contratado prevalecem os princípios doutrinários do SUS. 
[D] A complementaridade do setor privado é uma oportunidade de melhor atendimento para 
algumas demandas da população, como os atendimentos de alta complexidade 
 
RAZOES 
Não assiste razão ao recorrente uma vez que como previsto na Constituição Federal, a Lei 
8.080/90 explicita que o SUS pode recorrer a iniciativa privada como complementar, quando a 
disponibilidade de seus serviços for insuficiente para garantir o acesso e a integralidade da 
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assistência aos cidadãos, deste que mantenham os seus princípios  (universalidade, 
integralidade, equidade). 
 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 40 -  NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE 
- Quais as ações de prevenção realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde ao aplicar a 
estratégia de AIDPi na atenção à criança? 
[A] Administração de vacinas e administração de vitamina A. 
[B] Educação e apoio sobre técnicas apropriadas de aleitamento materno. 
[C] Educação e apoio para a alimentação adequada da criança. 
[D] Educação sobre sinais de alarme para consulta oportuna no serviço de saúde. 
 
RAZOES 
Não assiste razão ao Recorrente. 
De acordo com Figueiredo. Nélbia Maria Almeida. Ensinando a cuidar em saúde pública. 2.ed. 
São Caetano do Sul: Yendis, 2008. Pag. 329, As ações realizadas pelos agentes comunitários de 
saúde ao aplicar a estratégia de AIDI na atenção à criança nas ações de PREVENção é o 
correspondente ao item A. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 41 
Hepatite é qualquer processo inflamatório que resulta em necrose de hepatócitos. Marque a 
alternativa cuja via de transmissão da hepatite seja oral-fecal. 
[A] Hepatite C e B 
[B] Hepatite C e A 
[C] Hepatite A e E 
[D] Hepatite E e C 
 
RAZÕES 
Indeferido pois de acordo com o conteúdo programático no que se refere a assistência na 
prevenção e controle de doenças infectocontagiosas é necessário ter o conhecimento mínimo 
sobre as vias de transmissão das doenças. (Conhecimentos Específicos:  
 
Vigilância epidemiológica inerentes aos sistemas SIM, SINAN e SINASC e Sistemas de geo-
referenciamento. A assistência integral à saúde mental. Aspectos metodológicos da assistência 
de enfermagem e Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Assistência na 
prevenção e controle de doenças infectocontagiosas, sexualmente transmissíveis e de doenças 
crônicas e degenerativas. Assistência nas alterações clínicas em situações de urgência e 
emergência, com portadores de doenças agudas e crônicas, infecciosas. Assistência Integral à 
Saúde do Trabalhador. Atenção Primária em Saúde: conceitos e dimensões. Organização e 
assistência de enfermagem à mulher, a criança, adolescente, ao adulto e ao idoso na 
perspectiva da integralidade da assistência e abordagem de fenômenos/eventos individuais e 
coletivos nos ciclos vitais. Testes imunodiagnósticos e auxiliares de diagnósticos. 
 
JULGAMENTO 
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Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
 
QUESTÃO 45 
 Marque a alternativa em que exista contra indicação de vacinação: 
[A] Desnutrição 
[B] Imunodeficiência congênita 
[C] Vacina contra raiva em andamento 
[D] Prematuridade ou baixo peso ao nascer. 
 
RAZÕES 
Não assiste razão ao recorrente uma vez que Prematuridade ou baixo peso ao nascer é falsa 
contra-indicação com respaldado no livro: Ensinando a cuidar de saúde pública de Nébia Maria 
Almeida de Figueiredo. Página 324. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 46 
Marque o correto em relação ao Aedes aegypti: 
[A] Transmitem somente a dengue. 
[B] Atacam de dia e noite. 
[C] Colocam seus ovos em locais com água limpa ou suja, como pneus, vasos com plantas, 
vasos em cemitérios, caixas de água, bebedouros de animais, etc. 
[D] As fêmeas precisam se alimentar de sangue para realizar a postura de ovos 
 
RAZÕES 
Não assiste razão ao recorrente uma vez que o Aedes aegypti coloca seus ovos em locais com 
água limpa e parada, como pneus, vasos com plantas, vasos em cemitérios, caixas de água, 
bebedouros de animais, etc. Respaldado no livro: ensinando a cuidar de saúde pública de 
Nébia Maria Almeida de Figueiredo. Página 107. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D   . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 47 
Quais as formas não contagiantes da hanseníase? 
[A] Indeterminada e dimorfa 
[B] Indeterminada e tuberculóide 
[C] Virchowiana e tuberculóide 
[D] Virchwiana e dimorfa 
 
RAZÕES 
Conteúdo de acordo com  programático no que se refere a assistência na prevenção e controle 
de doenças infectocontagiosas é necessário ter o conhecimento mínimo sobre as formas  de 
transmissão das doenças. (Conhecimentos Específicos:  
Vigilância epidemiológica inerentes aos sistemas SIM, SINAN e SINASC e Sistemas de geo-
referenciamento. A assistência integral à saúde mental. Aspectos metodológicos da assistência 
de enfermagem e Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Assistência na 
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prevenção e controle de doenças infectocontagiosas, sexualmente transmissíveis e de doenças 
crônicas e degenerativas. Assistência nas alterações clínicas em situações de urgência e 
emergência, com portadores de doenças agudas e crônicas, infecciosas. Assistência Integral à 
Saúde do Trabalhador. Atenção Primária em Saúde: conceitos e dimensões. Organização e 
assistência de enfermagem à mulher, a criança, adolescente, ao adulto e ao idoso na 
perspectiva da integralidade da assistência e abordagem de fenômenos/eventos individuais e 
coletivos nos ciclos vitais. Testes imunodiagnósticos e auxiliares de diagnósticos. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B   . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
 
QUESTÃO 48 
O diabetes mellitus e a hipertensão arterial são classificadas como doenças não transmissíveis. 
Em relação ao diabetes mellitus marque o correto: 
[A] Diabetes mellitus do tipo I é insulinodependente. Ocorre quando a produção de insulina é 
diminuída. Tem como origem um forte componente genético evidenciado pelo padrão 
familiar. 
[B] Diabetes mellitus do tipo I é não insulinodependente. Geralmente acontece quando há 
acentuada diminuição na produção de insulina. É mais comum em crianças, jovens e adultos 
jovens. 
[C] Diabetes mellitus tipo II é não insulinodependente e ocorre quando a produção de insulina 
é diminuída. 
[D] Diabetes do tipo II é insulinodependente e ocorre quando a produção de insulina é 
diminuída.  
 
RAZÕES 
A resposta correta é somente o item C. A produção diminuída de insulina não implicará na 
Diabetes mellitus do tipo I. A produção deverá ser acentuadamente diminuída. Respaldado no 
livro: Ensinando a cuidar de saúde pública de Nébia Maria Almeida de Figueiredo. Página 317. 
 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C   . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 50 
Quais os testes complementares para confirmação do resultado reagente ao exame 
confirmatório da Aids? 
[A] ELISA e imunofluorescência 
[B] Imunofluorescência e Western-blot 
[C] Western-blot e ELISA 
[D] Testes rápidos e Western-blot 
 
RAZÕES 
ELISA é um teste inicial para diagnóstico da AIDS e não um teste complementar. Respaldado no 
livro: ensinando a cuidar de saúde pública de Nébia Maria Almeida de Figueiredo. Página 156. 
  
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra   . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
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CARGO 61 - TERAPEUTA OCUPACIONAL 
QUESTÃO 03 -  LÍNGUA PORTUGUESA 
Ainda a respeito do texto analise as afirmativas: 
I - O poeta faz referência à “duas dores”. 
II - O título do poema significa a relação mediúnica estabelecida entre dois seres humanos, um 
morto e um vivo, sendo este o meio pelo qual aquele escreve. 
III - Os vocábulos grifados na última estrofe, são elementos considerados historicamente a 
base da criação artística. 
 
Estão corretas: 
[A] Somente I e II 
[B] Somente I e III 
[C] Somente II e III 
[D] Todas as afirmativas. 
 
RAZOES: 
Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta é letra B, A Definição apresentada refere-se à PSICOGRAFIA” e não à autopsicografia 
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa B  
 
QUESTÃO 14– LÍNGUA PORTUGUESA 
Analise as afirmativas sobre o texto  “ A moça e a febre” e assinale a única verdadeira. 
*A+ No texto não se “ ouve “ a voz da personagem. 
[B] O texto é todo escrito em discurso direto. 
[C] O narrador apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo passado. 
[D] Trata-se de um narrador onisciente. 
 
RAZOES 
No texto não se “ ouve “ a voz da personagem. FALSO 

 

 O narrador abre espaço para a fala da personagem no primeiro parágrafo, utilizando a 
forma do discurso indireto ( o que já elimina o item “B”) 

“Ela admite que é ansiosa, ela reconhece que esse é seu maior defeito(Em discurso direto 
teríamos: Ela admite: -Eu sou ansiosa; Ela reconhece: -Este é meu maior defeito.) 
 

O texto é todo escrito em discurso direto.FALSO 
 

 O narrador abre espaço para a fala da personagem no primeiro parágrafo, utilizando a 
forma do discurso indireto. 

O narrador apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo passado.FALSO 
 

 O apresenta a personagem no primeiro parágrafo, no tempo presente ( Ela admite que 
é ansiosa.) 

 
Trata-se de um narrador onisciente. VERDADEIRO 
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 O narrador não participa dos fatos, não se mostra, mas sabe tudo está em todos os 
lugares e tempos. trata-se de um narrador onisciente. 
 

TERRA. Ernani. Português de olho no mundo dp trabalho: Volume Único. Ernani Terra, José de 
Nicola. São Paulo. Scipione – 2005 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 24 – NOÇOES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 
De acordo com o Estatuto dos servidores públicos do município de Pedro Leopoldo (MG) será 
aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que: 
[A] Praticar insubordinação leve. 
[B] Ausência ao serviço, sem causa justificável, por mais de dez dias. 
[C] Pedir dinheiro emprestado às pessoas que estejam sujeitas à sua fiscalização.  
[D] Ausentar-se do serviço por mais de 15 dias corridos. 
 
RAZÕES: 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
 
A presente questão é classificação de resolução mediana, bastando apenas leitura e estudos 
acerca das disposições do Estatuto dos servidores públicos do município de Pedro Leopoldo, 
Estado de Minas Gerais. 
 
Não houve alteração do texto original do Estatuto dos servidores públicos do município de 
Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais no que se trata a exploração da temática, a saber, que 
assim se apresenta: 
 

“Art. 233 - Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao 
funcionário que:  
... 
VII- Pedir por empréstimo, dinheiro ou qualquer valor a pessoas que tratem 
de interesses ou o tenham na repartição, ou estejam sujeitos à sua 
fiscalização 

 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 31 – NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE  
O financiamento da Atenção Básica é de responsabilidade das três esferas do governo. Os 
recursos federais deverão ser alocados sob forma de dois componentes, o Piso da Atenção 
Básica  (PAB) Fixo e Variável. Marque o correto. 
[A] O PAB Fixo é transferido  anualmente e o PAB variável é transferido mensalmente. 
[B] O PAB  Fixo que financia os procedimentos de média complexidade,  é  transferido 
mensalmente. 
[C] O PAB variável que financia os procedimentos de alta complexidade, é  transferido 
mensalmente. 
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[D] O PAB variável se destina ao custeio de estratégias específicas transferidos segundo a 
implantação deles (Estratégia de Saúde da Família; Agentes Comunitários; Saúde Bucal; 
Compensação de especificidades regionais etc).  
 
RAZOES 
Assiste razão aos recorrentes, há uma inversão no gabarito oficial publicado, a resposta 
correta D  
 
JULGAMENTO 
O recurso é PROCEDENTE para alterar gabarito oficial para alternativa D 
 
QUESTÃO 40 -  NOÇÕES DE POLITICAS DE SAUDE 
- Quais as ações de prevenção realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde ao aplicar a 
estratégia de AIDPi na atenção à criança? 
[A] Administração de vacinas e administração de vitamina A. 
[B] Educação e apoio sobre técnicas apropriadas de aleitamento materno. 
[C] Educação e apoio para a alimentação adequada da criança. 
[D] Educação sobre sinais de alarme para consulta oportuna no serviço de saúde. 
 
RAZOES 
Não assiste razão ao Recorrente. 
De acordo com Figueiredo. Nélbia Maria Almeida. Ensinando a cuidar em saúde pública. 2.ed. 
São Caetano do Sul: Yendis, 2008. Pag. 329, As ações realizadas pelos agentes comunitários de 
saúde ao aplicar a estratégia de AIDI na atenção à criança nas ações de PREVENção é o 
correspondente ao item A. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 44 
A reabilitação do avc como área de prática para terapeutas ocupacionais é uma especialização 
que abrange múltiplos ambientes, da unidade de terapia intensiva aos programas baseados 
em comunidade. Marque a opção correta: 
[A] a afasia de Wernicke é causada pelo acometimento do hemisfério direito. 
[B] durante a avaliação não é permitido que o paciente avalie seu próprio desempenho, assim 
evita-se um quadro de depressão. 
[C] acometimento do hemisfério esquerdo causa dizfunção na discriminação direita/esquerda. 
[D] o ponto de partida mais lógico no processo de avaliação é o uso de uma abordagem 
centrada no paciente. 
 
RAZOES 
O LIVRO “TERAPIA OCUPACIONAL: CAPACIDADES PRÁTICAS PARA DISFUNÇOES FÍSICAS. SÃO 
PAULO: ROCA, 2005”, AUTORES: PEDRETTI, LW; EARLY, MB.; PÁGINA 682, DESCREVE: 
 
“A avaliação de um sobrevivente de avc é um processo complicado, que requer a avaliação dos 
múltiplos componentes e áreas de desempenho que tenham sido afetadas pelo avc. Os 
terapeutas podem ter dois ou três sobreviventes de avc para trabalhar, com padrões ou 
alterações e déficits funcionais resultantes completamente diferentes. Portanto, o ponto de 
partida mais lógico no processo de avaliação é o uso de uma abordagem centrada no paciente. 
‘a prática centrada no paciente é uma abordagem para administrar uma terapia ocupacional 
que adote uma filosofia de respeito pelas pessoas que recebem os serviços assim como de 
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parceria com elas. A prática centrada no paciente reconhece a autonomia dos indivíduos, a 
necessidade da escolha do paciente na tomada de decisões sobre as necessidades 
ocupacionais, os pontos fortes que o paciente traz para o encontro terapêutico, os benefícios 
da parceria paciente-terapeuta e a necessidade de assegurar que os serviços sejam acessíveis e 
se enquadrem no contexto em que vive o paciente.’ ” 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D . 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
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