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QUESTÃO 06 
Na frase, “está ligado” é uma locução verbal (“liga-se às convenções sociais...”). O verbo “estar” é 
um verbo auxiliar no caso e não de ligação; Caso tivéssemos “a televisão está ligada”, teríamos, aí 
sim, um verbo de ligação e um adjetivo. “Ligado” não é na frase um adjetivo, mas sim o verbo 
principal da locução “estar ligado” – verbo “ligar”. Portanto, a crase é advindo da regência verbal. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 09 
A questão disponibiliza quatro opções de erros gramaticais – qualquer erro alheio a estes não 
devem ser analisados pela questão. Iniciar o período com letra maiúscula não configura erro de 
pontuação, mas sim de ortografia. Não existe pontuação mal empregada no trecho do texto. O 
erro de regência encontra-se em “usará ... às figuras de linguagem”; o verbo “usar” é transitivo 
direto, portanto seu objeto não deverá ser precedido de crase. Recurso INDEFERIDO, mantém – 
se o gabarito conforme divulgado.  
 
QUESTÃO 15 
M = P * (1+i)^12 
M = 19000 *(1+0,016)^12 
M = 22.986,78 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 23 
De acordo com o PNAS 2004, os serviços socioassistenciais no SUAS são organizados segundo as 
seguintes referências: vigilância socioassistencial, proteção social e defesa social e institucional. 
A Vigilância Socioassistencial refere-se à produção, sistematização de informações, indicadores e 
índices territorializados das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social que incidem sobre 
famílias/pessoas nos diferentes ciclos da vida. Garantir aos seus usuários o acesso ao 
conhecimento dos direitos socioassistenciais e sua defesa são características da Defesa Social e 
Institucional na execução das proteções básicas e especial. Recurso INDEFERIDO, mantém – se 
o gabarito conforme divulgado. 
 

QUESTÃO 26 
A questão não faz menção aos artigos, apenas destaca que os preceitos da CLT que regulam o 
trabalho masculino são aplicáveis ao feminino e solicita a identificação da resposta que não 
corresponde a proteção do trabalho da mulher no que diz respeito ao seu acesso ao mercado de 
trabalho (Seção I - da Proteção do Trabalho da Mulher). 
 
A alternativa “B” é correta, pois descreve incorretamente o inciso II do artigo 373-A: Recusar 
emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação 
familiar ou estado de gravidez, em qualquer circunstância. 



 
O correto é: Recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, 
idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, salvo quando a natureza da atividade seja 
notória e publicamente incompatível. 
 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
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QUESTÃO 03 
A coesão não é dada pela concordância dos termos relacionados, mas sim pela relação de ideia 
entre eles. Nesse sentido, o pronome “ele” (linha 25) remete-nos à ideia dos “meninos ensinados 
desde cedo que são responsáveis pela integridade física e moral das meninas”. Quando alguém 
maltratar uma menina, “ele” (esse menino ensinado desde cedo) deverá protege-la.  Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 05 
Na frase “Sim, neutralizar pode significar...”, o termo “sim”, como está classificado no gabarito, é 

meramente explicativo e não se classifica como advérbio de afirmação. Ademais, caso fosse um 

advérbio de afirmação, a vírgula não seria obrigatória. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o 

gabarito conforme divulgado. 

QUESTÃO 11 
SEN30°/COS30° = TAN30° 
0,5/0,86 = 0,58 
Tan30° = co/ca 
0,58 = co / 60 
co = 34,8 cm 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 21 
Worms são programas semelhante aos vírus, com a diferença de estes serem autorreplicaste. 
Booters não representam um tipo de vírus, mas sim um indicativo de "inicializador" de um 
programa. Desta forma, a questão apresenta duas possíveis respostas. Recurso DEFERIDO, 
questão ANULADA.  
 
QUESTÃO 25 
Como ilustrado na imagem abaixo, a opção “B” não é oferecida no compartilhamento de pastas 
do sistema operacional Windows 7. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 



 
QUESTÃO 06 
A expressão “relações internacionais” possui a seguinte separação fonética: /r/ /e/ /l/ /a/ /ç/ 

/õ/ /y/ /s/ /~i/ /t/ /e/ /r/ /n/ /a/ /c/ /i/ /o/ /n/ /a/ /y/ /s/. De acordo com a gramática, 

não é possível que exista mais de uma vogal em uma sílaba; existe no máximo uma única vogal, e 

as demais letras ou serão consoantes ou serão semivogais. Portanto, na expressão temos 22 letras, 

21 fonemas divididos da seguinte forma: 10 consoantes, 9 vogais e 2 semivogais (/y/). Recurso 

INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

QUESTÃO 13 

“Auxílio” é uma palavra terminada em ditongo. Nesse caso, de acordo com Celso Cunha e Lindley 
Cintra: “Incluem-se na regra das palavras proparoxítonas os vocábulos terminados em encontros 
vocálicos que costumam ser pronunciados como ditongos crescentes: área, lírio, régua”. O gabarito 
da questão ainda deixa claro que inclui as palavras terminadas em ditongos. Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

 
QUESTÃO 06 
A expressão “relações internacionais” possui a seguinte separação fonética: /r/ /e/ /l/ /a/ /ç/ 

/õ/ /y/ /s/ /~i/ /t/ /e/ /r/ /n/ /a/ /c/ /i/ /o/ /n/ /a/ /y/ /s/. De acordo com a gramática, 

não é possível que exista mais de uma vogal em uma sílaba; existe no máximo uma única vogal, e 

as demais letras ou serão consoantes ou serão semivogais. Portanto, na expressão temos 22 letras, 

21 fonemas divididos da seguinte forma: 10 consoantes, 9 vogais e 2 semivogais (/y/). Recurso 

INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

 
QUESTÃO 09 
A questão disponibiliza quatro opções de erros gramaticais – qualquer erro alheio a estes não 
devem ser analisados pela questão. Iniciar o período com letra maiúscula não configura erro de 
pontuação, mas sim de ortografia. Não existe pontuação mal empregada no trecho do texto. O erro 
de regência encontra-se em “usará ... às figuras de linguagem”; o verbo “usar” é transitivo direto, 
portanto seu objeto não deverá ser precedido de crase. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o 
gabarito conforme divulgado.  

 
QUESTÃO 28 
Segundo o Cadernos de Atenção à Demanda Espontânea do Ministério da Saúde (Volume II), as 
diarreias de acordo com a duração dos sintomas são classificadas em agudas, persistentes e 
crônicas. As diarreias persistentes tem as seguintes características: Infecção continuada de um 

QUESTÃO 27 
A topologia de rede do tipo “barramento” também pode ser descrita como “em barra”, porém o 
termo “barreira” não é utilizado; a questão apresenta duas possíveis alternativas. Recurso 
DEFERIDO, questão ANULADA.  
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agente, danificando as vilosidades, e/ou uma regeneração inadequada dos eritrócitos devido à 
desnutrição crônica. Pode apresentar-se sob a forma de diarreia aquosa ou disenteria. 
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_demanda_espontanea_queixas
_comuns_cab28v2.pdf (página 56). Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme 
divulgado. 

 
QUESTÃO 06 
A expressão “relações internacionais” possui a seguinte separação fonética: /r/ /e/ /l/ /a/ /ç/ 

/õ/ /y/ /s/ /~i/ /t/ /e/ /r/ /n/ /a/ /c/ /i/ /o/ /n/ /a/ /y/ /s/. De acordo com a gramática, 

não é possível que exista mais de uma vogal em uma sílaba; existe no máximo uma única vogal, e 

as demais letras ou serão consoantes ou serão semivogais. Portanto, na expressão temos 22 letras, 

21 fonemas divididos da seguinte forma: 10 consoantes, 9 vogais e 2 semivogais (/y/). Recurso 

INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

QUESTÃO 22 

Houve equivoco quanto a divulgação do gabarito, portanto o mesmo deve ser alterado para 

contemplar o que aponta o Código de Trânsito Brasileiro. Recurso DEFERIDO, altera – se o 

gabarito para alternativa “B”. 

 
QUESTÃO 02 
A frase em questão possui a seguinte classificação fonética: /e//ç//e//s/ 
/~i//b//r//ó//g//l//y//o//s/ /ç//e//r//ã//w/ /k//o//r//i//g//i//d//o//s/ /c//õ/ /o/ 
/t//~e//p//o/. Como pode-se observar, há 5 dígrafos: /ç/, /~i/, /r/, /õ/ e /~e/. Há também 2 
ditongos: /y//o/ e /ã//w/. A palavra “imbróglios” é paroxítona terminada em ditongo. Para fins 
de acentuação é possível dizer que é uma palavra proparoxítona e, de acordo com a regra, todas 
as palavras proparoxítonas são acentuadas. Contudo, para fins de separação silábica, o ditongo 
em sua última sílaba não deve ser separado – caso o faça em uma redação, estará incorreto. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 03 
Conforme consta no gabarito, a alternativa “A” realmente está incorreta. A transformação de “serão 
corrigidos” para “corrigir-se-ão” apenas altera a da voz passiva analítica para a voz passiva 
sintética. Portanto, não há alteração de voz verbal e o sentido é mantido. Recurso INDEFERIDO, 
mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 04 
A partícula “que” é um pronome relativo e, por isso, é um termo anafórico por excelência. Os 
pronomes relativos possuem o condão de trazer termo anterior à oração em que estão inseridos. 
No período em questão, o pronome relativo “que” retoma o pronome demonstrativo “O” 
imediatamente antecedente. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 05 
Pontuação está inserido na parte de Sintaxe da gramática, portanto, no edital, inclui-se no tópico: 
“sintaxe   do   período   composto”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme 
divulgado. 
 
QUESTÃO 06 
Na frase, “está ligado” é uma locução verbal (“liga-se às convenções sociais...”). O verbo “estar” é 
um verbo auxiliar no caso e não de ligação; Caso tivéssemos “a televisão está ligada”, teríamos, aí 
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sim, um verbo de ligação e um adjetivo. “Ligado” não é na frase um adjetivo, mas sim o verbo 
principal da locução “estar ligado” – verbo “ligar”. Portanto, a crase é advindo da regência verbal. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 

QUESTÃO 09 
A questão disponibiliza quatro opções de erros gramaticais – qualquer erro alheio a estes não 
devem ser analisados pela questão. Iniciar o período com letra maiúscula não configura erro de 
pontuação, mas sim de ortografia. Não existe pontuação mal empregada no trecho do texto. O erro 
de regência encontra-se em “usará ... às figuras de linguagem”; o verbo “usar” é transitivo direto, 
portanto seu objeto não deverá ser precedido de crase. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o 
gabarito conforme divulgado.  
 
QUESTÃO 15 
M = P * (1+i)^12 
M = 19000 *(1+0,016)^12 
M = 22.986,78 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 19 

A = L*L 
A = 5*5 = 25 cm² (1 lado) 
Como conhecimento básico, o candidato precisa conhecer um cubo. 
A da superfície = 25cm² * 6 lados = 150 cm² 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

 
QUESTÃO 02 
A frase em questão possui a seguinte classificação fonética: /e//ç//e//s/ 

/~i//b//r//ó//g//l//y//o//s/ /ç//e//r//ã//w/ /k//o//r//i//g//i//d//o//s/ /c//õ/ /o/ 

/t//~e//p//o/. Como pode-se observar, há 5 dígrafos: /ç/, /~i/, /r/, /õ/ e /~e/. Há também 2 

ditongos: /y//o/ e /ã//w/. A palavra “imbróglios” é paroxítona terminada em ditongo. Para fins de 

acentuação é possível dizer que é uma palavra proparoxítona e, de acordo com a regra, todas as 

palavras proparoxítonas são acentuadas, Contudo, para fins de separação silábica, o ditongo em 

sua última sílaba não deve ser separado – caso o faça em uma redação, estará incorreto. Recurso 

INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
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QUESTÃO 03 
Conforme consta no gabarito, a alternativa “A” realmente está incorreta. A transformação de “serão 
corrigidos” para “corrigir-se-ão” apenas altera a da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. 
Portanto, não há alteração de voz verbal e o sentido é mantido. Recurso INDEFERIDO, mantém – 
se o gabarito conforme divulgado. 

 
QUESTÃO 04 
A partícula “que” é um pronome relativo e, por isso, é um termo anafórico por excelência. Os 
pronomes relativos possuem o condão de trazer termo anterior à oração em que estão inseridos. No 
período em questão, o pronome relativo “que” retoma o pronome demonstrativo “O” imediatamente 
antecedente. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 05 
Pontuação está inserido na parte de Sintaxe da gramática, portanto, no edital, inclui-se no tópico: 
“sintaxe   do   período   composto”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme 
divulgado. 
 
QUESTÃO 06 
Na frase, “está ligado” é uma locução verbal (“liga-se às convenções sociais...”). O verbo “estar” é um 

verbo auxiliar no caso e não de ligação; Caso tivéssemos “a televisão está ligada”, teríamos, aí sim, 
um verbo de ligação e um adjetivo. “Ligado” não é na frase um adjetivo, mas sim o verbo principal 
da locução “estar ligado” – verbo “ligar”. Portanto, a crase é advindo da regência verbal. Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 07 
A expressão “Além de que” é uma locução conjuntiva aditiva – “além de que”, “ademais”, “senão 
também”. Repare que a oração introduzida pela locução “além de que” não é subordinada a 
nenhuma oração principal – em outras palavras, não desempenha a função de sujeito, adjetivo ou 
advérbio de outra oração. Como um todo, ela adiciona ideia aditiva ao período antecedente. O 
“macete” da substituição da oração por “isso” parece certo aqui, pois também existe a locução 
conjuntiva “além disso”; contudo, repare que ao fazermos essa alteração, não estaríamos 
substituindo a oração inteira por “isso”, mas apenas retomando o período antecedente – “Além disso, 
a língua é um organismo vivo...”. Não faria sentido expressar “Além disso (substituição da oração), 
e novas palavras tomam forma...”, o que comprova, mais uma vez, que a expressão “Além de que” é 
uma conjunção coordenativa aditiva. Gabarito correto e mantido. Recurso INDEFERIDO, mantém 
– se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 09 
A questão disponibiliza quatro opções de erros gramaticais – qualquer erro alheio a estes não 
devem ser analisados pela questão. Iniciar o período com letra maiúscula não configura erro de 
pontuação, mas sim de ortografia. Não existe pontuação mal empregada no trecho do texto. O erro 
de regência encontra-se em “usará ... às figuras de linguagem”; o verbo “usar” é transitivo direto, 
portanto seu objeto não deverá ser precedido de crase. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o 
gabarito conforme divulgado.  
 
QUESTÃO 15 
M = P * (1+i)^12 
M = 19000 *(1+0,016)^12 

M = 22.986,78 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 19 
A = L*L 
A = 5*5 = 25 cm² (1 lado) 
Como conhecimento básico, o candidato precisa conhecer um cubo. A da superfície = 25cm² * 6 
lados = 150 cm². Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 



QUESTÃO 21 
Segundo o livro apenas o item II está correto, uma vez que no livro consta que:  
 
“Dizer que as crianças precisam brincar livremente NÃO significa dizer que o professor não deva 
interferir na brincadeira...” P. 77 
 O que torna o item I incorreto. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 25 
Houve equívoco na divulgação do gabarito. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito para 
alternativa “A”. 

 
QUESTÃO 09 
A questão disponibiliza quatro opções de erros gramaticais – qualquer erro alheio a estes não 
devem ser analisados pela questão. Iniciar o período com letra maiúscula não configura erro de 
pontuação, mas sim de ortografia. Não existe pontuação mal empregada no trecho do texto. O erro 
de regência encontra-se em “usará ... às figuras de linguagem”; o verbo “usar” é transitivo direto, 
portanto seu objeto não deverá ser precedido de crase. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o 
gabarito conforme divulgado.  
 
QUESTÃO 23 
Ambas asserções estão corretas. A asserção I pode ser consultada no link abaixo: 
http://educacao.globo.com/historia/assunto/antiguidade-e-mundo-medieval/mundo-medieval. 
html. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

 
QUESTÃO 24 
A alternativa a ser assinalada é a letra D, pois de acordo com o Coletivo de Autores, essa alternativa 
corresponde ao Jogo no Ciclo de Iniciação à Sistematização do Conhecimento, subitem 2.1.2. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 25 
Nota-se na referida questão faz referência ao fundamento ESPAÇO. “Em relação ao desenvolvimento 
técnico é sugerida a abordagem do fundamento ESPAÇO.” E estruturas rítmicas refere-se ao 
fundamento técnico RITMO. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

 
QUESTÃO 06 
A expressão “relações internacionais” possui a seguinte separação fonética: /r/ /e/ /l/ /a/ /ç/ /õ/ 

/y/ /s/ /~i/ /t/ /e/ /r/ /n/ /a/ /c/ /i/ /o/ /n/ /a/ /y/ /s/. De acordo com a gramática, não é 

possível que exista mais de uma vogal em uma sílaba; existe no máximo uma única vogal, e as 

demais letras ou serão consoantes ou serão semivogais. Portanto, na expressão temos 22 letras, 21 

fonemas divididos da seguinte forma: 10 consoantes, 9 vogais e 2 semivogais (/y/). Recurso 

INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

QUESTÃO 13 
“Auxílio” é uma palavra terminada em ditongo. Nesse caso, de acordo com Celso Cunha e Lindley 
Cintra: “Incluem-se na regra das palavras proparoxítonas os vocábulos terminados em encontros 
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vocálicos que costumam ser pronunciados como ditongos crescentes: área, lírio, régua”. O gabarito 
da questão ainda deixa claro que inclui as palavras terminadas em ditongos. Recurso INDEFERIDO, 
mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 

QUESTÃO 15 
A palavra “membros” em “países-membros” é classificada como um adjetivo, e portanto deve 
concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere – como, no caso, com “países”. 
Assim, se tivermos o adjetivo “membro” acompanhando um substantivo feminino, deverá concordar 
com este; por exemplo: “As diretoras membras da associação foram à reunião”. Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 18 
Os dois pontos não são utilizados apenas para introduzir citações; desempenham, pois, diversas 
funções.  De acordo com Celso Cunha e Lindley Cintra, entre elas, estão introduzir um 
esclarecimento ou explicação, introduzir uma enumeração explicativa ou introduzir uma citação. 
Portanto, deve-se analisar a frase dada. Em “Desejo-te isto: que sejas feliz”, o que está após os dois 
pontos é uma explicitação do pronome “isto” (“isto o que?”;” que sejas feliz”). Uma citação ocorre 
quando o autor utiliza frases e enunciados de outros autores e, evidentemente, isso não ocorre na 
questão. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

 

 
 

Belo Horizonte, 08 de Agosto de 2016. 
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