MUNICÍPIO DE CANTAGALO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DECISÃO DOS RECURSOS
(INFRARRELACIONADOS)
I
DOS RECURSOS

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados,
que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no EDITAL DO CONCURSO
PÚBLICO Nº. 001/2013 DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO-RJ.
RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA
Inscrição Nome
366000003
366003223
366004392
366004863
366005471
366010305
366000857
366005040
366005205
366009682
366001260
366010460
366011457
366000364
366003280
366000036
366007275
366000254
366001739
366005380
366010143
366004591
366000168
366002914
366005823
366000603
366004629
366004263

Amanda Teixeira De Oliveira
Marcos Vinicius Noronha Da Silva
Greicyane De Souza Pimentel
Vitor Berçot Pinheiro
José Alan David Da Silva Duarte
Arthur Luiz Lutterbach
Lais Godinho Busquet Soares
Anna Carolina Závoli Machado
Milena Rozalino Souza
Karine Noronha De Oliveira
Liege Da Cunha Oliveira
Marissol Araújo Bittencourt
Adilea Barizão Teixeira Da Cunha
Jean Mello Da Silva
Jonathan De Oliveira Linhares
Edson Luis Gomes Do Nascimento
Pamella Barizão Da Silva
Vinícius Hubner Florindo
Natasha Hottz Almeida
Whashington Luiz Dos Santos
Wivianne Hentzy Oliveira
Sissa Freitas De Souza Alves
Wallisson Alves De Rezende
Marianna Monteiro Longue
Francisco De Assis Martelini Júnior
José Luís Magalhães Abril
Rolfe Pinho Dias
Walmor Martorelli Junior

Cargo
Agente Administrativo
Agente Administrativo
Agente Administrativo
Agente Administrativo
Agente Administrativo
Agente Administrativo
Assistente Social
Assistente Social
Assistente Social
Assistente Social
Assistente Social - CAPS
Auxiliar de Creche
Auxiliar de Creche
Auxiliar de Enfermagem - PSF
Auxiliar de Oficina - Artes Marciais
Auxiliar de Serviços Diversos
Auxiliar de Serviços Diversos
Cirurgião Dentista - PSF
Cirurgião Dentista - PSF
Enfermeiro - CAPS
Enfermeiro - CAPS
Enfermeiro - CRECHE
Enfermeiro - PSF
Enfermeiro - PSF
Enfermeiro - PSF
Engenheiro Civil
Engenheiro Florestal
Farmacêutico Bioquímico
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366007346
366004946
366004497
366005118
366007946
366005481
366007764
366009420
366001341
366009209
366002197
366004508
366008634
366008456
366002373
366002456
366002956
366005067
366008540
366009154
366010415
366011238
366002853
366002969
366008947
366011648
366000270
366003100
366001806
366003004
366009332
366006710
366005791
366005794
366008153
366008901
366010337
366010909
366011381
366003831
366000101
366007063
366008949
366009200
366001935
366000894
366000277
366000869
366001856
366004885
366006000
366007048
366011112

Diermanny Soares Giron Costa
Roberta De Fátima Cruz De Paula
Welcy Cassiano De Oliveira Tobinaga
Viviane Cristina De Barros
Flávio Guimarães Calheiros De Castro
Shirley Macedo Diniz
Julio Marcos Araujo Rodrigues
Letícia Expôsto Garuba
Deivison Lopes Alves Da Silva
Patricia Castro Silva
Bethania Pereira Torres
Cristiane Igrejas Noronha
Tatiane Da Silva Ramos
Silvana Tardin Custodio Teixeira
Jorge Gabril Nunes Júnior
Ricardo Martins Do Carmo
Paula Miranda Do Amaral
Carlos Eduardo Lopes Gomes
Guilherme Oliveira De Almeida
Luiz Ricardo Silva Ferreira
Jaime Guimarães Couto Dos Santos
Letícia Silva Grees De Oliveira
Brenda Petinate Queiroz
Paula Bard De Oliveira
Daniella Gomes De Abreu
Sonia Amancio
Emanuel Gouvêa De Poly
Geovani Venancio Neves
Fabiola Lage Musella
Josiane Louback E Souza Tarden
Ceilha Cristina Souto Gomes Coelho
Aloisio Pinheiro Da Silva
Eduardo Silverio Da Silva
Mauro Ferreira Cunha
Camila Teixeira Da Cunha
Juliana Siqueira Ribeiro
Michele Rocha Da Cunha
Brenda Moreno Da Silva
Suellen Da Guia Fernandes Ribeiro
Adalberto De Vasconcelos
Filipe Cavalcanti
Cláudia Lessa Tomaz
Daniella Gomes De Abreu
Eloene De Oliveira Espíndola
Isabelle Christina Alves Ribeiro
Lucelaine Lopes Bertoloto Rento
Dayane Rodrigues Guimarães
Niviane Vieira Da Silva
Thaís Cosendey Campanate
Luize Helena Soares Martins
Amanda Da Conceição De Almeida Teixeira
Thayane Pereira Dos Santos
Beatriz Coelho Dos Santos

Fiscal de Tributos
Fisioterapeuta
Fisioterapeuta - PSF
Fisioterapeuta - PSF
Fisioterapeuta - PSF
Inspetor de Alunos
Inspetor de Alunos
Inspetor de Alunos
Médico - PSF
Médico - PSF
Merendeira
Nutricionista - PSF
Nutricionista - PSF
Oficial Administrativo
Procurador Jurídico
Procurador Jurídico
Procurador Jurídico
Procurador Jurídico
Procurador Jurídico
Procurador Jurídico
Procurador Jurídico
Procurador Jurídico
Professor - 1º ao 5º Ano
Professor - 1º ao 5º Ano
Professor - 1º ao 5º Ano
Professor - 1º ao 5º Ano
Professor - 1º ao 5º Ano 30H
Professor - 1º ao 5º Ano 30H
Professor - Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) 30H
Professor - Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) 30H
Professor - Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) 30H
Professor de Ciências
Professor de Educação Física 21H
Professor de Educação Física 21H
Professor de Educação Infantil - Creche e Pré-Escola
Professor de Educação Infantil - Creche e Pré-Escola
Professor de Educação Infantil - Creche e Pré-Escola
Professor de Educação Infantil - Creche e Pré-Escola
Professor de Educação Infantil - Creche e Pré-Escola
Professor de Historia
Professor de História 30H
Professor de História 30H
Professor de Matemática
Professor de Matemática
Professor de Matemática 30H
Professor de Português 30H
Psicólogo
Recepcionista
Recepcionista
Recepcionista
Recepcionista
Recepcionista
Recepcionista
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366000355 Juliana Almeida Senhorinho
366009659 Ricardo Amorim Faria

Telefonista
Telefonista

II
DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS
ANÁLISE DOS RECURSOS

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para provas de
mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos referidos cargos.
Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do presente processo seletivo quando da utilização
dos mesmos conteúdos programáticos.
As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:

Cargo: Agente Administrativo
Questão: 01
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O primeiro parágrafo do texto “Ecologia” denota que “Muitas pessoas criam macacos como animais
domésticos” através das afirmações: “Muita gente já ouviu falar de pessoas que criam macacos como animais
domésticos, especialmente o sagui. Pequeno, engraçado e dócil enquanto filhote, encanta toda a família,
especialmente as crianças. No entanto, torna-se um problema na medida em que cresce e adquire a
maturidade sexual, por volta dos dois anos e meio de idade. A partir daí, é comum que eleja um membro da
família a quem vai direcionar o seu afeto e passe a morder as demais pessoas que tentem se aproximar.”
O segundo parágrafo informa que o “Projeto Mucky, que socorre, recupera, mantém e pesquisa os saguis”. O
primeiro parágrafo informa que “No entanto, torna-se um problema na medida em que cresce e adquire a
maturidade sexual, por volta dos dois anos e meio de idade”.
Dessa forma, confirma-se a sequência V, V, V como adequada à questão.
Fonte: O próprio texto.

Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
De acordo com as opções de respostas, há uma inconsistência no enunciado da questão, que deveria informar
“Segundo o texto, o sagui é, EXCETO”, visto que somente uma alternativa é inadequada às informações
apresentadas no texto “Ecologia”.
Fonte: O próprio texto.
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Questão: 14
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
ZYTK -> AZUL
UDQLDKGN -> VERMELHO
SHFQD ->TIGRE
ZLZQDKN -> AMARELO
OQDSN -> PRETO
A única palavra que não é uma cor é TIGRE.
Resposta: B
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 15
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A diferença de dias entre as datas é dada pela operação a seguir:
Dezembro: 31-25=6
Janeiro: 31
Fevereiro: 29
Março: 28
6+31+29+28=94
Resposta: E
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.

Cargo: Arquiteto

Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético ( ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
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Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, será
anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html

Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia
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Cargo: Assistente Social

Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 10
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Segundo o dicionário Houaiss a expressão “aliás” em sua 1ª acepção significa “de outro modo, de outra forma
“ (sempre ajudou o filho, aliás seria mau pai se não o fizesse). Na acepção 2 significa “além disso “ ( ...aliás não
era a primeira sujeira que ele fazia) . Na acepção 5, no entanto, contudo ( andar muito é cansativo, sem, aliás,
deixar de ser saudável).Nessa questão a palavra aliás foi usada no sentido de “além disso” ou seja na segunda
acepção.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva. p.95, col. 01.
Questão: 19
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Considerando o hexágono como um inteiro, tem-se que as outras figuras são pedaços do hexágono, obtendose a seguinte expressão:

=

=

Resposta: C
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
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Questão: 22
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa D está incorreta, pois diz respeito às Competências Relativas à Gestão, Planejamento e Execução
Direta da Política de Assistência Social e a pergunta SE refere às Competências Relativas à Inserção Profissional
nos Espaços de Controle Democrático da Assistência Social, portanto, estas competências dizem respeito a:
participação nos Conselhos municipais, estaduais e nacional de Assistência Social na condição de
conselheiro/a, como representação de trabalhadores da Assistência Social;
atuação nos Conselhos de Assistência Social na condição de coordenador/a ou secretário/a executivo/a;
assessoria aos conselhos, na perspectiva de fortalecimento do controle democrático e ampliação da
participação de usuários/as e trabalhadores/as;
organização e coordenação de seminários e eventos para debater e formular estratégias coletivas para
materialização da Política de Assistência Social;
participação na organização, coordenação e realização de conferências municipais, estaduais e nacional de
Assistência Social e afins;
Desta forma, o questionamento da questão aborda sobre a inserção profissional nos espaços de controle
democrático da assistência social, estando a alternativa D adequado ao enunciado da questão.
Fonte: Trabalhar na Assistência Social em defesa dos direitos da seguridade social – Contribuição do Conjunto
CFESS – CRESS ao debate sobre definição de Trabalhadores da Assistência Social
Questão: 24
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sabendo que Idoso é “aquele com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos” conforme previsto na Lei
10.741, não há por que especificar na alternativa, uma vez que no enunciado da questão questiona sobre o
BPC – Benefício de Prestação Continuada que assegura um salário mínimo a todo idoso com mais de 65 anos
conforme previsto no art. 20, da Lei Orgânica da Assistência Social _ LOAS.
Fonte: LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social - Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993
Questão: 27
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Conforme exposto no texto CFESS/ABEPSS, a alternativa correta é a E onde retrata sobre a natureza abstrata
do trabalho do assistente social (parte divisão social do trabalho):
• Como parte do trabalho total realizado para alcance de um produto final, o produto do trabalho concreto
do assistente social torna-se um produto universal, sem individualidade.
• A assistente social é proprietário de sua força de trabalho especializada, mas como mercadoria, ela só se
transforma em atividade, quando aliada aos meios necessários para isso, grande parte sob o monopólio dos
empregadores: recursos financeiros, materiais, humanos necessários à realização do trabalho.
• Ao vender sua força de trabalho, em troca de um salário, o assistente social entrega ao empregador o direito
de consumo dessa força de trabalho por um tempo determinado, segundo parâmetros estabelecidos em
acordos (contrato) e normas institucionais.
• Nessa condição, o seu trabalho é direcionado, o assistente social não tem o poder de livremente estabelecer
os recortes da questão social para os quais direciona a sua ação, as metas e prioridades.
Desta forma, o questionamento da questão aborda sobre a natureza abstrata do trabalho do Assistente Social,
parte da divisão social do trabalho, estando a alternativa E adequado ao enunciado da questão.
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Fonte: Formação profissional em Serviço Social. Direitos Sociais e Competências Profissionais. CFESS/ABEPSS,
Brasília, 2009.
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, será
anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsa8

familia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Assistente Social - CAPS
Questão: 01
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com o Dicionário Houaiss da língua portuguesa, a palavra “sublimação”, em sua terceira acepção
significa “fig. ação de exaltar, engrandecer; exaltação, enaltecimento”, portanto no sentido em que foi
empregada no texto, a palavra “exaltação” pode substituir “sublimação”.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa, Editora Objetiva. Rio de Janeiro/2009 – 1ª edição.
Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 11
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O raciocínio lógico envolve a contagem dos dias e o conhecimento do número de dias dos meses do ano,
conforme indicado a seguir:
Contando 10 aulas temos as seguintes situações:
A) Outubro: 5, 12, 19,26
novembro: 2, 9, 16, 23,30
dezembro: 7
B) Março: 5, 12, 19,26
abril: 2, 9, 16, 23,30
maio: 7
C) Setembro: 5, 12, 19,26 outubro: 3, 10, 17, 24,31
novembro: 7
D) Julho: 5, 12, 19,26
agosto: 2, 9, 16, 23,30
setembro: 6 X
E) Janeiro: 5, 12, 19,26
fevereiro: 2, 9, 16,23
março: (1 e 8) ou (2 e 9)
Resposta: D
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
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cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, será
anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Assistente Social – CAPS – Álcool e Droga
Questão: 02
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Recurso procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva

Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
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existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Auditor Contábil
Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
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inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Auditor Técnico
Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
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linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
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benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Auxiliar de Creche
Questão: 11
Recurso Prejudicado: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As razões recursais não se referem à questão ora mencionada.
Questão: 12
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As razões recursais não se referem à questão ora mencionada
Questão: 34
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Uma incorreção no enunciado da questão que deveria ter o comando INCORRETO AFIRMAR no lugar de
CORRETO AFIRMAR comprometeu a questão, tornando-a inconsistente, por isso, a recomendação para sua
anulação, por mais que as informações estivessem todas pautadas coerentemente aos fundamentos
propostos.
Fonte:
• http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/RegioesHidrograficas.aspx
• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp.192 – 657 – 658)

Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário - PSF
Questão: 34
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Uma incorreção no enunciado da questão que deveria ter o comando INCORRETO AFIRMAR no lugar de
CORRETO AFIRMAR comprometeu a questão, tornando-a inconsistente, por isso, a recomendação para sua
anulação, por mais que as informações estivessem todas pautadas coerentemente aos fundamentos
propostos.
Fonte:
• http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/RegioesHidrograficas.aspx
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• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp.192 – 657 – 658)

Cargo: Auxiliar de Enfermagem - CAPS
Questão: 34
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Uma incorreção no enunciado da questão que deveria ter o comando INCORRETO AFIRMAR no lugar de
CORRETO AFIRMAR comprometeu a questão, tornando-a inconsistente, por isso, a recomendação para sua
anulação, por mais que as informações estivessem todas pautadas coerentemente aos fundamentos
propostos.
Fonte:
• http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/RegioesHidrograficas.aspx
• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp.192 – 657 – 658)

Cargo: Auxiliar de Enfermagem - PSF
Questão: 34
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Uma incorreção no enunciado da questão que deveria ter o comando INCORRETO AFIRMAR no lugar de
CORRETO AFIRMAR comprometeu a questão, tornando-a inconsistente, por isso, a recomendação para sua
anulação, por mais que as informações estivessem todas pautadas coerentemente aos fundamentos
propostos.
Fonte:
• http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/RegioesHidrograficas.aspx
• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp.192 – 657 – 658)
Questão: 40
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão é muito clara em seu comando ao determinar que fosse marcada à alternativa que trata não de
grupos, mas sim de uma tática que ficou mundialmente conhecida por atacar símbolos do capitalismo e da
globalização, que teve início nos EUA, e que vem tomando as ruas das principais cidades do Brasil. O Black Bloc
não é uma organização, mas uma tática utilizada por vários grupos anticapitalistas, que não mantêm muitas
conexões entre si. Pode haver vários grupos black bloc dentro de uma única manifestação, com diferentes
formas e táticas. No Brasil, como em outras partes, os Black Blocs usam o Facebook para postar vídeos, fotos e
organizar atos.
Fonte:
• http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/10/integrante-do-black-bloc-admite-que-movimentoficou-fora-de-controle.html
• http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/09/130822_black_block_protestos_mm.shtml
16

Cargo: Auxiliar de Oficina - Artes Marciais
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
De acordo com as opções de respostas, há uma inconsistência no enunciado da questão, que deveria informar
“Segundo o texto, o sagui é, EXCETO”, visto que somente uma alternativa é inadequada às informações
apresentadas no texto “Ecologia”.
Fonte: O próprio texto.
Questão: 03
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O último parágrafo do texto em questão, denota que “Uma vez decidido que não se quer mais o sagui, o que
fazer com o animal? Ele já está acostumado a ser alimentado e protegido e, apesar da agressividade,
considera as pessoas com quem convive como sua família. Soltá-lo numa floresta é condená-lo a sentir fome,
frio e solidão.” Dessa forma, o termo que antecede as expressões destacadas se refere ao “sagui”.
Fonte:
• O próprio texto.
• MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

Cargo: Auxiliar de Oficina - Artesanato
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
De acordo com as opções de respostas, há uma inconsistência no enunciado da questão, que deveria informar
“Segundo o texto, o sagui é, EXCETO”, visto que somente uma alternativa é inadequada às informações
apresentadas no texto “Ecologia”.
Fonte: O próprio texto.

Cargo: Auxiliar de Oficina - Biscuit
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
De acordo com as opções de respostas, há uma inconsistência no enunciado da questão, que deveria informar
“Segundo o texto, o sagui é, EXCETO”, visto que somente uma alternativa é inadequada às informações
apresentadas no texto “Ecologia”.
Fonte: O próprio texto.

Cargo: Auxiliar de Oficina – Corte e Costura
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Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
De acordo com as opções de respostas, há uma inconsistência no enunciado da questão, que deveria informar
“Segundo o texto, o sagui é, EXCETO”, visto que somente uma alternativa é inadequada às informações
apresentadas no texto “Ecologia”.
Fonte: O próprio texto.

Cargo: Auxiliar de Oficina - Violão
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
De acordo com as opções de respostas, há uma inconsistência no enunciado da questão, que deveria informar
“Segundo o texto, o sagui é, EXCETO”, visto que somente uma alternativa é inadequada às informações
apresentadas no texto “Ecologia”.
Fonte: O próprio texto.

Cargo: Auxiliar de Oficina - Dança
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
De acordo com as opções de respostas, há uma inconsistência no enunciado da questão, que deveria informar
“Segundo o texto, o sagui é, EXCETO”, visto que somente uma alternativa é inadequada às informações
apresentadas no texto “Ecologia”.
Fonte: O próprio texto.

Cargo: Auxiliar de Serviços Diversos
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
De acordo com as opções de respostas, há uma inconsistência no enunciado da questão, que deveria informar
“Segundo o texto, o sagui é, EXCETO”, visto que somente uma alternativa é inadequada às informações
apresentadas no texto “Ecologia”.
Fonte: O próprio texto.

Cargo: Bibliotecário
Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada.
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Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobreFonte:
biografias-nao-autorizadas
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-nao-autorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
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recebimento dos outros benefícios do PBF. O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Biólogo
Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
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de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Borracheiro
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
De acordo com as opções de respostas, há uma inconsistência no enunciado da questão, que deveria informar
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“Segundo o texto, o sagui é, EXCETO”, visto que somente uma alternativa é inadequada às informações
apresentadas no texto “Ecologia”.
Fonte: O próprio texto.

Cargo: Cirurgião Dentista - PSF
Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 13
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O enunciado da questão apresenta uma definição de um programa do governo direcionado às pessoas que
utilizam os serviços de saúde, mas que têm dificuldades em adquirir os medicamentos: “Política pública com o
objetivo de ampliar o acesso da população a medicamentos essenciais. O Programa destina-se ao atendimento
igualitário de pessoas, usuárias ou não, dos serviços públicos de saúde, mas principalmente daquelas que
utilizam os serviços privados de saúde, e que têm dificuldades em adquirir medicamentos prescritos”. O
Programa de Medicamentos de Dispensação Excepcional foi concebido com a prerrogativa de garantir o
acesso da população a medicamentos importados para o tratamento de doenças de rara incidência, portanto,
classificados como “excepcionais”. O Programa Farmácia Popular do Brasil, de acordo com o Decreto
5.090/2004, considera: a necessidade de implementar ações que promovam a universalização do acesso da
população aos medicamentos; a meta de assegurar medicamentos básicos e essenciais à população envolve a
disponibilização de medicamentos a baixo custo, para os cidadãos que são assistidos pela rede privada; e, a
necessidade de proporcionar diminuição do impacto causado pelos gastos com medicamentos no orçamento
familiar, ampliando o acesso aos tratamentos.
Fonte:
• O SUS de A a Z – Garantindo a saúde nos municípios.
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/sus_3edicao_completo.pdf
• Portaria nº 2.587/GM, de 06 de dezembro de 2004.
Disponível em: http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2004/Gm/GM-2587.htm
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• Decreto nº 5.090, de 20 de maio de 2004.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5090.htm
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
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• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia
Questão: 40
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa não afirma que 90% dos municípios com alta taxa de analfabetismo estão no Nordeste, mas que
o programa Brasil Alfabetizado atende os municípios com alta taxa de analfabetismo e que 90% destes
municípios atendidos estão na Região Nordeste do Brasil, como se pode confirmar no endereço eletrônico do
governo federal.
Fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17457&Itemid=817

Cargo: Cirurgião Dentista Buco-Maxilo Facial
Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
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• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Contador
Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
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sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
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Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Eletricista
Questão: 34
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Uma incorreção no enunciado da questão que deveria ter o comando INCORRETO AFIRMAR no lugar de
CORRETO AFIRMAR comprometeu a questão, tornando-a inconsistente, por isso, a recomendação para sua
anulação, por mais que as informações estivessem todas pautadas coerentemente aos fundamentos
propostos.
Fonte:
• http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/RegioesHidrograficas.aspx
• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp.192 – 657 – 658)

Cargo: Enfermeiro - CAPS
Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 07
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A oração sublinhada na frase “Estão ficando velhas, mas não estão ficando sábias”, estabelece uma relação de
oposição à oração anterior. A conjunção “mas” é coordenativa adversativa e não possui o sentido de
conclusão.
Fonte: PASQUALE & ULISSES – Gramática da Língua Portuguesa. Editora Scipione
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
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quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html

Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
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• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Enfermeiro - CRECHE
Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 24
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Paralisia ou “plegia” é a perda total da função motora. “Paresia” é a diminuição da motricidade ou força
motora. Assim, a hemiplegia é a paralisia de um dos lados do corpo e a hemiparesia é a fraqueza muscular em
um dos lados do corpo. Logo, um paciente que sofreu paralisia em um dos lados do corpo teve uma
hemiplegia, ratificando a alternativa “C” como resposta da questão.
Fonte: SILVA, S.R.L.P.T.; SILVA, M.T. Manual de procedimentos para estágio em Enfermagem. 3. ed. – São
Paulo: Martinari, 2010.
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
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• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Enfermeiro - PSF
Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
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Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 15
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As doenças de notificação compulsória são doenças ou agravos à saúde que devem ser notificados à
autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, para fins de adoção de medidas de
controle pertinentes, ou seja, qualquer cidadão pode notificar tais doenças, porém, o profissional de saúde
não só pode fazê-la, com tem esta obrigação. O art. 2, I, a, dispõe sobre a “notificação individual de agravos de
notificação compulsória”.
Fonte:
• O SUS de A a Z – Garantindo a saúde nos municípios.
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/sus_3edicao_completo.pdf
• Portaria nº 201, de 3 de novembro de 2010.
Disponível em: http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/novo/Documentos/portaria201.pdf
Questão: 29
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Conforme anexo I do edital, o Estatuto dos Servidores Municipais (Lei Municipal 10/90) integra o conteúdo
programático específico para o cargo de Enfermeiro – PSF.
Fonte: Edital 001/2013

Questão: 30
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Conforme anexo I do edital, o Estatuto dos Servidores Municipais (Lei Municipal 10/90) integra o conteúdo
programático específico para o cargo de Enfermeiro – PSF.
Fonte: Edital 001/2013
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
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• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 35
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Na afirmativa considerada correta na questão o verbo permitir está conjugado adequadamente à palavra
“recursos” e não a “um novo julgamento”. Portanto, afirma-se que os recursos, que já foram interpostos,
permitiram um novo julgamento. Ou seja, um novo julgamento será possível em decorrência dos recursos que
foram interpostos. Portanto, a afirmativa está correta, pois define claramente o que os embargos infringentes
significaram na prática daqueles que os utilizaram cumprindo o papel proposto pela Banca no que tange aos
Conhecimentos Gerais.
Fonte: Revista Istoé – Edição 2288 – 25/09/2013, pp.39-42).
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Engenheiro Agrônomo
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Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva

Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
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mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Engenheiro Civil
Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
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Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 37
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão faz um breve histórico sobre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), informando o ano de sua
criação, os critérios de avaliação, as pontuações, etc. Em seguida, faz-se uma pause com pontuação (ponto
final) e faz o questionamento especifico: Sobre a situação do Brasil no que tange a essa medida da ONU, é
INCORRETO afirmar que”. A afirmativa correta (letra E) afirmava que o Brasil “possui o maior IDH dentre os
países da América do Sul e os demais países emergentes que compõem o Brics”. Ou seja, o verbo possuir está
conjugado com o Brasil no tempo presente. Portanto, está claro tratar-se de uma situação atual. No entanto,
para que não reste nenhuma dúvida, mesmo que remetêssemos tal afirmação a outras épocas, ela ainda
estaria incorreta, pois, em momento algum, desde a criação do IDH, o Brasil apresentou índices superiores a
todos os países da América do Sul e aos demais países emergentes que compõem o Brics. Hoje, o Brasil está
atrás de quatro países da América do Sul, como Chile (40º lugar), Argentina (45º), Uruguai (51º) e Peru (77º).
Em relação a outros países do grupo de países emergentes conhecidos como Brics (Brasil, Rússia, Índia, China
e África do Sul), o Brasil só perde no IDH para a Rússia, que registra 0,788 e é a 55ª colocada.
Fonte:
• http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/07/29/pais-avanca-mas-educacao-seguradesenvolvimento-indica-idhm.htm
• http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/07/idh-municipal-do-brasil-cresce-475-em-20-anos-apontapnud.html
• http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/03/brasil-melhora-idh-mas-mantem-85-posicao-no-rankingmundial.html

Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
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registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Engenheiro Florestal
Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 25
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As razões pelas quais dispõem o recurso são improcedentes, pois a questão trata de forma geral de
lançamentos de resíduos. Quando avalia-se essa questão de lançamento de resíduos deve-se considerar as
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causas e consequências dentro do contexto ambiental. No enfoque da questão, considera-se que há redução
da liberação de nutrientes do sedimento para a coluna d’água visto pelo prisma de ambientes aquáticos.
Fonte: Avaliação de Impacto Ambiental - Conceitos e Métodos - Luis Enrique Sánchez.
São Paulo, 2008. Ed. oficina de textos.
Questão: 28
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com Fornasari Filho et al.(1992) são listados uma serie de processos do meio físico que
usualmente são alterados por atividades humanas. Na questão foram citados processos físicos e ecológicos, é
possível acrescentar processos sociais, de forma que entenda que as atividades humanas afetam a dinâmica
ambiental. Dessa forma entenda que os processos bióticos e abióticos contextualizam toda a questão,
entretanto recarga de aquífero são processos hidrogeológicos e não processos ecológicos.
Fonte: Avaliação de Impacto Ambiental - Conceitos e Métodos - Luis Enrique Sánchez.
São Paulo, 2008. Ed. oficina de textos.
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, será
anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
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“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Farmacêutico Bioquímico
Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel”um sentido antitético ( ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
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Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, será
anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 37
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão faz um breve histórico sobre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), informando o ano de sua
criação, os critérios de avaliação, as pontuações, etc. Em seguida, faz-se uma pause com pontuação (ponto
final) e faz o questionamento especifico: Sobre a situação do Brasil no que tange a essa medida da ONU, é
INCORRETO afirmar que”. A afirmativa correta (letra E) afirmava que o Brasil “possui o maior IDH dentre os
países da América do Sul e os demais países emergentes que compõem o Brics”. Ou seja, o verbo possuir está
conjugado com o Brasil no tempo presente. Portanto, está claro tratar-se de uma situação atual. No entanto,
para que não reste nenhuma dúvida, mesmo que remetêssemos tal afirmação a outras épocas, ela ainda
estaria incorreta, pois, em momento algum, desde a criação do IDH, o Brasil apresentou índices superiores a
todos os países da América do Sul e aos demais países emergentes que compõem o Brics. Hoje, o Brasil está
atrás de quatro países da América do Sul, como Chile (40º lugar), Argentina (45º), Uruguai (51º) e Peru (77º).
Em relação a outros países do grupo de países emergentes conhecidos como Brics (Brasil, Rússia, Índia, China
e África do Sul), o Brasil só perde no IDH para a Rússia, que registra 0,788 e é a 55ª colocada.
Fonte:
• http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/07/29/pais-avanca-mas-educacao-seguradesenvolvimento-indica-idhm.htm
• http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/07/idh-municipal-do-brasil-cresce-475-em-20-anos-apontapnud.html
• http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/03/brasil-melhora-idh-mas-mantem-85-posicao-no-rankingmundial.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
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per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Fiscal de Obras
Questão: 34
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Uma incorreção no enunciado da questão que deveria ter o comando INCORRETO AFIRMAR no lugar de
CORRETO AFIRMAR comprometeu a questão, tornando-a inconsistente, por isso, a recomendação para sua
anulação, por mais que as informações estivessem todas pautadas coerentemente aos fundamentos
propostos.
Fonte:
• http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/RegioesHidrograficas.aspx
• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp.192 – 657 – 658)

Cargo: Fiscal de Tributos
Questão: 12
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As razões recursais dispõem não haver no edital conteúdo relacionado a proposições. Entretanto, no Edital
001/2013, página 18, verifica-se a disciplina Raciocínio Lógico:
“Nível Superior na área de Educação / Nível Superior nas demais áreas / Nível Médio Técnico e Médio
Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica matemática
qualitativa, Sequências Lógicas envolvendo
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Números, Letras e Figuras. Geometria básica. Álgebra básica e sistemas lineares. Calendários. Numeração.
Razões Especiais. Análise Combinatória e
Probabilidade. Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e
igualdade; operações entre conjuntos, união,
interseção e diferença. Comparações.”
Veja-se que proposições é conteúdo pertencente à Lógica Matemática Qualitativa e está contida no referido
edital.
Fonte:
• Edital 01/13 – Prefeitura de Cantagalo. http://www.consulplan.net/concursos/387/8759.pdf.
• MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
Questão: 34
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Uma incorreção no enunciado da questão que deveria ter o comando INCORRETO AFIRMAR no lugar de
CORRETO AFIRMAR comprometeu a questão, tornando-a inconsistente, por isso, a recomendação para sua
anulação, por mais que as informações estivessem todas pautadas coerentemente aos fundamentos
propostos.
Fonte:
• http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/RegioesHidrograficas.aspx
• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp.192 – 657 – 658).

Cargo: Fisioterapeuta
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 24
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
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A hipotensão postural é uma diminuição na posição ereta ou vertical da pressão arterial sistêmica. É causada
por uma perda de controle da vasoconstricção simpática. O problema é piorado por uma perda de tônus
muscular causado por empoçamento do leito venoso e esplâncnico periférico.
A questão pretende verificar se o candidato conhece a causa da hipotensão ortostática em pacientes
neurológicos com diagnóstico de trauma raquimedular e não havia para tal, necessidade de caracterizar o
nível e grau da lesão conforme argumenta o candidato. Inclusive em sua argumentação, o mesmo cita a
explicação que responde a questão: “De acordo com Umphred (1994) todos os pacientes com lesões acima de
T6 sofrem perda do controle simpático da atividade vasoconstritora periférica que leva a hipotensão (...)”.
Sendo assim, considero este recurso improcedente.
Fonte: Susan B. O’Sullivan e Thomas J. Schmitz. Fisioterapia Avaliação e Tratamento. 4 ed. Manole, São Paulo,
2004.
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
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benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia
Questão: 40
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa não afirma que 90% dos municípios com alta taxa de analfabetismo estão no Nordeste, mas que
o programa Brasil Alfabetizado atende os municípios com alta taxa de analfabetismo e que 90% destes
municípios atendidos estão na Região Nordeste do Brasil, como se pode confirmar no endereço eletrônico do
governo federal.
Fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17457&Itemid=817

Cargo: Fisioterapeuta - PSF
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 11
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
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Com base nas fontes disponibilizadas abaixo, verifica-se que: “endemia é a presença contínua de uma
enfermidade ou de um agente infeccioso dentro de uma zona geográfica determinada; pode também
expressar a prevalência usual de uma doença particular numa zona geográfica. O termo hiperendemia significa
a transmissão intensa e persistente e holoendemia, um nível elevado de infecção que começa a partir de uma
idade precoce e afeta a maior parte da população, como, por exemplo, a malária em algumas regiões do
globo”.
Fonte:
• O SUS de A a Z – Garantindo a saúde nos municípios.
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/sus_3edicao_completo.pdf
• Saúde e Cidadania. Vol. 7. Vigilância em Saúde Pública.
Disponível
em:
http://portalses.saude.sc.gov.br/arquivos/sala_de_leitura/saude_e_cidadania/ed_07/10.html
Questão: 15
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com a afirmativa em questão, deve-se notificar à vigilância a não ocorrência (notificação negativa)
das paralisias flácidas e do sarampo. Neste caso, a afirmativa não especifica a fase que deverá ser notificada,
apenas que deverá haver uma notificação negativa de tal doença, o que ocorre em uma de suas fases.
Fonte:
• O SUS de A a Z – Garantindo a saúde nos municípios.
• Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/sus_3edicao_completo.pdf
Questão: 26
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Todas as técnicas abordadas na questão, exceto a ELPR (expiração lenta prolongada), são consideradas
técnicas de fluxo rápido o que são adequadas para remoção de secreções em vias aéreas proximais. A
bronquiolite acomete vias aéreas de pequeno calibre (distais, como bronquíolos respiratórios) e sendo assim,
para a melhor remoção de secreção desta região, as técnicas de fluxo lento são mais indicadas.
A referida questão pretende abordar a indicação das técnicas de fisioterapia respiratória, e sendo assim a
descrição da técnica ELPR – expiração lenta e prolongada é esta:
Expiração Lenta Prolongada (ELPr). Esta é uma técnica passiva de ajuda expiratória aplicada ao lactente. O
fisioterapeuta coloca uma mão sobre o tórax e outra sobre o abdome e exerce uma pressão lenta e
sincronizada das duas mãos, durante e até o máximo de expiração (Postiaux, 2000). A efetividade desta
técnica é determinada pela auscultação pulmonar ou simplesmente pelo aparecimento de tosse espontânea,
que revela mobilização das secreções de distal para proximal (Postiaux, 2000).
Sendo assim, após a descrição da técnica, fica claro que a realização da mesma é de realização passiva e,
portanto além de estar indicada para o tratamento da bronquiolite pode e deve ser aplicada a uma criança de
1 ano e meio, conforme o enunciado da questão.
Diante do exposto, considero tal recurso improcedente.
Fonte:
• http://www.fisioterapia.com/public/files/artigo/artigo39.pdf
• http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-37132013000100010
Questão: 28
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Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Esta questão pretende avaliar os conhecimentos sobre a mobilidade da coluna cervical, fonte constante de
dores musculares relacionadas ao trabalho, conforme enunciado da questão. Sendo assim, as afirmativas que
foram elaboradas podem ser corrigidas da seguinte maneira:
Em a): Na coluna cervical baixa, a inclinação É SIM é acompanhada de rotação para o mesmo lado.
Em b): Na região de C4-C7 E NÃO DE C1-C2 a orientação das facetas articulares facilita o movimento no plano
sagital, considerado assim fisiológico.
Em d): Os movimentos de rotação e de curvatura lateral acontecem preferencialmente ENTRE C1-C2 E NÃO
entre C5-C7.
E em e) Em caso de indicação do colete de Miwaukee, as forças permitem UMA TENSÃO AXIAL JUNTAMENTE
COM UMA CORREÇÃO LATERAL E NÃO apenas uma tensão axial, com um sistema de forças de TRÊS PONTOS E
NÃO DE um ponto.
Diante do exposto acima, a argumentação não invalida a questão, e sim a complementa, pois ao apontar
valores gonimétricos e explicações biomecânicas da coluna cervical os autores citados confirmam a alternativa
correta, e esta diz: A mobilidade de coluna cervical é a maior da coluna e os segmentos C4-C7 contribuem com
45% de toda a flexo-extensão cervical. Ora nenhuma se diz que apenas essa região realiza tais movimentos e
sim que a contribuição de C4-C7 é de 45%, sendo parte dos movimentos permitidos (flexo-extensão). Deste
modo, considero o argumento inválido e o recurso improcedente.
Fonte:
• James. A . Gould III. A Fisioterapia na Ortopedia e na Medicina do Esporte., 2 ed. São Paulo: Manole.
2006.
• www.reumatologia.com.br
• http://www4.faac.unesp.br/posgraduacao/design/dissertacoes/pdf/milena_rumaquella.pdf
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, será
anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
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já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Fonoaudiólogo
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
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A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, será
anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Fonoaudiólogo - PSF
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Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
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existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Geólogo
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
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A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Guarda Municipal
Questão: 34
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Recurso Procedente: Questão Anulada.
Uma incorreção no enunciado da questão que deveria ter o comando INCORRETO AFIRMAR no lugar de
CORRETO AFIRMAR comprometeu a questão, tornando-a inconsistente, por isso, a recomendação para sua
anulação, por mais que as informações estivessem todas pautadas coerentemente aos fundamentos
propostos.
Fonte:
• http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/RegioesHidrograficas.aspx
• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp.192 – 657 – 658)

Cargo: Guarda Ambiental
Questão: 34
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Uma incorreção no enunciado da questão que deveria ter o comando INCORRETO AFIRMAR no lugar de
CORRETO AFIRMAR comprometeu a questão, tornando-a inconsistente, por isso, a recomendação para sua
anulação, por mais que as informações estivessem todas pautadas coerentemente aos fundamentos
propostos.
Fonte:
• http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/RegioesHidrograficas.aspx
• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp.192 – 657 – 658)

Cargo: Inspetor de Alunos
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
De acordo com as opções de respostas, há uma inconsistência no enunciado da questão, que deveria informar
“Segundo o texto, o sagui é, EXCETO”, visto que somente uma alternativa é inadequada às informações
apresentadas no texto “Ecologia”.
Fonte:
O próprio texto.

Cargo: Instrutor de Informática
Questão: 34
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Uma incorreção no enunciado da questão que deveria ter o comando INCORRETO AFIRMAR no lugar de
CORRETO AFIRMAR comprometeu a questão, tornando-a inconsistente, por isso, a recomendação para sua
anulação, por mais que as informações estivessem todas pautadas coerentemente aos fundamentos
propostos.
Fonte:
• http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/RegioesHidrograficas.aspx
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• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp.192 – 657 – 658)

Cargo: Mecânico
Questão: 34
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Uma incorreção no enunciado da questão que deveria ter o comando INCORRETO AFIRMAR no lugar de
CORRETO AFIRMAR comprometeu a questão, tornando-a inconsistente, por isso, a recomendação para sua
anulação, por mais que as informações estivessem todas pautadas coerentemente aos fundamentos
propostos.
Fonte:
• http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/RegioesHidrograficas.aspx
• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp.192 – 657 – 658)

Cargo: Médico - PSF
Questão: 01
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com o Dicionário Houaiss da língua portuguesa, a palavra “sublimação”, em sua terceira acepção
significa “fig. ação de exaltar, engrandecer; exaltação, enaltecimento”, portanto no sentido em que foi
empregada no texto, a palavra “exaltação” pode substituir “sublimação”.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa, Editora Objetiva. Rio de Janeiro/2009 – 1ª edição.
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
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quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 21
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com as recomendações e conclusões das “Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 20122013” pode-se afirmar, com grau de recomendação A, que “intervenções no controle da obesidade,
hipertensão arterial, dislipidemia e sedentarismo, além de prevenir o surgimento de diabetes, também
previnem doenças cardíacas cardiovasculares”, e com grau de recomendação B, que “medidas de combate ao
tabagismo auxiliam no controle do diabetes e na prevenção da hipertensão arterial e de doença
cardiovascular”. Desse modo, é incorreto afirmar que medidas de combate ao tabagismo não possuem
impacto sobre o controle do diabetes.
Fonte: MONTENEGRO R., JR ; Sérgio Vencio ; OLIVEIRA, José Egídio de. Diretrizes da Sociedade Brasileira de
Diabetes 2012-2013. 1 ed. 2012. v. 1. 385p
Questão: 22
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com as “Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2012-2013”, “a metformina tem sua maior
ação anti-hiperglicemiante diminuindo a produção hepática de glicose, acompanhada de ação sensibilizadora
periférica mais discreta”. Essa frase é capaz de justificar a alternativa “A”, pois afirma que existe o mecanismo
de diminuição da produção hepática de glicose, entretanto não excluiu que este seja o único meio de atuação
da metformina.
Os inibidores da DPP-IV “podem ser usados associados à metformina, glitazona, sulfonilureias e, mais
recentemente, surgiram estudos com insulina, e agora, em 2012, as Sociedades européia e americana de
diabetes manifestaram-se favoráveis a combinação de gliptina com insulina, em um posicionamento”. São
drogas que, quando comparadas com outros antidiabéticos orais, como a glitazonas, as quais inclusive foram
retiradas do mercado na Europa e no Brasil por seus efeitos adversos, ainda são classificadas como de
pequeno efeito colateral, o que não invalida a descoberta de danos mais significativos no futuro.
Fonte: MONTENEGRO R., JR ; Sérgio Vencio ; OLIVEIRA, José Egídio de. Diretrizes da Sociedade Brasileira de
Diabetes 2012-2013. 1 ed. 2012. v. 1. 385p
Questão: 24
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão pede que o canditado marque a alternativa incorreta e, portanto, as alternativas “B”, “C”, “D” e “E”
encontram-se corretas e foram transcritas das “Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2012-2013”.
Nessa mesma diretriz, é afirmado, com grau de recomendação B, que “as combinações de doses fixas nas
preparações pré-misturadas de insulina constituem uma maneira mais simples na introdução da
insulinoterapia no paciente DM2, mas não permitem o ajuste separado de cada um de seus componentes”.
Baseado em tal fragmento, conclui-se que a alternativa “A” está incorreta e, portanto, o gabarito está
justificado.
Fonte: MONTENEGRO R., JR ; Sérgio Vencio ; OLIVEIRA, José Egídio de. Diretrizes da Sociedade Brasileira de
Diabetes 2012-2013. 1 ed. 2012. v. 1. 385p
Questão: 25
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Recurso Procedente: Gabarito alterado para a opção E.
A questão encontra-se com o gabarito erroneamente apresentado, visto que a frequência respiratória é uma
variável utilizada pelo escore, enquanto que a saturação periférica de oxigênio não.
Sugerido pela British Thoracic Society, o escore CURB-65 baseia-se em variáveis representativas da doença
aguda na PAC: confusão mental (escore ≤ 8 no abbreviated mental test); ureia > 50 mg/dL, frequência
respiratória ≥ 30 ciclos/min, pressão arterial sistólica < 90 mmHg ou pressão arterial diastólica ≤ 60 mmHg; e
idade ≥ 65 anos.
Fonte: Corrêa RA, Lundgren FLC, Pereira-Silva JL et al. Diretrizes brasileiras para pneumonia adquirida na
comunidade em adultos imunocompetentes – 2009. J Bras Pneumol 2009.
Questão: 27
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O tratamento deve ser individualizado e a escolha inicial do medicamento como monoterapia deve-se basear
nos seguintes aspectos: capacidade de o agente escolhido reduzir morbidade e mortalidade cardiovasculares,
perfil de segurança do medicamento, mecanismo fisiopatogênico predominante no paciente a ser tratado,
características individuais, doenças associadas; condições socioeconômicas. Com base nestes critérios, as
classes de anti-hipertensivos atualmente consideradas preferenciais para o controle da pressão arterial em
monoterapia inicial são: diuréticos; betabloqueadores; bloqueadores dos canais de cálcio; inibidores da ECA;
bloqueadores do receptor AT1.
Alisquireno pode ser considerado uma opção para o tratamento inicial em monoterapia, embora não seja
considerada atualmente como preferencial, de acordo com as “Diretrizes brasileiras de hipertensão arterial”.
Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia / Sociedade Brasileira de Hipertensão / Sociedade Brasileira de
Nefrologia. VI Diretrizes brasileiras de hipertensão arterial. Arq Bras Cardiol. 2010;95(1supl.1):1-51.
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
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já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.”Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Médico Cardiologista
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
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Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html

Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsa56

familia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Médico Neurologista
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, será
anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
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Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.”Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Médico Oftalmologista
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel”um sentido antitético ( ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
58

cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, será
anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Médico Plantonista
Questão: 02
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Recurso Procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva

Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
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registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Médico Psiquiatra
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel”um sentido antitético ( ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
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de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Merendeira
Questão: 13
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A única palavra que não possui antônimo na sequência é frio.
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Resposta: A
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano

Cargo: Monitor – CAPS Amb. Álcool e Drogas
Questão: 34
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Uma incorreção no enunciado da questão que deveria ter o comando INCORRETO AFIRMAR no lugar de
CORRETO AFIRMAR comprometeu a questão, tornando-a inconsistente, por isso, a recomendação para sua
anulação, por mais que as informações estivessem todas pautadas coerentemente aos fundamentos
propostos.
Fonte:
• http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/RegioesHidrograficas.aspx
• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp.192 – 657 – 658)

Cargo: Monitor CAPS
Questão: 34
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Uma incorreção no enunciado da questão que deveria ter o comando INCORRETO AFIRMAR no lugar de
CORRETO AFIRMAR comprometeu a questão, tornando-a inconsistente, por isso, a recomendação para sua
anulação, por mais que as informações estivessem todas pautadas coerentemente aos fundamentos
propostos.
Fonte:
• http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/RegioesHidrograficas.aspx
• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp.192 – 657 – 658)

Cargo: Nutricionista - PSF
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
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Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 26
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso é IMPROCEDENTE, uma vez que o candidato afirma que a morbi-mortalidade é uma das vantagens
do cálculo do IMC e isso de fato é verdadeiro. Contudo, a questão argumentada, pede para marcar a
alternativa incorreta, ou seja, a letra C diz que a morbi-mortalidade não é uma vantagem do cálculo do IMC.
Dessa forma, a banca conclui que a questão está correta e que o candidato não interpretou adequadamente o
enunciado.
Fonte: ENGSTROM, E.M. SISVA: instrumento para o combate aos distúrbios nutricionais em serviços de saúde:
o diagnóstico nutricional. Rio de Janeiro, RJ: FIOCRUZ. 2002. 147p.

Questão: 27
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso é IMPROCEDENTE, pois a IDR para crianças de 1 a 6 anos de idade é de 400 µg de equivalentes de
retinol/dia, a IDR para homens e mulheres é de 600-900 µg de equivalentes de retinol/dia, a IDR para
lactentes é de 350-500 µg de equivalentes de retinol/dia e a IDR para gestantes é 700-800 µg de equivalentes
de retinol/dia A IDR para adolescentes, independente do sexo, é de 600-700 µg de equivalentes de retinol/dia,
estando dentro da faixa. Logo, essa alternativa apresenta o valor da faixa de retinol/dia para adolescentes do
sexo masculino e feminino na adolescência que vai de 9 a 18 anos. Dessa forma, a banca conclui qua a questão
está correta ao afirmar que 600 µg de equivalentes de retinol/dia condiz com a IDR na adolescência e que
houve uma falha de interpretação da questão.
Fonte: MANN, J.; TRUSWELL, A. S. Nutrição Humana. Editora Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, RJ. 2011.
663p.
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
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• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Oficial Administrativo
Questão: 34
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Uma incorreção no enunciado da questão que deveria ter o comando INCORRETO AFIRMAR no lugar de
CORRETO AFIRMAR comprometeu a questão, tornando-a inconsistente, por isso, a recomendação para sua
anulação, por mais que as informações estivessem todas pautadas coerentemente aos fundamentos
propostos.
Fonte:
• http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/RegioesHidrograficas.aspx
• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp.192 – 657 – 658).
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Cargo: Operador de Autocad
Questão: 34
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Uma incorreção no enunciado da questão que deveria ter o comando INCORRETO AFIRMAR no lugar de
CORRETO AFIRMAR comprometeu a questão, tornando-a inconsistente, por isso, a recomendação para sua
anulação, por mais que as informações estivessem todas pautadas coerentemente aos fundamentos
propostos.
Fonte:
• http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/RegioesHidrograficas.aspx
• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp.192 – 657 – 658)

Cargo: Orientador Educacional
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel”um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
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• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.”Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Orientador Pedagógico
Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
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Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, será
anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
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pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Procurador Jurídico
Questão: 01
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com o Dicionário Houaiss da língua portuguesa, a palavra “sublimação”, em sua terceira acepção
significa “fig. ação de exaltar, engrandecer; exaltação, enaltecimento”, portanto no sentido em que foi
empregada no texto, a palavra “exaltação” pode substituir “sublimação”.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa, Editora Objetiva. Rio de Janeiro/2009 – 1ª edição.

Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 14
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A sequência representa os números de 1 a 10 ordenados em ordem alfabética:
Cinco, dez, dois, oito, nove, quatro, seis, sete, três, um.
Resposta: a
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 23
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
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A questão deve ser resolvida a partir da leitura do art. 31 da CRFB/88. Assim, está incorreta a alternativa “D”,
pois fere o §2º do referido artigo. Com a devida vênia ao recurso apresentado, o gabarito preliminar divulgou
exatamente a alternativa “D” como errada e não a “E”. Assim, em resumo, há apenas uma alternativa
incorreta (a “D”).
Fonte: Art. 31 da CRFB/88.
Questão: 25
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão não tratava de exceção de incompetência (absoluta ou relativa), mas sim de conflito de
competência. E sobre o tema, os artigos 116 e 117 do Código de Processo Civil cuidam da questão: “art. 116. O
conflito pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. O Ministério Público
será ouvido em todos os conflitos de competência; mas terá qualidade de parte naqueles que suscitar.” “Art.
117. Não pode suscitar conflito a parte que, no processo, ofereceu exceção de incompetência. (...)”. Deste
modo, a parte que ofereceu exceção de incompetência não pode suscitar o conflito. Constata-se que o Código
de Processo Civil, ao regulamentar o conflito de competência, não limita tal regulamentação ao conflito de
competência relativa ou aos casos de competência absoluta. Ao contrário, a aplicação dos artigos citados se
dá sempre que houve conflito (tenha como tema competência absoluta ou relativa).
Fonte: art. 116 e 117 do Código de Processo Civil.
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
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per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Professor - 1º ao 5º Ano
Questão: 01
Recurso Prejudicado por ausência de pedido.
Questão: 21
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Das afirmativas apresentadas, apenas a afirmativa I, está correta.
Segue abaixo as justificativas das afirmativas falsas:
II. O fato da autonomia da escola estar prevista nas atuais legislações do ensino não é garantia de sua
efetivação na prática, de modo que é preciso concentrar esforços nessa direção.
III. A autonomia escolar é a possibilidade de a escola agir e decidir dentro dos limites que a caracterização
como instituição pública não independente, considerando que se trata não de um organismo isolado, e sim de
um organismo inserido em um contexto maior da sociedade.
Fonte:
• Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE- Escola): ferramenta de autonomia escolar.
o Elisangela Maria Pereira Schimonek / Maria Aparecida Segatto Muranaka
• Revista: Educação: Teoria e Prática / Vol.23, n42/ p.18-34 / Jan-Abr. 2013
Questão: 32
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão está clara e objetiva, exigindo do candidato capacidade de leitura e entendimento dos instrumentos
utilizados na questão (texto e figuras) para sua resolução. A região hidrográfica do Paraná é a única, dentre as
citadas, que não abrange estados da região Nordeste com se confirma no mapa apresentado. Esta região
abrange estados do Sudeste (Minas Gerais e São Paulo), Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso
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do Sul) e Sul (Paraná). Vale ressaltar que o conhecimento geográfico é estratégico e extremamente importante
para a consolidação dos conhecimentos gerais de uma pessoa, já que é a base para entendimento físico,
político e, até mesmo, social e cultural, do universo que nos cerca.
Fonte: http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/RegioesHidrograficas.aspx
Questão: 34
Recurso procedente: Questão Anulada.
Uma incorreção no enunciado da questão que deveria ter o comando INCORRETO AFIRMAR no lugar de
CORRETO AFIRMAR comprometeu a questão, tornando-a inconsistente, por isso, a recomendação para sua
anulação, por mais que as informações estivessem todas pautadas coerentemente aos fundamentos
propostos.
Fonte:
• http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/RegioesHidrograficas.aspx
• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp.192 – 657 – 658).
Questão: 36
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão toma por base uma das maiores e mais polêmicas obras em construção no Brasil pelo Governo
Federal, envolvida constantemente em atritos entre ambientalistas, juristas e representantes dos executivos,
legislativo e judiciários do país. A usina hidrelétrica de Belo Monte está sendo construída em Vitória do Xingu,
no estado do Pará, com bastante destaque na imprensa brasileira e internacional por se tratar de uma
gigantesca obra em plena Floresta Amazônica.
Fonte:
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/10/presidente-do-trf-1-autoriza-retomada-das-obras-debelo-monte.html

Cargo: Professor - 1º ao 5º Ano 30H
Questão: 34
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Uma incorreção no enunciado da questão que deveria ter o comando INCORRETO AFIRMAR no lugar de
CORRETO AFIRMAR comprometeu a questão, tornando-a inconsistente, por isso, a recomendação para sua
anulação, por mais que as informações estivessem todas pautadas coerentemente aos fundamentos
propostos.
Fonte:
• http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/RegioesHidrograficas.aspx
• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp.192 – 657 – 658).

Cargo: Professor - Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) 30H
Questão: 10
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
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A alfabetização se ocupa da aquisição da escrita pelo indivíduo ou grupos de indivíduos, o letramento focaliza
os aspectos sócio-históricos da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade.
Fonte: Alfabetização ou Letramento? Amelia Hamze
Questão: 29
Recurso Procedente: Questão Anulada.
O enunciado solicita para marcar a alternativa incoerente, portanto as opções A, B, e C são incoerentes. Dessa
forma a questão será anulada.
Questão: 34
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Uma incorreção no enunciado da questão que deveria ter o comando INCORRETO AFIRMAR no lugar de
CORRETO AFIRMAR comprometeu a questão, tornando-a inconsistente, por isso, a recomendação para sua
anulação, por mais que as informações estivessem todas pautadas coerentemente aos fundamentos
propostos.
Fonte:
• http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/RegioesHidrograficas.aspx
• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp.192 – 657 – 658).

Questão: 40
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão é muito clara em seu comando ao determinar que fosse marcada à alternativa que trata não de
grupos, mas sim de uma tática que ficou mundialmente conhecida por atacar símbolos do capitalismo e da
globalização, que teve início nos EUA, e que vem tomando as ruas das principais cidades do Brasil. O Black Bloc
não é uma organização, mas uma tática utilizada por vários grupos anticapitalistas, que não mantêm muitas
conexões entre si. Pode haver vários grupos black bloc dentro de uma única manifestação, com diferentes
formas e táticas. No Brasil, como em outras partes, os Black Blocs usam o Facebook para postar vídeos, fotos e
organizar atos.
Fonte:
• http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/10/integrante-do-black-bloc-admite-que-movimentoficou-fora-de-controle.html
• http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/09/130822_black_block_protestos_mm.shtml

Cargo: Professor - Artes
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
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Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
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Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Professor - Artes 21 h
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual

Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
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Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Professor de Ciências
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
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quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 20
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Com as informações pode-se preencher a tabela a seguir:

Augusto
Bruno
Carlos
Diego
Eduardo
Guaraná
Suco de
fruta
Chá
gelado
Caldo de
cana
Água de
coco

Cachorro
de
quente

Sanduíche
natural de
frango

Guaraná

Suco
de
fruta

Chá
gelado

Caldo
de
cana

Água
de
coco

N
S
N
N
N
S

N
N
N
N
S
N

N
S
N
N
N
X

S
N
N
N
N
X

N
N
S
N
N
X

N
N
N
S
N
X

N
N
N
N
S
X

N

N

X

X

X

X

X

S

N

N

X

X

X

X

X

N

N

S

N

X

X

X

X

X

N

N

N

S

X

X

X

X

X

Hambúrguer

Misto
quente

Sanduíche
vegetariano

S
N
N
N
N
N

N
N
S
N
N
N

N
N
N
S
N
N

N

S

N

N

N

N
N

Cachorro quente: R$5,00
Guaraná: R$2,00
Sanduíche natural de frango: R$6,00
Suco de fruta: R$4,00
Hambúrguer: R$5,00
Chá gelado: R3, 00
Misto quente: R$4,00
Caldo de cana: R$2,00
Sanduíche vegetariano: R$6,00
Água de coco: R$3,00
Augusto: sanduíche de frango e suco de fruta=6+4=R$10,00
Bruno: cachorro quente e guaraná=5+2=R$7,00
Carlos: hambúrguer e chá gelado=5+3=R$8,00
Diego: misto quente e caldo de cana=4+2=R$6,00
Eduardo: sanduíche vegetariano e água de coco=6+3=R$9,00
Assim Augusto pagou a conta mais cara e Diego pagou a conta mais barata.
Resposta: d
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
77

Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Professor de Ciências 30 h
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
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Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
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“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.”Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Professor de Educação Física 21H
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 14
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A sequência representa os números de 1 a 10 ordenados em ordem alfabética:
Cinco, dez, dois, oito, nove, quatro, seis, sete, três, um.
Resposta: a
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
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Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Professor de Educação Física
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
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Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
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“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Professor de Educação Infantil - Creche e Pré-Escola
Questão: 06
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O processo de alfabetização não pode ser entendido como meramente o ensino para a “codificação” e a
“decodificação”. O ato de alfabetizar vai além do simples ler e escrever e conduz a outras práticas sociais.
Fonte: Alfabetização e Letramento nos livros didáticos.
Carmi Ferraz Santos / Eliana Borges Correia de Albuquerque / Márcia Mendonça
Questão: 10
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alfabetização se ocupa da aquisição da escrita pelo indivíduo ou grupos de indivíduos, o letramento focaliza
os aspectos sócio-históricos da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade.
Fonte: Alfabetização ou Letramento? Amelia Hamze
Questão: 11
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As razões recursais não se referem à questão ora mencionada.
Questão: 29
Recurso Procedente: Questão Anulada.
O enunciado solicita para marcar a alternativa incoerente, portanto as opções A, B, e C são incoerentes. Dessa
forma a questão será anulada.
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Questão: 34
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Uma incorreção no enunciado da questão que deveria ter o comando INCORRETO AFIRMAR no lugar de
CORRETO AFIRMAR comprometeu a questão, tornando-a inconsistente, por isso, a recomendação para sua
anulação, por mais que as informações estivessem todas pautadas coerentemente aos fundamentos
propostos.
Fonte:
• http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/RegioesHidrograficas.aspx
• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp.192 – 657 – 658).
Questão: 40
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão é muito clara em seu comando ao determinar que fosse marcada a alternativa que trata não de
grupos, mas sim de uma tática que ficou mundialmente conhecida por atacar símbolos do capitalismo e da
globalização, que teve início nos EUA, e que vem tomando as ruas das principais cidades do Brasil. O Black Bloc
não é uma organização, mas uma tática utilizada por vários grupos anticapitalistas, que não mantêm muitas
conexões entre si. Pode haver vários grupos black bloc dentro de uma única manifestação, com diferentes
formas e táticas. No Brasil, como em outras partes, os Black Blocs usam o Facebook para postar vídeos, fotos e
organizar atos.
Fonte:
• http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/10/integrante-do-black-bloc-admite-que-movimentoficou-fora-de-controle.html
• http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/09/130822_black_block_protestos_mm.shtml

Cargo: Professor - Geografia
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
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Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia
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Cargo: Professor - Geografia 30 h
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético ( ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva

Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
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mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Professor de História
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva

Questão: 14
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A sequência representa os números de 1 a 10 ordenados em ordem alfabética:
Cinco, dez, dois, oito, nove, quatro, seis, sete, três, um.
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Resposta: a
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 16
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Justificativa:

45%-x+x+60%-x+23%=100%
128%-x=100
-x=-28%
x=28%
Resposta: b
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano
Questão: 24
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustenta o recurso que “na época de JK não existia PDS e sim PSD. O PDS surgiu em 1980. portanto a resposta
mais adequada é a letra D”. Realmente houve um erro na digitação, porém o Plano de Metas que consta na
resposta D não consolidou o setor de bens de consumo duráveis nacionais, nem tampouco a participação do
Brasil no Mercado externo, o Brasil foi apenas um receptor de industriais multinacionais, não significando o
desenvolvimento da indústria nacional.
“Ao lado dos problemas internos gerados pelo modelo de industrialização, um outro se apresentou, e este
com maior peso: a penetração e consolidação das empresas multinacionais. Desde Juscelino (Plano de Metas),
a instalação de multinacionais no Brasil foi maciça. A partir de então, os setores fundamentais da indústria
foram passando para o controle estrangeiro. Segundo Gabriel Cohn, o controle externo das indústrias
automobilísticas, de cigarro e de eletricidade variou em torno de 80% a 90%. Nas indústrias farmacêutica e
mecânica, a proporção foi de 70%.
O resultado principal dessa nova conjuntura foi à minimização da importância da burguesia nacional, que
passou para o plano secundário, muitas vezes como sócio menor das grandes corporações internacionais. Isso
significa que os postos de comando de tais indústrias estavam em mãos de indivíduos diretamente designados
pela direção da matriz estrangeira, ou seja, os centros de decisões se encontravam fora do país. Essa situação
levou ao inevitável agravamento do desequilíbrio no Balanço de Pagamentos: a remessa de lucros para o
exterior, além dos pagamentos pelo uso de marcas e patentes (royalties) e da importação de maquinaria,
superou rapidamente o capital que as multinacionais inicialmente investiram”.
Fonte:
• BRAICK, Patrícia Ramos, MOTA, Myriam Becho. História: das Cavernas ao 3º Milênio. 2 ed. São Paulo:
Moderna, 2010. p. 137 a 139.
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• O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO BRASIL durante o período do populismo. Disponível em:
http://www.culturabrasil.org/desenvolvimentismo.htm.
Questão: 26
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As razões recursais dispõem que "Paralelamente, nas últimas décadas, passaram a ser difundidas percepções
diferentes do processo de aprendizagem, do papel que os materiais didáticos desempenham, dos
instrumentos e significados das avaliações e das funções sociais e culturais atribuídas à escola e ao professor.
Essas novas percepções, hoje desenvolvidas por docentes e pesquisadores, têm levado a reflexões profundas
quanto à interação entre teoria e prática no espaço escolar e às relações estabelecidas entre o currículo
formal elaborado por especialistas e instituições e o currículo real que, efetivamente, se concretiza na escola e
na sala de aula. PCN de História pág. 28 Assim a resposta mais adequada é a letra E”. Porém, o que consta na
letra E é uma VALORIZAÇÃO EXCLUSIVA do saber, o que não está fundamentado no PCN. As vivências e as
interpretações do aluno podem ser utilizadas para construção teórica, mas não de forma exclusiva, pois toda
teoria depende de fundamentação científica.
A incorporação das pesquisas acadêmicas na prática escolar faz com que a escola envolva ao seu modo no
debate historiográfico atual, aproximando a realidade universitária com a sala de aula.
Fonte: BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais – História – Terceiro e quatro ciclos. Ministério da Educação
e do Desporto. 1998.

Questão: 28
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As razões recursais dispõem que “Conforme o final do enunciado denuncia:”... os preços industriais sobem, os
preços agrícolas descem." Logo a resposta mais completa seria a letra A. Porém, o que consta na letra A é “A
Expansão do comércio e da produção industrial”, na transição do Feudalismo para o Capitalismo, realmente
ocorreu a expansão do comércio que promoveu a independência das cidades, que anteriormente possuíam
apenas função administrativa ou religiosa. As cidades expandiram devido ao comércio tornando-se
independentes e autônomas. Ex. Gênova e Veneza. A expansão da produção industrial só ocorrerá a partir do
século XVIII com a revolução industrial, sendo assim a resposta correta é a do gabarito, ou seja, a letra B.
Fonte: COTRIM, Gilberto. História Global. São Paulo: Moderna. 2010. p. 218 a 221.
Questão: 30
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Nos termos do art. 53, II do Estatuto dos Servidores Municipais (Lei Municipal 10/90), o servidor público será
aposentado compulsoriamente aos 70 anos, logo, INCORRETA a alternativa “A”.
Fonte: Estatuto dos Servidores Municipais (Lei Municipal 10/90)
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
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Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Professor de História 30H
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
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de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 14
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A sequência representa os números de 1 a 10 ordenados em ordem alfabética:
Cinco, dez, dois, oito, nove, quatro, seis, sete, três, um.
Resposta: a
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.

Questão: 16
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Justificativa:

45%-x+x+60%-x+23%=100%
128%-x=100
-x=-28%
x=28%
Resposta: b
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 24
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Sustenta o recurso que “A referida questão consta no gabarito como resposta correta a letra B, mas sendo
que, o governo de Juscelino Kubitschek foi o responsável pela criação do planos de metas que corresponde a
resposta da letra D.” Mas, o que caracteriza o Plano de Metas na resposta D não corresponde às
características do Plano de Metas. Pois, este não consolidou o setor de bens de consumo duráveis nacionais,
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nem tampouco a participação do Brasil no Mercado externo, o Brasil foi apenas um receptor de industriais
multinacionais, não significando o desenvolvimento da indústria nacional.
“Ao lado dos problemas internos gerados pelo modelo de industrialização, um outro se apresentou, e este
com maior peso: a penetração e consolidação das empresas multinacionais. Desde Juscelino (Plano de Metas),
a instalação de multinacionais no Brasil foi maciça. A partir de então, os setores fundamentais da indústria
foram passando para o controle estrangeiro. Segundo Gabriel Cohn, o controle externo das indústrias
automobilísticas, de cigarro e de eletricidade variou em torno de 80% a 90%. Nas indústrias farmacêutica e
mecânica, a proporção foi de 70%.
O resultado principal dessa nova conjuntura foi a minimização da importância da burguesia nacional, que
passou para o plano secundário, muitas vezes como sócio menor das grandes corporações internacionais. Isso
significa que os postos de comando de tais indústrias estavam em mãos de indivíduos diretamente designados
pela direção da matriz estrangeira, ou seja, os centros de decisões se encontravam fora do país. Essa situação
levou ao inevitável agravamento do desequilíbrio no Balanço de Pagamentos: a remessa de lucros para o
exterior, além dos pagamentos pelo uso de marcas e patentes (royalties) e da importação de maquinaria,
superou rapidamente o capital que as multinacionais inicialmente investiram”.
Fonte:
• BRAICK, Patrícia Ramos, MOTA, Myriam Becho. História: das Cavernas ao 3º Milênio. 2 ed. São Paulo:
Moderna, 2010. p. 137 a 139.
• O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO BRASIL durante o período do populismo. Disponível em:
http://www.culturabrasil.org/desenvolvimentismo.htm.
Questão: 25
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Apesar do recurso sustentar que essa questão ao falar de paisagens deixa de tratar de aspectos históricos e
sim geográficos, tal sustentação não procede, pois a resposta consta nos Objetivos Gerais de História do PCN
do ensino Fundamental, p. 43:
OBJETIVOS GERAIS DE HISTÓRIA
Espera-se que ao longo do ensino fundamental os alunos gradativamente possam ampliar a compreensão de
sua realidade, especialmente confrontando-a e relacionando-a com outras realidades históricas, e, assim,
possam fazer suas escolhas e estabelecer critérios para orientar suas ações. Nesse sentido, os alunos deverão
ser capazes de:
•
identificar relações sociais no seu próprio grupo de convívio, na localidade, na região e no país, e
outras manifestações estabelecidas em outros tempos e espaços;
•
situar acontecimentos históricos e localizá-los em uma multiplicidade de tempos;
• reconhecer que o conhecimento histórico é parte de um conhecimento interdisciplinar;
• compreender que as histórias individuais são partes integrantes de histórias coletivas;
• conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos, em diversos tempos e espaços, em suas
manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais, reconhecendo semelhanças e diferenças entre
eles, continuidades e descontinuidades, conflitos e contradições sociais;
• questionar sua realidade, identificando problemas e possíveis soluções, conhecendo formas políticoinstitucionais e organizações da sociedade civil que possibilitem modos de atuação;
• dominar procedimentos de pesquisa escolar e de produção de texto, aprendendo a observar e colher
informações de diferentes paisagens e registros escritos, iconográficos, sonoros e materiais;
• valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade social, considerando critérios éticos;
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valorizar o direito de cidadania dos indivíduos, dos grupos e dos povos como condição de efetivo
fortalecimento da democracia, mantendo-se o respeito às diferenças e a luta contra as desigualdades.
Portanto, o aluno ao terminar o ensino fundamental deverá ser capaz de fazer escolhas. Deve estabelecer
critérios para orientar suas ações, buscando exercer sua cidadania e respeitando as diversidades culturais e
gêneros.
Fonte: BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais – História – Terceiro e quatro ciclos. Ministério da Educação
e do Desporto. 1998
•

Questão: 27
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso não se sustenta porque a questão não está relacionada aos vários fatores que levaram a expansão
do trabalho terceirizado, e sim as consequências das garantias criadas a partir da Constituição de 1988 para a
sociedade civil. Ao criar garantias para o empregado, gerou-se grande ônus para o empregador determinando
o pagamento de uma multa de 40% sobre o valor do FGTS por demissões sem justa causa. Tal fato faz com
muitos optem pelo trabalho terceirizado que não gera ônus para quem o contrata.
Fonte:LINHARES, Maria Yedda. História do Brasil. São Paulo: Campus. 2000. P. 391.

Questão: 28
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As razões recursais dispõem que “o enunciado pede bem claramente uma transformação econômica nas
sociedades europeias na passagem do feudalismo para o capitalismo, sendo assim a resposta certa letra A.
Porém, o que consta na letra A é “A Expansão do comércio e da produção industrial”, na transição do
Feudalismo para o Capitalismo, realmente ocorreu à expansão do comércio que promoveu a independência
das cidades, que anteriormente possuíam apenas função administrativa ou religiosa. As cidades expandiram
devido ao comércio tornando-se independentes e autônomas. Ex. Gênova e Veneza. A expansão da produção
industrial só ocorrerá a partir do século XVIII com a revolução industrial, sendo assim a resposta correta é a do
gabarito, ou seja, a letra B.
Fonte: COTRIM, Gilberto. História Global. São Paulo: Moderna. 2010. p. 218 a 221.
Questão: 30
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Nos termos do art. 53, II do Estatuto dos Servidores Municipais (Lei Municipal 10/90), o servidor público será
aposentado compulsoriamente aos 70 anos, logo, INCORRETA a alternativa “A”.
Fonte: Estatuto dos Servidores Municipais (Lei Municipal 10/90)
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
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Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, a
questão será anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Professor de Inglês
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
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de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, será
anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
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recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Professor de Inglês 21 h
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobre96

biografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Professor de Matemática
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada
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A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 20
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Com as informações pode-se preencher a tabela a seguir:

Augusto
Bruno
Carlos
Diego
Eduard
o
Guaran
á
Suco de
fruta
Chá
gelado
Caldo
de cana
Água de
coco

Hambúrgue
r

Misto
quent
e

Sanduíche
vegetarian
o

Guaran
á

S
N
N
N

N
N
S
N

N
N
N
S

N
N
N
N

N
S
N
N

Suco
de
frut
a
S
N
N
N

N

N

N

N

S

N

S

N

N

N

N

N

S

N

N

N

N

S

N

N

N

N

Cachorr
o de
quente

Sanduích
e natural
de frango

N
S
N
N

Chá
gelad
o

Cald
o de
cana

Águ
a de
coco

N
N
S
N

N
N
N
S

N
N
N
N

N

N

N

S

X

X

X

X

X

N

X

X

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

N

S

N

X

X

X

X

X

N

N

S

X

X

X

X

X

Cachorro quente: R$5,00
Guaraná: R$2,00
Sanduíche natural de frango: R$6,00
Suco de fruta: R$4,00
Hambúrguer: R$5,00
Chá gelado: R3,00
Misto quente: R$4,00
Caldo de cana: R$2,00
Sanduíche vegetariano: R$6,00
Água de coco: R$3,00
Augusto: sanduíche de frango e suco de fruta=6+4=R$10,00
Bruno: cachorro quente e guaraná=5+2=R$7,00
Carlos: hambúrguer e chá gelado=5+3=R$8,00
Diego: misto quente e caldo de cana=4+2=R$6,00
Eduardo: sanduíche vegetariano e água de coco=6+3=R$9,00
Assim Augusto pagou a conta mais cara e Diego pagou a conta mais barata.
Resposta: d
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
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Questão: 23
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Justificativa:
Esquematizando-se a situação descrita, pode-se elaborar a seguinte tabela:
Servidores Processos Horas Produtividade
8

20

5

100%

4

x

16

75%

Observe-se que:
(I) Aumentando-se o número de servidores, o número de processos aumenta. Relação diretamente
proporcional.
(II) Aumentando-se o número de horas, o número de processos aumenta. Relação diretamente proporcional.
(III) Diminuindo-se a produtividade, o número de processos diminui. Relação diretamente proporcional
Igualando-se a razão que contém x com o produto das demais, tem-se

=> 4.000x = 96.000 =>

x = 24 horas.
Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol2. Rio de Janeiro: Elsevier,
2010.
Questão: 24
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Justificativa:
Considere-se f(x) = 6x-3, g(x) = 5-2x e h(x) = 3x-9. Logo, ter-se-á:

Portanto, o conjunto solução será S = S = {

/ ≤ X ≤ ou x ≥ 3}, isto é, S =

.

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005.
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, será
anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
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• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Professor de Matemática 30H
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada.
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A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 22
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Justificativa:
Em uma PG: A3/A2 = A2/A1 = q, logo
4x2 – 4x + 1 =
X=(
Logo,

=

=> 5x2 – 19x – 4 = 0
) => (19 ± 21)/10 => x’ = 4 e x’’ = -2/10. Como

=

, logo, x = 4.

= 2 =>q = 2, isto é, “Um número natural menor ou igual a 3”.

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005.

Questão: 25
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Justificativa:
Esquematizando a situação descrita pela questão, têm-se os depósitos ocorrendo nas seguintes datas, a partir
de quando Paulo começou a economizar:

Logo:
O primeiro depósito rendeu durante 2 períodos: M1 = C (1+i)2 = 3000(1,07)2 = 3000 x 1, 1449 = 3.434,70.
O segundo depósito rendeu durante 1 período: M1 = C (1+i)1 = 3000(1,07)1 = 3000 x 1,07 = 3.210,00.
O terceiro depósito ainda não rendeu: M3 = C (1+i)0 = 3000(1,07)0 = 3000 x 1 = 3.000,00.
Assim, após 3 anos, contados a partir do momento em que Paulo começou a economizar dinheiro e não a
partir da data do primeiro depósito , o valor na caderneta de poupança será M1 + M2 + M3 = 3434,70 +
3210,00 + 3000,00 = 9.644,70.
Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005.
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
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destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Professor de Português 30H
Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
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Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada.
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 24
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Diferentemente do que afirmam as razões recursais a expressão ‘impressões digitais químicas’ não constitui
linguagem técnica. O fato de não ser utilizado em nosso cotidiano não faz de uma palavra ou expressão
linguagem técnica. A palavra “macérrima”, por exemplo, é uma palavra rara, mas nem por isso é considerada
como jargão técnico. Além disso, um vocabulário técnico não é apresentado entre aspas. Tal uso não coincide
com nenhuma das funções que tal sinal indica, listadas por Cunha e Cintra (2007, pp. 662-665).
No texto, a expressão está entre aspas porque acentua “o valor significativo de uma palavra ou expressão”
(CUNHA E CINTRA, 2007, p. 663). Como se trata de um texto de divulgação científica e deve ser entendível ao
leitor do jornal (de grande circulação, destinado a um público geral, não de especialista), o autor se vale da
referida expressão para permitir o entendimento ao leitor leigo, não constituindo, definitivamente, linguagem
técnica.
Fontes:
• O próprio texto
• CUNHA, C.; CINTRA, L. A Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexicon,
2007. (pp. 662-665)
Questão: 26
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As razões recursais não são claras em seu pleito de anulação da questão. De toda forma, esclarece-se que não
é a forma verbal ‘chegamos’ que se encontra entre aspas no texto, mas todo o trecho do qual é parte (“Agora
chegamos ao ponto em que a Terra se acalmou o suficiente para que o equilíbrio se incline a favor do
oxigênio.”). O uso de aspas nesse caso, serve para sinalizar que se trata de discurso direto apenas. (Segundo
Cunha e Cintra (2007, pp. 662-665), essa é uma das funções desse sinal.)
O uso da primeira pessoa do plural em “chegamos” não sugere a participação do autor da proposição no
evento descrito; a flexão do verbo nessa pessoa do discurso, no caso, serve para remeter à chegada do relato
a um ponto específico.
Não há como a forma “chegamos” servir para indicar a participação do autor da proposição no evento
preconizado, visto que o evento não envolve e não teria como envolver a participação humana. Assim, o autor
da proposição, como humano, não tem como se incluir em tal evento.
Assim, o verbo “chegar” indica a conclusão de um termo do percurso metafórico (o relato empreendido). Em
outras palavras, é sugerido que o evento que permitiu a proliferação do oxigênio na terra finalizara e esse
poderia, a partir dali, propagar-se.
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Fonte: o próprio texto.
Questão: 27
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O pronome pessoal “eles”, tal como utilizado em “Quando eles examinam as rochas mais antigas da Terra, não
encontram vestígios de oxigênio na atmosfera” (5º§), textualmente, não remete aos autores da pesquisa, mas
a “os geoquímicos”, expressão utilizada no parágrafo anterior (4º§) e que se configura como referente do
pronome em questão. Observe em sequência:
“[...]
Para estudar a antiga atmosfera, os geoquímicos examinam as “impressões digitais químicas” deixadas nas
rochas. Algumas contêm moléculas que só poderiam ter se formado na presença de oxigênio.
Quando eles examinam as rochas mais antigas da Terra, não encontram vestígios de oxigênio na atmosfera.
Suas pesquisas indicam que o ar primordial da Terra era formado principalmente por dióxido de carbono,
metano e nitrogênio. Os raios de sol criavam um pouco de oxigênio livre, ao separá-lo do dióxido de carbono e
outras moléculas. Mas o oxigênio desaparecia logo depois de se formar.
[...]”
Os pronomes pessoais, quando anafóricos, retomam o referente possível mais próximo, pois, do contrário, o
leitor não teria como saber qual o referente retomado, afinal muitos seriam possíveis.

Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, será
anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
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famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.”Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Professor de Português
Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada.
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
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cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, deve
ser anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Professor de Música - Cordas
Questão: 02
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Recurso procedente: Questão Anulada
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada.
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, será
anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
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abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Professor de Música - Percussão
Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada.
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, será
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anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.”Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Professor de Música - Sopro
Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
109

Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada.
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, será
anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
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renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Psicólogo - CAPS
Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual

Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada.
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, será
anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
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• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Psicólogo
Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada.
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
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sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, será
anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
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Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Recepcionista
Questão: 11
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Considerando:
M, o conjunto formados pelos funcionários que conhecem a MISSÃO da empresa;
V, o conjunto formados pelos funcionários que conhecem os VALORES da empresa;
M V, o conjunto formados pelos funcionários que conhecem a MISSÃO e também os VALORES;
A, o conjunto formados pelos funcionários que NÃO conhecem a MISSÃO da empresa;
U, o total de funcionários da empresa; e,
P, a probabilidade requerida na questão.
Pela regra dos conjuntos, tem-se:
M V + 300 = 1200, donde M V = 900.
Logo, n(M V) = n(M) + n(V) – n(M V), isto é, 900 = 600 + 500 – (M V), donde M V = 200.
Assim, 1200 – 600 = 600 não conhecem a missão (denomine-se A); e os que conhecem os valores, mas não
conhecem a missão é representado por V - M V = 500 – 200 = 300. Logo, sendo U o total de funcionários
desta empresa, então P =

=

=>P =

.

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005.
Questão: 12
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Justificativa:
Pela regra da negação da implicação lógica ( ), tem-se:
~(p q)
(p ~q), onde p: “Adalberto viajou” e q: “Ana está de férias”.
Logo, (p ~q), isto é, “Adalberto viajou e Ana não está de férias”.
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
Questão: 24
Recurso Procedente: Gabarito alterado para a opção B
A função básica do arquivo é tornar disponíveis as informações contidas no acervo documental sob sua
guarda. Para que os arquivos possam desempenhar suas funções, torna-se indispensável que os documentos
estejam dispostos de forma a servir ao usuário com precisão e rapidez. Portanto, o arquivo não é utilizado
somente para fins de pesquisa, apresentando outras funções. Dessa forma, a sequência adequada ao
enunciado da questão é F, V, V.
Fonte:
• Arquivo. Disponível em:
http://www.academia.edu/1495580/Os_arquivos_judiciarios_como_fonte_de_pesquisa
• Arquivo. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquivo
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Questão: 25
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A função do profissional recepcionista é transmitir todos os contatos, sem distinção, a fim de não prejudicar a
instituição onde presta serviço.
Fonte:
Ética
no
trabalho.
Disponível
em:
http://eticanotrabalho.no.comunidades.net/index.php?pagina=1082795966
Questão: 29
Recurso Procedente: Gabarito alterado para a opção C.
É correto afirmar que “a descentralização permite à alta administração dispor de mais tempo para pensar
estrategicamente.” A segunda afirmativa denota que “a descentralização gera conflitos nas hierarquias.”
Portanto, somente a primeira afirmativa é verdadeira, haja vista que com a descentralização, o ambiente é
mais favorável, diminuindo os conflitos.
Fonte:
• Descentralização.
Disponível em: http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1126602/qual-a-diferenca-entre-descentralizacao-edesconcentracao
• Centralização e descentralização.
Disponível em: http://www.slideshare.net/miltonh/delegao-centralizao-e-descentralizao-201201
Questão: 34
Recurso Procedente: Questão Anulada
Uma incorreção no enunciado da questão que deveria ter o comando INCORRETO AFIRMAR no lugar de
CORRETO AFIRMAR comprometeu a questão, tornando-a inconsistente, por isso, a recomendação para sua
anulação, por mais que as informações estivessem todas pautadas coerentemente aos fundamentos
propostos.
Fonte: http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/RegioesHidrograficas.aspx Almanaque Abril 2013 (São Paulo:
Editora Abril, 2013, pp.192 – 657 – 658).

Cargo: Supervisor Escolar
Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada.
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
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velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, será
anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
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• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Técnico Ambiental
Questão: 34
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Uma incorreção no enunciado da questão que deveria ter o comando INCORRETO AFIRMAR no lugar de
CORRETO AFIRMAR comprometeu a questão, tornando-a inconsistente, por isso, a recomendação para sua
anulação, por mais que as informações estivessem todas pautadas coerentemente aos fundamentos
propostos.
Fonte:
• http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/RegioesHidrograficas.aspx
• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp.192 – 657 – 658)

Cargo: Técnico em Informática
Questão: 34
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Uma incorreção no enunciado da questão que deveria ter o comando INCORRETO AFIRMAR no lugar de
CORRETO AFIRMAR comprometeu a questão, tornando-a inconsistente, por isso, a recomendação para sua
anulação, por mais que as informações estivessem todas pautadas coerentemente aos fundamentos
propostos.
Fonte:
• http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/RegioesHidrograficas.aspx
• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp.192 – 657 – 658)

Cargo: Terapeuta Ocupacional - CAPS
Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual
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Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada.
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, será
anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. “O BSP independe da composição familiar.” Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
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renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Terapeuta Ocupacional - CAPS Amb. Álcool/Drogas
Questão: 02
Recurso procedente: Questão Anulada.
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com
mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego
de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de
linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) .
Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual

Questão: 09
Recurso procedente: Questão Anulada.
A prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais
sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. A palavra “envelhecer significa tornar-se velho ou mais
velho; dar ou tomar aspecto de velho, de idoso, ou de antigo; ficar por muito tempo, permanecer.” Ou seja,
quadros, casas, carros, animais, flores, e também vinhos podem envelhecer. Não há nessa frase a presença de
prosopopéia.
Fonte: Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Editora Objetiva
Questão: 32
Recurso Procedente: Questão Anulada.
A questão estava correta e totalmente embasada quando de sua elaboração, no entanto, houve mudança no
cenário que envolve o tema proposto na questão e um dos integrantes do grupo “Procure Saber”, o cantor
Roberto Carlos, deixou de fazer parte deste, o que foi notório e amplamente divulgado no dia 5 de novembro
de 2013, gerando grande surpresa já que era um dos fundadores e um dos maiores defensores da causa.
Diante desse acontecimento, a afirmativa II que citava o nome do artista entre os integrantes do grupo, ficou
inconsistente. Como pretendia-se que todas as alternativas estivessem correta e não havia uma opção que
destacasse como corretas apenas as alternativas I e III, a questão fica totalmente inviabilizada, por isso, será
anulada.
Fonte:
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-23/em-novembro-stf-ira-ouvir-sociedade-sobrebiografias-nao-autorizadas
• http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/10/renan-defende-publicacao-de-biografias-naoautorizadas.html
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Questão: 39
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Neste ano de 2013, o Bolsa Família passou a integrar o Plano Sem Miséria, portanto, a conjugação verbal “faz
parte” no presente leva a afirmativa a incorreção, gerando a necessidade de anulação, pois na mesma questão
já existia uma afirmativa INCORRETA, que era a da letra C. A titulo de esclarecimento cumpre explicitar que,
com base na informação contida no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social , “o
Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades para as
famílias pobres e extremamente pobres. Ele é composto por vários tipos de benefícios transferidos
mensalmente à população atendida. Os tipos e os valores que cada família recebe são baseados no perfil
registrado no Cadastro Único. Entre as informações consideradas nesse perfil familiar estão: a renda mensal
per capita (por pessoa), o número de integrantes, o total de crianças e adolescentes de até 17 anos, além da
existência de gestantes e nutrizes (mães que estão amamentando)”. Portanto, dentre os tipos de benefícios
abrangidos pelo Programa Bolsa Família está o “Benefício para superação da extrema pobreza (BSP)” que é
“calculado caso a caso” e destina-se a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que continuem em
situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 70,00), mesmo após o
recebimento dos outros benefícios do PBF. O BSP independe da composição familiar. ”Ou seja, este tipo de
benefício incluso no Bolsa Família, como o próprio governo informa é para famílias com ou sem crianças já que
sua destinação independe da composição familiar. Inclusive no mesmo endereço eletrônico do Governo
Federal informa-se que “atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com
renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por
pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua
composição”. Portanto, trata-se de uma informação do governo que ratifica a afirmativa D.
Fonte:
• http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
• http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsafamilia/beneficiario/institucional-bolsa-familia

Cargo: Trabalhador Braçal
Questão: 02
Recurso Procedente: Questão Anulada.
De acordo com as opções de respostas, há uma inconsistência no enunciado da questão, que deveria informar
“Segundo o texto, o sagui é, EXCETO”, visto que somente uma alternativa é inadequada às informações
apresentadas no texto “Ecologia”.
Fonte:
O próprio texto.

Cargo: Telefonista
Questão: 03
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
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O ponto de interrogação (?) na frase em questão foi utilizado para realizar um questionamento, fazer uma
pergunta. “Expressar uma surpresa” é inadequado diante do contexto, haja vista que questionamentos são
feitos no texto, na tentativa de persuadir o leitor, sobre um ponto de vista do autor a respeito do assunto
abordado.
Fontes:
• O próprio texto.
• MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
Questão: 10
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O enunciado da questão questiona sobre a afirmativa escrita de maneira incorreta, o que pode ser facilmente
identificado na opção “D”, onde a palavra “processo” é grafada com “ss” (prossesso), justificando a
inconsistência.
Fontes:
• MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
• Minidicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Editora Nova Fronteira. Edição Revisada e Ampliada.
Questão: 11
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
• “Carlos tirou 9 pontos - a maior nota” e “o que tirou mais pontos, matemática”:
Carlos
Augusto
Pedro
Matéria
Matemática
Nota
9
• ”Augusto tirou a menor nota, que não foi na prova de ciências”:
Carlos
Augusto
Pedro
Matéria
Matemática
Português*
Ciências**
Nota
9
7*
8**
• *Sobrou português para Augusto e como as notas foram consecutivas e a maior foi 9, então ele tirou 7;
• ** Sobrou ciências e a nota do meio para Pedro.
Sequêcia crescente: Português, Ciências e Matemática.
Resposta: b)
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 16
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O número das camisas que ganharia o prêmio seriam:
52, 54, 32, 34, 42, 44, 22 e 24.
Das pessoas apresentadas apenas 4 tem esses números em suas camisas. (34,22, 54 e 24)
Resposta: B
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.
Questão: 20
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
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Seque-se a resolução da questão:
22+5=27 diferença da idade dos 2
2013-1961=52 – 1 = 51idade da mãe de João
51-27=24 idade de João
Resposta: E
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.

Cargo: Topógrafo
Questão: 34
Recurso Procedente: Questão Anulada.
Uma incorreção no enunciado da questão que deveria ter o comando INCORRETO AFIRMAR no lugar de
CORRETO AFIRMAR comprometeu a questão, tornando-a inconsistente, por isso, a recomendação para sua
anulação, por mais que as informações estivessem todas pautadas coerentemente aos fundamentos
propostos.
Fonte:
• http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/RegioesHidrograficas.aspx
• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp.192 – 657 – 658)

III
DAS CONCLUSÕES

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e
fundamentações supraelencadas.

Publique-se,
07 de janeiro de 2014

CONSULPLAN
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