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CARGO: ENFERMEIRO 

 
Questão: 09 
Candidato: CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  

 
Sobre a charge acima, NÃO se pode afirmar: 
a) O humor do texto decorre sobretudo do fato de o aluno não saber o que é o 

termo “sujeito”. 
b) A crítica implícita na charge é a responsável pela construção do humor no texto. 
c) Implicitamente a charge tematiza a falta de credibilidade dos políticos brasileiros 

e a resposta do aluno comprova essa assertiva. 
d) O aluno demonstra “conhecer” o sujeito da oração como aquele que confia, de 

outro modo, aquele que “pratica a ação verbal”. 
 

Julgo IMPROCEDENTE o recurso. A própria argumentação da candidata já apresenta 
uma análise da charge adequada. Pela passagem “ Neste sentido pode-se considerar 
também que a alternativa D está correta, pois o menino pode ter entendido o termo sujeito 
como se fosse uma PESSOA, chamando-a de Mané por confiar na honestidade dos 
políticos, e não como o sujeito da oração(...)” mas aquele que confia, não seria o que 
pratica a ação? Diante do exposto, a afirmativa apresentada na alternativa D apresenta 
uma análise adequada da charge, não podendo então ser dada como certa, visto que o 
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enunciado da questão pede a alternativa em que NÃO SE PODE AFIRMAR, portanto, a 
alternativa que apresenta análise inadequada. 
 
Questão: 14 
Candidatos: ELMIRA VALÉRIA CARVALHO AMORIM e MÉRCIA SOUTO  
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 
Questão: 20 
Candidatos: CRISTINA ROD. DE ALMEIDA e ELMIRA VALÉRIA CARVALHO AMORIM 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 
Questão: 24 
Candidato: ELMIRA VALÉRIA CARVALHO AMORIM 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 
Questão: 28 
Candidato: MÉRCIA SOUTO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: É objetivo da vigilância epidemiológica da leishmaniose visceral: 

a)    Reduzir as taxas de letalidade e grau de morbidade por meio do diagnostico 
precoce dos casos. 

b)    Diminuir os riscos de transmissão mediante o controle da população de 
reservatórios e do agente transmissor. 

c)    Indicar ações de prevenção e controle a serem adotadas com base na situação 
epidemiológica da doença. 

d)    Todos os acima citados. 
 
O texto foi copiado na íntegra da referência abaixo citada. 
 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
Objetivos - Reduzir as taxas de letalidade e grau de morbidade por meio do diagnostico e 
tratamento precoces dos casos, bem como diminuir o risco de transmissao mediante o 
controle da populacao de reservatorios e do agente transmissor. A  vigilancia da LV 
compreende a vigilancia entomologica, de casos humanos e de casos caninos. A analise 
da situacao epidemiologica indicara as acoes de prevencao e controle a serem adotadas. 
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Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Vigilância Epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias : guia de bolso / Ministério 
da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 8. ed. rev. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010. 444 p. : Il. – (Série B. 
Textos Básicos de Saúde) pag. 281 
O RECURSO NÃO PROCEDE. 
 
 
Questão: 33 
Candidatos: ELITÔNIA PEREIRA DE ALMEIDA, CRISTINA ROD. DE ALMEIDA, 
CLARISSA A. M. LÚCIO, ELMIRA VALÉRIA CARVALHO AMORIM e MÉRCIA SOUTO 
Recurso(s): DFERIDO 
Justificativa: NULA 

 
Questão: 37 
Candidatos: CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA e MÉRCIA SOUTO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: São diagnósticos de enfermagem prioritários que podemos encontrar na 
fase aguda da queimadura, EXCETO: 

a) Volume de líquido excessivo relacionado com a retomada da intregridade capilar e 
desvio de líquido do compartimento intersticial para o intravascular. 

b) Risco de infecção relacionado com a perda da barreira cutânea e resposta imune 
comprometida. 

c) Processos familiares estreitados relacionados ao adoecimento. 
d) Mobilidade física comprometida relacionada com o edema da queimadura, dor e 

contraturas articulares. 
SEGUNDO Brunner & Suddarth - Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica.  Suzanne 
C. Smeltzer, Janice L. Hinkle, Brenda G. Bare, Kerry H. Cheever LIVRO 4 PAG LIVRO 
3 PAG 1716 a única alternativa incorreta é a letra c. 

 
O que também é confirmado no artigo: UNIDADE DE TRATAMENTO DE QUEIMADOS: 
RELATO DE EXPERIENCIA SOBRE A CONSTRUÇAO DE PROTOCOLO PARA OS 
CUIDADOS DE ENFERMAGEM.  
revistas.um.es/eglobal/article/download/614/671  

*Renata Rocha, D. e **Abreu Freitas, Mª. E. 
 B - FASE Aguda/Intermediária.  
2B- Diagnósticos de Enfermagem ... 

líquido do compartimento intersticial e intravascular.(6) 
1) Monitorar sinais vitais e somar balanço hídrico. 
2) Avaliar a presença de edema e ingurgitamento das veias jugulares. 
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3) Comunicar o médico em caso de diminuição da diurese ,ou seja, adulto < 30 ml/h e 
criança < 25ml/h; aumento de peso, PVC (pressão venosa central) e PCP (pressão capilar 
pulmonar). 

 
RECURSO NÃO PROCEDE 

 
Questão: 39 
Candidatos: ELITÔNIA PEREIRA DE ALMEIDA, CLARISSA A. M. LÚCIO, ELMIRA 
VALÉRIA CARVALHO AMORIM e MÉRCIA SOUTO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: É cuidado de enfermagem durante uma convulsão: 

a) Manter o paciente deitado de lado para evitar aspiração. 
b) Certificar se a via aérea está permeável. 
c) Proteger a cabeça com uma almofada (ou similar) para evitar lesões. 
d) Todos os acima citados  

  
SEGUNDO Brunner & Suddarth - Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 

 Suzanne C. Smeltzer, Janice L. Hinkle, Brenda G. Bare, Kerry H. Cheever; LIVRO 4 
PAG 1858 os cuidados citados nas alternativas a e b são para pós convulsão, pois 
durante a crise não há como adotar tais medidas apenas a citada na letra c. 

RECURSO NÃO PROCEDE. 

 
 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 
Questão: 03 
Candidatos: MARIA DE S. PORTO, ELÂNDIA P. OLIVEIRA e GEIZA VIANA BRAGA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O autor tem como objetivo:  
a) Defender a redução da maioridade penal. 
b) Sensibilizar as pessoas para que se manifestem a favor da redução da 

maioridade penal. 
c) Discutir a redução da maioridade penal tendo em vista a Constituição Federal 

Brasileira. 
d) Contestar, veementemente, o argumento de que a redução da maioridade penal 

é inconstitucional. 
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Julgo IMPROCEDENTE o recurso uma vez que  “ a sensibilização das pessoas para que 
se manifestem a favor da redução da maioridade penal” é um recurso utilizado pelo autor 
para defender a redução da maioridade penal. De outro modo, é preciso considerar um 
dos princípios da textualidade: a intencionalidade ( Costa Val, 1999), em que todo texto 
para ser texto ele parte de um objetivo comunicativo, e assim sendo, o objetivo deste texto 
argumentativo é “Defender a redução da maioridade penal”. Para alcançá-lo, o autor 
utiliza de recursos discursivos. As demais alternativas, são recursos 
argumentativos.  
 
Questão: 05 
Candidato: GEIZA VIANA BRAGA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A passagem em que o autor apresenta a sua tese é: 

a) Mesmo cumpridas as medidas, existe a necessidade da redução da 
maioridade penal. É preciso reconhecer que a impunidade preconizada pelo 
ECA não pode continuar.  

b) Muitos dizem que as medidas sócio-educativas do ECA não são cumpridas. 
Isso não muda a questão dos crimes cometidos por menores de 18 anos.  

c) Se estas colocações não bastam, reforço a questão do plebiscito sobre a 
maioridade penal, porque acredito que inconstitucional seja o Estado e a 
União não garantirem a segurança da população, do cidadão de bem, que 
paga impostos e ajuda a Nação em seu desenvolvimento. 

d) Se a prisão ocorresse antes de um número grande de crimes, muitos 
poderiam ser evitados. Podemos afirmar que a maioria dos detentos de hoje 
tenha também uma grande ficha como menor infrator – que enquanto menor 
existe e após os 18 anos é zerada.  

Julgo IMPROCEDENTE o recurso porque o argumento da candidata não procede. 
A começar do fato de o autor não “relatar”. O texto é predominantemente 
argumentativo, o relato está na categoria exposição e/ou narração. É preciso 
considerar que há marcas da opinião do autor não só na alternativa C, mas também na 
alternativa D, e em todas as outras, de forma subjetiva. Foi solicitado no enunciado da 
questão a tese, ou seja, ponto de vista a ser defendido, pressuposto do qual o autor 
partiu para construir a sua argumentação. Nesse sentido, toda a argumentação é 
construída a partir da afirmativa inicial “É preciso reconhecer que a impunidade 
preconizada pelo ECA não pode continuar”. As demais alternativas são recursos 
argumentativos do autor. 
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Questão: 07 
Candidato: GEIZA VIANA BRAGA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Alguns doutrinadores defendem que reduzir a maioridade penal seria 
inconstitucional, já que o artigo 60, parágrafo 4º, da Constituição Federal proíbe 
emendas que venham a abolir direitos e garantias individuais. Ora, temos dois 
fatores a explanar quanto a este assunto. O primeiro é: o que é inconstitucional? 
Hoje é implementada uma série de emendas constitucionais.  

Sobre o parágrafo acima, julgue as assertivas como VERDADEIRAS ou FALSAS: 
I- Ao citar, “alguns doutrinadores” o autor recorre a um argumento de 

autoridade de modo a convencer seus leitores da ideia defendida. 
II- O uso do “já que” sugere a soma de argumentos que seguem a mesma linha 

argumentativa. 
III- Ao utilizar a primeira pessoa do plural em “temos dois fatores...” o autor, 

além de se incluir, também coloca o leitor na interação, buscando assim, o 
‘diálogo’ com o leitor, a sua participação e por conseguinte, a sua adesão. 

IV- O primeiro fator apresentado “o que é inconstitucional” sugere a busca de 
conceitos, ao passo que o segundo fator “hoje é implementada...” aponta 
para as emendas constitucionais que já ocorrem, o que fica sugerido que o 
mesmo poderia ser feito com a redução da maioridade penal. 

V- ‘Ao convidar o leitor para participar’, o autor apresenta como o primeiro 
“fator” uma reflexão acerca do que seria inconstitucional. 

 
É correto o que se afirma em: 

a) I, II e III 
b) III, IV e V 
c) III e V 
d) Somente III 
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Julgo IMPROCEDENTE o recurso. Na assertiva IV, o que não a torna verdadeira é 
o fato de se sugerir conceitos. O autor não apresenta conceitos, apenas segue 
desconstruindo o argumento daqueles que defendem que a redução é 
inconstitucional: “Inconstitucionais seriam medidas contra o espírito do texto da 
Constituição”. A partir dessa afirmativa ele conduz o leitor a sua linha 
argumentativa, desconstruindo o argumento dos doutrinadores. 
 

 
 
 
Questão: 15 
Candidato: GEIZA VIANA BRAGA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  

Para obter uma visão mais clara do clamor da população quanto à redução da 
maioridade penal, uma pesquisa do Vox Populi (publicada na revista Veja em 
16/8/2000) aponta que 84% da população brasileira é favorável à redução da 
maioridade penal. 
 
 Sobre a passagem acima, julgue as assertivas como VERDADEIRAS ou FALSAS: 

I- O uso dos parênteses na passagem acima poderia ser substituído pelo 
emprego do travessão duplo sem que se comprometesse o sentido original e 
o valor discursivo. 

II- As duas ocorrências da crase na passagem acima atendem ao uso formal da 
norma padrão. 

III- O termo “uma pesquisa do Vox Populi” exerce a função de objeto direto. 
IV- O termo “à redução da maioridade penal” exerce a função de complemento 

nominal. 
 
São corretos: 
a) I, II e IV 
b) II e IV 
c) I e III 
d) I, II e III. 

 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso uma vez que a candidata questiona apenas que 
se a alternativa correta é I, II e IV, alternativa “a”; logo a alternativa “b” também 
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estaria, pois as assertivas II e IV são corretas. Do ponto de vista da lógica 
matemática, até poderia ser. Entretanto, do ponto de vista da leitura do enunciado, 
NÃO. Ora, “São corretos” pede a alternativa em que TODAS as assertivas estão 
corretas. Se a opção da candidata é a B, julgo que a mesma julgou a assertiva I 
como incorreta. Se o leitor não é capaz de inferir isso, tem-se aí uma deficiência de 
leitura. Considerando o objetivo da avaliação em tela, a argumentação da 
candidata NÃO PROCEDE. 
 

 

 

 

CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA 

 
Questão: 29 
Candidato: CLÉSIA PORTO FAGUNDES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 17.2, letra “b”, o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 
candidato, referente a cada questão. 

 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Questão: 05 
Candidato: IANE RIBEIRO DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A passagem em que o autor apresenta a sua tese é: 

a) Mesmo cumpridas às medidas, existe a necessidade da redução da 
maioridade penal. É preciso reconhecer que a impunidade preconizada pelo 
ECA não pode continuar.  

b) Muitos dizem que as medidas sócio-educativas do ECA não são cumpridas. 
Isso não muda a questão dos crimes cometidos por menores de 18 anos.  

c) Se estas colocações não bastam, reforço a questão do plebiscito sobre a 
maioridade penal, porque acredito que inconstitucional seja o Estado e a 
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União não garantirem a segurança da população, do cidadão de bem, que 
paga impostos e ajuda a Nação em seu desenvolvimento. 

d) Se a prisão ocorresse antes de um número grande de crimes, muitos 
poderiam ser evitados. Podemos afirmar que a maioria dos detentos de hoje 
tenha também uma grande ficha como menor infrator – que enquanto menor 
existe e após os 18 anos é zerada.  

 

Julgo IMPROCEDENTE o recurso uma vez que há marcas da opinião do autor não só na 
alternativa C, como sugeriu a candidata, mas também na alternativa D, e em todas as 
outras, de forma subjetiva. No entanto, o que foi solicitado no enunciado da questão foi a 
tese, ou seja, ponto de vista a ser defendido, pressuposto do qual o autor partiu para 
construir a sua argumentação. Nesse sentido, toda a argumentação é construída a partir 
da afirmativa inicial “É preciso reconhecer que a impunidade preconizada pelo ECA 
não pode continuar”. 

 
Questão: 27  
Candidato: IANE RIBEIRO DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  

             27)          .B            AB = 5 KM        BC = 6 KM         AC = 8 KM      BH = h     AH =x    HC = 8 - x        

                                             O menor caminho percorrido será à distância BH que é a altura relativa ao lado            

A.          H                 .C      AC. 

     O triângulo ABH é retângulo, logo  =  +   +    25 -  
 
      O triângulo BHC é retângulo, logo  =  +   +    
36 – 64 + 16x -  
      Daí 25 -  = -28 +16x -  16x = 53  x =     25 -  

 25 -    =     =       =  = 3,7km 
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Questão: 30 
Candidato: IANE RIBEIRO DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Aplicando o teorema de Pitágoras, temos que  = + a = 
13,5 cm. Sabemos que segmentos tangentes são congruentes. Veja o desenho abaixo. 
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Então 2r = 10,8 + 8,1 – 13,5 = 5,4. Logo d = 5,4 cm.  

Resp: A 

 
 
Questão: 37  
Candidato: IANE RIBEIRO DOS SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 

 

 

 

 

CARGO: VIGILANTE 

 
Questão: 01 
Candidato: NUNES XAVIER DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O texto acima tem por objetivo: 

a- Provocar o humor. 
b- Relatar um fato. 
c- Mostrar o dia- a- dia de um diretor de escola. 
d- Mostrar as características comuns entre alunos e profissionais da educação. 

 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso apresentado uma vez que pelos documentos oficiais, 
tome-se como referência os Parâmetros Curriculares Nacionais, todo ensino de Língua 
Portuguesa, em todos os níveis, deve estar assentado sob a noção dos gêneros e tipos 
textuais. Tal noção advém da visão sociointeracionista da linguagem, tendo como 
referência os estudos de Bakhtin. Tais estudos associam os textos como práticas sociais, 
assim, gêneros são concebidos como práticas sociais. Nessa perspectiva, vários autores, 
destaco Marcuschi (2003, Gênero e Ensino) explicam que o texto como prática social 
apresenta marcas, relativamente estáveis, que permitem aos usuários reconhecer essas 
características. Assim, quando alguém diz a uma criança “era uma vez...” ela já sabe de 
pronto que estará diante de uma história, conto. Quando, numa roda de amigos alguém 
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diz, “vou contar uma de loira...” sabe-se que será apresentada uma piada. Assim, os 
gêneros apresentam pistas reconhecidas pelos usuários da língua. As questões da prova 
foram elaboradas seguindo as orientações teóricas preconizadas nos documentos oficiais. 
 
DA ARGUMENTAÇÃO DO CANDIDATO: 
 
1- O candidato tenta alegar que o texto “trata de um fato”, e não de humor; 
2- O candidato alega que português não é exato; 
3- O candidato alega que o texto em sua totalidade não trata de humor porque não tem 

um título que expresse isso; 
4- O candidato faz uma análise “por partes” tentando provar que o texto tem por objetivo 

RELATAR um fato. 
 
Conforme já exposto, a elaboração desta prova segue preceitos dispostos em 
documentos oficiais da Educação Brasileira que preconizam o Gênero textual como objeto 
de ensino da língua portuguesa. A Noção de gênero enquanto prática parte da noção das 
intenções comunicativas dos diversos textos que circulam socialmente. Assim, 
reconhecidamente, um artigo de opinião tem como proposta a defesa de um ponto de 
vista, portanto, predomina o tipo textual “argumentação”; a notícia tem como objetivo a 
apresentação de um fato verídico, atual, sendo predominante o tipo textual “exposição”; a 
carta ao leitor, gênero característico de revistas da esfera jornalística que circulam 
semanalmente, caracteriza-se pela apresentação da matéria de capa e ao mesmo tempo 
apresenta o posicionamento do veículo de comunicação acerca de um fato. Todos esses 
exemplos comprovam que os gêneros, práticas sociais, apresentam características 
reconhecidas pelos usuários. Assim, cada um deles tem um objetivo, e esse objetivo, em 
certa medida determina a tipologia predominante.  
 
Qualquer usuário da língua, ao ouvir ou ler um texto humorístico, saberá que está diante 
de uma piada. A piada se caracteriza, portanto, como um texto com intenção de provocar 
o humor. O tipo textual predominante é a narração – tipologia que apresenta um fato. Mas 
a intenção da piada não é o relato do fato em si, se assim fosse, poderíamos dizer que 
esse texto seria uma notícia? Uma reportagem? Uma crônica? Um conto? O candidato 
poderia ter alegado que seria um conto. Mas onde estariam as marcas temporais 
características? Bom, então, enquanto prática social, o texto é o que? Notícia? 
 
O segundo argumento do candidato é totalmente inócuo. Os estudos linguísticos mostram 
as marcas que permitem que eu afirme uma coisa em detrimento de outra, por meio de 
análises que tomam ESTUDOS como referência. Como no caso em tela. Não posso 
afirmar que o objetivo do texto seja relatar um fato porque ele não é uma notícia, é uma 
piada. E uma pessoa nem precisa ser alfabetizada para reconhecer as diferenças.  
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O candidato alega que o texto em sua totalidade não trata de humor. Isso não procede. É 
na sua totalidade e pelas marcas macro e micro estruturais ( tipologia predominante, 
recursos discursivos) que percebemos o humor. De outro modo, lendo ou ouvindo o texto 
todo, sabemos que ao “contar o caso” o que o tornou “engraçado” é o fato de o filho já ser 
um adulto. 
 
Assim exposto, reafirmo ser improcedente o recurso por todas as alegações 
desconsiderarem os preceitos teóricos ditados pelos documentos oficiais para todos os 
níveis de ensino. O “alfabetizado” não precisa conhecer esses preceitos teóricos, mas 
como usuário da língua saberá reconhecer os gêneros pelas práticas sociais. O ensino de 
língua portuguesa, em todos os níveis, parte, necessariamente das noções de gênero e 
tipo textual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão: 03 
Candidato: MIRIAN SILVA SANTOS  
Recurso(s): INDEFERIDO 

  Justificativa: A frase “– Acorda, filho!” é 
a) Exclamativa 
b) Declarativa 
c) Interrogativa 
d) Imperativa 

 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso uma vez que a questão solicita APENAS a 
identificação da classificação correta da frase “Acorda, filho!”, sendo a mesma imperativa. 
Assim, a questão respeita o edital e apresenta enunciado claro e resposta OBJETIVA. 
 
DA ARGUMENTAÇÃO DO CANDIDATO:  
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1- A alternativa está errada porque a conjugação está errada. O candidato apresenta 
verbos conjugados no imperativo e depois alega que a forma de 3ª pessoa do singular 
deveria ser “acorde” e não “acorda” como está na frase. 
Pela norma padrão, a afirmativa em negrito está correta, o que não explica a afirmação da 
“alternativa está errada”. Primeiro porque o que se está avaliando na questão em tela é a 
classificação da frase, e nesse sentido, não há o que contestar. Segundo, o texto 
representa uma situação informal de uso de linguagem. É muito comum nessa variante 
ocorrer esse desvio padrão – troca da forma de terceira pessoa do singular pela segunda 
pessoa do singular. E atendendo à situação de uso da linguagem, o emprego é adequado 
tendo em vista a situação enunciativa.  Exemplo clássico dessa troca é a propaganda 
“Vem para caixa você também”. Neste caso a propaganda faz a troca propositalmente 
para efeito de aproximação e não ordem.  
 
Mediante o exposto, o recurso é improcedente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão: 03 
Candidato: NUNES XAVIER DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 

  Justificativa: A frase “– Acorda, filho!” é 

a) Exclamativa 
b) Declarativa 
c) Interrogativa 
d) Imperativa 

Julgo IMPROCEDENTE o recurso uma vez que a questão solicita APENAS a 
identificação da classificação correta da frase “Acorda, filho!”, sendo a mesma imperativa. 
Assim, a questão respeita o edital e apresenta enunciado claro e resposta OBJETIVA. 
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O candidato não apresenta argumentação com base em conceitos alegando dificuldade 
da questão tendo em vista que a prova foi destinada a alfabetizados. Não se pode aceitar 
tal argumento. Primeiro porque a questão atende ao edital, segundo porque a noção de 
imperativo é percebida por crianças. Eglê Frachi relata em seu livro “Redação na Escola” 
que as crianças são capazes de produzir textos com uso inclusive de imperativo, já que 
lidam com instruções e ordens desde os primeiros contatos com a linguagem. Tanto é que 
uma criança, ao ganhar um jogo e abrir a caixa, sentou-se com a mãe no chão. 
Percebendo que as peças estavam “desmontadas”(havia necessidade de colar adesivos 
em peças plásticas), a mãe começou a colagem e o filho pegou a caixa de cabeça para 
baixo e começou... pegue a arvre cola a figurinha da arvre... pegue os macaquinhos e 
pregue as figura... 

 
Questão: 10 
Candidato: NUNES XAVIER DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: 

 “– Hoje eu não vou ao colégio!” 
O verbo sublinhado está em que tempo verbal? 

a) Pretérito perfeito do indicativo. 
b) Presente do subjuntivo. 
c) Imperativo afirmativo. 
d) Presente do indicativo. 

 

 
 
 
Questão: 19 
Candidato: NUNES XAVIER DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Os verbos utilizados na segunda parte do texto – coloque e deixe, estão: 

a) No modo indicativo 
b) No modo subjuntivo 
c) No modo imperativo 
d) Nos modos indicativo e imperativo. 

 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso porque as questões acima atendem ao edital. Na 
medida que o edital apresenta “classes de palavras” e depois, separadamente, verbo, 
entende-se que o estudo de verbo aborde as suas flexões, tempo, modo e pessoa. 
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Mediante a argumentação da candidata, a contestação não procede, uma vez que as 
questões atendem ao que é exposto como matéria no edital. 
 
 
Questão: 23  
Candidato: LUIZ FELIPE QUEIROZ PEREIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Se 5 onças comem 50 kg de carne diariamente, então uma onça come, em 
média (50 5 = 10 kg )de carne por dia. Então, em10 dias, uma onça comerá (10  10 
=100 kg) dessa carne.   
 
Resp: C 
 

CARGO: DEFENSOR PÚBLICO 

 
Questão: 14 
Candidato: FLÁVIO ROD. JESUS DE ANDRADE  
Recurso(s): INTEMPESTIVO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 17.3 os recursos intempestivos serão 
desconsiderados. 

 
Questão: 14 
Candidato: JÔNATAS ANDRADE PEREIRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 
 
 
 
Questão: 20 
Candidato: FLÁVIO ROD. JESUS DE ANDRADE  
Recurso(s): INTEMPESTIVO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 17.3 os recursos intempestivos serão 
desconsiderados. 

 
Questão: 20 
Candidato: JÔNATAS ANDRADE PEREIRA 
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Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 
Questão: 34 
Candidato: FLÁVIO RODRIGUES JESUS DE ANDRADE  
Recurso(s): INTEMPESTIVO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 17.3 os recursos intempestivos serão 
desconsiderados. 

 
Questão: 34 
Candidato: JÔNATAS ANDRADE PEREIRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “C” e não a letra D conforme foi divulgado no 
gabarito oficial. 

 
Questão: 37 
Candidato: FLÁVIO ROD. JESUS DE ANDRADE  
Recurso(s): INTEMPESTIVO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 17.3 os recursos intempestivos serão 
desconsiderados. 

 
Questão: 37 
Candidato: JÔNATAS ANDRADE PEREIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Tendo em vista que o princípio da correlação guarda relação com a causa 
de pedir, sendo certo que o referido princípio assegura correspondência entre o pedido e 
a sentença, evitando-se, assim, a prolação de sentença extra e ultra petita, vedadas em 
nosso sistema. 

 

Questão: 38 
Candidato: FLÁVIO ROD. JESUS DE ANDRADE  
Recurso(s): INTEMPESTIVO 
Justificativa: De acordo com o Edital, item 17.3 os recursos intempestivos serão 
desconsiderados. 
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Questão: 38 
Candidato: JÔNATAS ANDRADE PEREIRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “A” e não a letra D conforme foi divulgado no 
gabarito oficial. 

 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

 
Questão: 14 
Candidatos: DAMARES MARIA DA ROCHA e LIGIANE BATISTA VIANA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 

 

CARGO: ODONTÓLOGO 

 
 
Questão: 26  
Candidato: IVONÁDIA FERREIRA SALES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 
 
 
 
 
Questão: 27  
Candidato: IVONÁDIA FERREIRA SALES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Em Biossegurança, a precaução padrão para que os profissionais tornem 
seguros o uso dos artigos deverá ser: (biosseg novo 44) 

a) O tratamento das superfícies 
b) Esterilização e desinfecção dos artigos* 
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c) Uso de equipamentos de proteção individual  
d) Imunização 
 
Resposta correta letra B 
 
JUSTIFICATIVA: O candidato não apresentou bibliografia para sustentar seu recurso. 
Houve aqui um equívoco de interpretação por parte do candidato, já que a questão 
trata do uso de ARTIGOS (INSTRUMENTAIS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS 
NA ROTINA CLÍNICA) e não do profissional propriamente dito. 
 A questão encontra-se de acordo com o programa da prova e pode ser encontrada 

na seguinte bibliografia: 
SILVA, A.S.F. Biossegurança em Ambientes Odontológicos. São Paulo: Pancast 

Editora, 2004. Pag. 44 
 
 
Questão: 34 
Candidato: RENATO JOSÉ LOPES DAS NEVES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão encontra-se de acordo com o Edital e pode ser encontrada na 
própria bibliografia recomendada pelo candidato. A recomendação para Aplicação Tópica 
de Flúor é para cidades com exposição de flúor na água a menos de 5 anos, e não a 
menos de 3 anos. De acordo com a interpretação do candidato uma cidade com 
exposição de flúor na água a 4 anos por exemplo não necessitaria de ATF, o que não 
está de acordo com as normas no MS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão: 36 
Candidato: IVONÁDIA FERREIRA SALES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
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Justificativa: Dos dentes ou restos radiculares abaixo listados, o fórceps 23 será utilizado 
normalmente para a exodontia dos (as):  

a) Raízes inferiores 
b) Raízes superiores 
c) Molares inferiores 
d) Caninos e pré-molares superiores 

 
Resposta correta letra C 
 
JUSTIFICATIVA: O candidato não apresentou bibliografia para sustentar seu recurso. A 
questão encontra-se de acordo com o programa da prova e pode ser encontrada na 
seguinte bibliografia: 
SANTOS, W.N. – ACD-Auxiliar de Consultório Dentário. Livraria e Editora Rubio, 2004 
pag. 132 
 

 
Questão: 38 
Candidato: IVONÁDIA FERREIRA SALES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Das drogas ou substâncias abaixo listadas, utilizadas no controle da 
doença periodontal, aquela que será mais eficaz quando se diagnostica superinfecção 
com bactérias como enterobactérias, pseudômonas e estafilococos será o (a):  

a) Metronidazol  
b) Ciprofloxacin 
c) Clorexidina 
d) Associação de metronidazol e penicilina  
 

Resposta correta letra B 
 
JUSTIFICATIVA: O candidato não apresentou bibliografia para sustentar seu recurso. A 
questão encontra-se de acordo com o programa da prova e pode ser encontrada na 
seguinte bibliografia: 
SANTOS, W.N. – ACD-Auxiliar de Consultório Dentário. Livraria e Editora Rubio, 2004 
pag. 132 
Preus, Laurell, Edung – Doenças Periodontais. São Paulo: Artes Médicas, 2002. Pag 45 
 

 

 

CARGO: BIOQUÍMICO 
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Questão: 14 
Candidatos: FERNANDA BRITO SOUZA e ANA NÉRY CARDOSO SIQUEIRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 

Questão: 34  
Candidato: ANA NÉRY CARDOSO SIQUEIRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “B” e não a letra C conforme foi divulgado no 
gabarito oficial. 

 

 

CARGO: MOTORISTA  

 
Questão: 08   
Candidato: HÉRICO SOUZA MATOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Mantém-se a resposta, pois apresenta-se de forma correta de acordo o 
anexo I do Código de Trânsito Brasileiro. 

  
Questão: 18 
Candidatos: ANTÔNIO S. SOUZA, ELIL DIAS OLIVEIRA, RONALDO ROD. DOS 
SANTOS, GILVAN SOUZA CAIRES, EUGÊNIO G. VIANA, ELIONAI SANTOS SILVA, 
MAKSLAN DE SOUZA PINHEIRO e ADRIANO GONÇALVES DOS SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 
Questão: 24  
Candidato: HÉRICO SOUZA MATOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Mantém-se a resposta, pois o coletor de admissão serve tão somente para 
conduzir a mistura gasosa (ar-combustível) até a câmara de combustão. 

CARGO: OFICIAL DE SERVIÇOS 
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Questão: 01 
Candidato: JOÃO ANDRADE RIBEIRO DE SOUZA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O texto acima tem por objetivo: 

a) Provocar o humor. 
b) Relatar um fato. 
c) Mostrar o dia- a- dia de um diretor de escola. 
d) Mostrar as características comuns entre alunos e profissionais da educação. 

 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso apresentado uma vez que pelos documentos oficiais, 
tome-se como referência os Parâmetros Curriculares Nacionais, todo ensino de Língua 
Portuguesa, em todos os níveis, deve estar assentado sob a noção dos gêneros e tipos 
textuais. Tal noção advém da visão sociointeracionista da linguagem, tendo como 
referência os estudos de Bakhtin. Tais estudos associam os textos como práticas sociais, 
assim, gêneros são concebidos como práticas sociais. Nessa perspectiva, vários autores, 
destaco Marcuschi(2003, Gênero e Ensino) explicam que o texto como prática social 
apresenta marcas, relativamente estáveis, que permitem aos usuários reconhecer essas 
características. Assim, quando alguém diz a uma criança “era uma vez...” ela já sabe de 
pronto que estará diante de uma história, conto. Quando, numa roda de amigos alguém 
diz, “vou contar uma de loira...” sabe-se que será apresentada uma piada. Assim, os 
gêneros apresentam pistas reconhecidas pelos usuários da língua. As questões da prova 
foram elaboradas seguindo as orientações teóricas preconizadas nos documentos oficiais. 
 
DA ARGUMENTAÇÃO DO CANDIDATO: 

1- O candidato tenta alegar que o texto “trata de um fato”, e não de humor; 
2- O candidato alega que português não é exato; 
3- O candidato alega que o texto em sua totalidade não trata de humor porque não 
tem um título que expresse isso; 
4- O candidato faz uma análise “por partes” tentando provar que o texto tem por 
objetivo RELATAR um fato. 
 

Conforme já exposto, a elaboração desta prova segue preceitos dispostos em 
documentos oficiais da Educação Brasileira que preconizam o Gênero textual como objeto 
de ensino da língua portuguesa. A Noção de gênero enquanto prática parte da noção das 
intenções comunicativas dos diversos textos que circulam socialmente. Assim, 
reconhecidamente, um artigo de opinião tem como proposta a defesa de um ponto de 
vista, portanto, predomina o tipo textual “argumentação”; a notícia tem como objetivo a 
apresentação de um fato verídico, atual, sendo predominante o tipo textual “exposição”; a 
carta ao leitor, gênero característico de revistas da esfera jornalística que circulam 
semanalmente, caracteriza-se pela apresentação da matéria de capa e ao mesmo tempo 
apresenta o posicionamento do veículo de comunicação acerca de um fato. Todos esses 
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exemplos comprovam que os gêneros, práticas sociais, apresentam características 
reconhecidas pelos usuários. Assim, cada um deles tem um objetivo, e esse objetivo, em 
certa medida determina a tipologia predominante.  

Qualquer usuário da língua, ao ouvir ou ler um texto humorístico, saberá que está 
diante de uma piada. A piada se caracteriza, portanto, como um texto com intenção de 
provocar o humor. O tipo textual predominante é a narração – tipologia que apresenta um 
fato. Mas a intenção da piada não é o relato do fato em si, se assim fosse, poderíamos 
dizer que esse texto seria uma notícia? Uma reportagem? Uma crônica? Um conto? O 
candidato poderia ter alegado que seria um conto. Mas onde estariam as marcas 
temporais características? Bom, então, enquanto prática social, o texto é o que? Notícia? 

O segundo argumento do candidato é totalmente inócuo. Os estudos linguísticos 
mostram as marcas que permitem que eu afirme uma coisa em detrimento de outra, por 
meio de análises que tomam ESTUDOS como referência. Como no caso em tela. Não 
posso afirmar que o objetivo do texto seja relatar um fato porque ele não é uma notícia, é 
uma piada. E uma pessoa nem precisa ser alfabetizada para reconhecer as diferenças.  

O candidato alega que o texto em sua totalidade não trata de humor. Isso não 
procede. É na sua totalidade e pelas marcas macro e micro estruturais ( tipologia 
predominante, recursos discursivos) que percebemos o humor. De outro modo, lendo ou 
ouvindo o texto todo, sabemos que ao “contar o caso” o que o tornou “engraçado” é o fato 
de o filho já ser um adulto. 

Assim exposto, reafirmo ser improcedente o recurso por todas as alegações 
desconsiderarem os preceitos teóricos ditados pelos documentos oficiais para todos os 
níveis de ensino. O “alfabetizado” não precisa conhecer esses preceitos teóricos, mas 
como usuário da língua saberá reconhecer os gêneros pelas práticas sociais. O ensino de 
língua portuguesa, em todos os níveis,  parte, necessariamente das noções de gênero e 
tipo textual. 
 

Questão: 03 
Candidato: JOÃO ANDRADE RIBEIRO DE SOUZA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A frase “– Acorda, filho!” é 

a) Exclamativa 
b) Declarativa 
c) Interrogativa 
d) Imperativa 

Julgo IMPROCEDENTE o recurso uma vez que a questão solicita APENAS a 
identificação da classificação correta da frase “Acorda, filho!”, sendo a mesma imperativa. 
Assim, a questão respeita o edital e apresenta enunciado claro e resposta OBJETIVA. 
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DA ARGUMENTAÇÃO DO CANDIDATO:  

1- A alternativa está errada porque a conjugação está errada. O candidato apresenta 
verbos conjugados no imperativo e depois alega que a forma de 3ª pessoa do singular 
deveria ser “acorde” e não “acorda” como está na frase. 

Pela norma padrão, a afirmativa em negrito está correta, o que não explica/justifica a 
afirmação da “alternativa está errada”. Primeiro porque o que se está avaliando na 
questão em tela é a classificação da frase, e nesse sentido, não há o que contestar. 
Segundo, o texto representa uma situação informal de uso de linguagem. É muito comum 
nessa variante ocorrer esse desvio padrão – troca da forma de terceira pessoa do singular 
pela segunda pessoa do singular. E atendendo à situação de uso da linguagem, o 
emprego é adequado tendo em vista a situação enunciativa.  Exemplo clássico dessa 
troca é a propaganda “Vem para caixa você também”. Neste caso a propaganda faz a 
troca propositalmente para efeito de aproximação e não ordem.  

Mediante o exposto, o recurso é improcedente. 

 
Questão: 23 
Candidato: JOÃO ANDRADE RIBEIRO DE SOUZA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Se 5 onças comem 50 kg de carne diariamente, então uma onça come, em 
média (50 5 = 10 kg )de carne por dia. Então,  em10 dias, uma onça comerá ( 10  10 
=100 kg) dessa carne.   
 
Resp: C 
 

CARGO: PROFESSOR PI 

Questão: 06  
Candidatos: ERALDO NEVES FEIJÓ e ESLANE TEIXEIRA OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A alternativa incorreta é a C. (PCN-Ed.Física)  
Mesmo sem a referência do PCN, as alternativas levam o candidato a perceber que é 
sobre Educação Física (... atividades corporais; ...padrões de estética, beleza e saúde; 
...jogos, brincadeiras....) 
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Questão: 21 
Candidato: EZENILDE RIBEIRO GOMES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa incorreta é a letra “A” e não a letra C conforme foi divulgado 
no gabarito oficial.  A alternativa D está correta porque a segunda oração representa 
sintaticamente o sujeito da primeira – afirma (v.t.d.) – se (partícula apassivadora). 
 

Questão: 25 
Candidatos: ERALDO NEVES FEIJÓ, ALINE COSTA CORREIA, EDSÔNIA ROSA DE 
JESUS e ESLANE TEIXEIRA OLIVEIRA    
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 

Questão: 31 
Candidato: IZENILDE RIBEIRO GOMES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Conserva-se o gabarito – alternativa C, segundo Amabis e Martho em 
Conceitos de Biologia - págs. 172 e 173. Os decompositores fazem parte do conjunto de 
relações alimentares entre todos os componentes do ecossistema, que forma uma 
intrincada rede, chamada teia alimentar. Eles, por se alimentarem dos representantes de 
todos os níveis tróficos, não são incluídos diretamente nas cadeias alimentares. 
 
 
Questão: 34 
Candidato: IZENILDE RIBEIRO GOMES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 40 
Candidatos: ERALDO NEVES FEIJÓ, ALINE COSTA CORREIA, EDSÔNIA ROSA DE 
JESUS, ESLANE TEIXEIRA OLIVEIRA e IZENILDE RIBEIRO GOMES  
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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CARGO: PROFESSOR PII PORTUGUÊS 

Questão: 24 
Candidato: CARLOS ALBERTO PINHEIRO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Para ela, o programa irá, na melhor das circunstâncias, minimamente 
alfabetizar as pessoas num sentido restrito. “Onde elas aprendem o código, a mecânica, 
mas depois não saberão usar.” 
 
Os pronomes destacados retomam, respectivamente: 

 
a) Magda Soares, circunstâncias 
b) A educadora, pessoas 
c) Magda Soares, pessoas 
d) A educadora, circunstâncias. 

 

Julgo IMPROCEDENTE o recurso uma vez que a alegação do candidato fundamenta-se 
na prática da leitura enquanto “construção de sentido”. Tal acepção é a corretamente 
preconizada em todos os documentos oficiais. Entretanto, o que está em julgo, é o 
conhecimento do uso de pronomes, e, portanto, coesão textual. Assim, apesar de o leitor 
retoma a Magda Soares como referência, no texto, a retomada pronominal é feita à 
educadora, substantivo feminino mais próximo ao “ela” no texto. Prova disso é que se 
caso, um desses dois elementos fosse masculino, ou estivesse no plural, estaríamos 
diante de um problema de coesão textual. 
Costa Val (1999) em seu livro, Redação e textualidade, apresenta os quesitos que 
garantem a coesão e coerência de um texto. Ao apresentar tal tópico, apresenta uma 
produção de texto que transcrevo abaixo: 

 
OS DOIS LADOS DA TELEVISÃO 

 A televisão, assim como várias outras coisas presentes em nosso mundo, tem 
seus dois lados: O do bem e o do mal. 
 É um meio de comunicação assim como o rádio, o jornal, as revistas, traz 
informações e cultura como todos eles, assim como trazem também coisas ruins e 
nocivas. 
 Não podemos culpá-la totalmente pela violência nos jovens, brigas nos casais e 
más influências para as crianças, ela só cria isso se permitirmos. 
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 Na sua análise, a autora apresenta o uso do pronome em negrito como um 
problema de coesão, pois não há um substantivo feminino, no singular, no parágrafo 
anterior, havendo, portanto, uma inadequação. Assim, pode-se associar o caso em tela, a 
esse exemplo.  

Do ponto de vista do leitor enquanto construtor de sentido, por certo retomamos a 
televisão como referência, e na prova aqui em análise, a Magda Soares. Entretanto, do 
ponto de vista da coesão, o “La” não tem referente no parágrafo precedente, e o ela, no 
caso em tela, retoma por aproximação a educadora, e não Magda Soares. 

CARGO: PROFESSOR P2II HISTÓRIA 

Questão: 23 
Candidato: ROSÂNGELA TAVARES ROCHA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 

Questão: 32 
Candidato: ROSÂNGELA TAVARES ROCHA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não procede, pois, para compreender a história é necessário sim uma 
memorização por períodos históricos e no contexto da questão não é abordado a 
memorização específica da datas, mas sim a questão econômica da colônia 
brasileira.(Período Colonial)  
 
Até o final do século XVII e começo do XVIII, toda a vida econômica da colônia brasileira 
estava centrada no ______________________. 
 
Assinale a alternativa que completa corretamente o enunciado acima 
 

a)  Nordeste. 
b) Sudeste. 
c) Sul. 
d) Norte.   
 

A questão correta permanece a alternativa A. 
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CARGO: PROFESSOR PII CIÊNCIAS 

 
 
Questão: 29 
Candidato: FERNANDA KEILA DE ALMEIDA TAVARES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O fato de ter na mesma questão anemia hemolítica e anemia aplástica não 
invalida a questão, porque o tipo da questão elaborada é: NÃO ESTÁ RELACIONADO 
CORRETAMENTE. A resposta correta é a opção B – Não está relacionado corretamente 
por que: 
 Segundo a Prova: Anemia aplástica: ocorre quando hemácias são destruídas no 
baço de maneira desordenada e transformadas em bilirrubina. 

 O que está incorreto, pois: 

  Anemia aplástica: ocorre quando há diminuição na produção de hemácias e demais 
células do sangue provocada por doenças que afetam a medula óssea vermelha, como 
leucemia e outras formas de câncer. 

 Conclusão o fato questionado pela inscrita de repetição dos tipos de anemia não 
tem haver com o tipo de questão – poderia ter sido usado o mesmo tipo de anemia em 
todas as opções para marcar o que não está relacionado corretamente. 

*Opção válida e correta B conforme o gabarito da empresa.  
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Questão: 30 
Candidato: FERNANDA KEILA DE ALMEIDA TAVARES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: As doenças A e B são respectivamente: Gonorréia e Leptospirose fato não 
questionado pela inscrita.   
 Opção C – não é Gonorréia nem Cancro- mole então restaria para a inscrita às 
opções A ou D, porém se a referência das doenças é Gonorréia – Leptospirose e... só 
restaria a Sífilis.  

* não está escrito na questão que a Sífilis não pode ser transmitida por sangue. 

 O contágio extragenital é raro (não impossível). 

 Conclusão: Doença A Gonorréia  

 Doença B Leptospirose  

 Doença C Sífilis 

* Opção correta A – Conforme gabarito da empresa. 

 
Questão: 31 
Candidato: FERNANDA KEILA DE ALMEIDA TAVARES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: 1º No livro de Biologia de José Arnaldo F. e Clarinda Mercadante  
Volume único página 185 você encontrará que as “Rodofíces” podem ser encotradas em 
solo úmido. 

 2º São filamentosas e não foi dito que não podem ser parenquimosas. 
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 Conclusão: Só com os itens: tem espécies comestíveis e produzem o ágar já 
fecharia a questão em rodofíceas. 

 *Opção correta e válida A conforme gabarito da empresa. 

 Conclusão Geral: 

 Gabarito da empresa correto. 

 

 

 

 

CARGO: PROFESSOR PII GEOGRAFIA 

 

Questão: 26 
Candidato: MARCELA RODRIGUES PORTO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O Recurso da QUESTÃO 26 não procede, pois o contexto refere-se a uma 
das consequências da modernização das técnicas no contexto rural. Como pode ser 
explicado no texto do livro: Geografia geral e do Brasil, vol 3, do Autor Eustáquio de Sene, 
p. 240. , no ANEXO I   
 
Uma das consequências da modernização das técnicas é a complexa subordinação da 
agropecuária ao capital industrial - além da valorização das terras agricultáveis -, que 
promove a concentração das propriedades e a intensificação 
________________________. 
     
Assinale a alternativa CORRETA que preenche a lacuna no enunciado acima: 
 

a) da transumância. 
b) do êxodo rural.  
c) do movimento  pendular. 
d) do  êxodo urbano. 

 
Permanece a resposta B 
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Questão: 37 
Candidato: MARCELA RODRIGUES PORTO 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão: 38 
Candidato: MARCELA RODRIGUES PORTO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O Recurso da QUESTÃO 38 não procede, pois o contexto refere-se a 
criação de reservas, ou seja, criação de áreas destinadas à conservação da 
biodiversidade natural, ao desenvolvimento social sustentável de suas populações, criado 
pela ONU.   Como pode ser explicado no texto do livro: Geografia  Espaço e Vivência, vol 
3, do Autor Levon Boligian,  p. 154. , no ANEXO II   
 

Ainda que existam impasses e divergências entre as nações no que se refere a 
uma política ambiental de alcance global, algumas ações têm repercutido 
internacionalmente. Entre elas podemos citar a iniciativa por parte da ONU de criar áreas 
destinadas à proteção ambiental no mundo todo.  
 

Neste contexto, destaca-se: 
 
a) Tecnologias limpas       
b) Protocolo de Kyoto 
c) Sistema de Reserva da Biosfera 
d) Conservacionismo  
 
Permanece a resposta C. 
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CARGO: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
Questão: 19 
Candidatos: MARIA D’AJUDA SOARES SILVA, CATRINE OLIVEIRA COSTA, LEILA 
TEIXEIRA ROCHA PINHEIRO e CLELMA ROD. VIEIRA ROCHA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 

 

 

 

 

 

CARGO: CONTROLADOR INTERNO 

 
Questão: 14  
Candidatos: RENATO HENRIQUE CUNHA DA CRUZ e WEDSON SERAFIM DA SILVA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 

 
Questão: 34 
Candidato: WEDSON SERAFIM DA SILVA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 


