MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE
ESTADO DE PERNAMBUCO
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE
VAGAS EM CARGOS PÚBLICOS DE DIVERSOS NÍVEIS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 003/2012
Edital n.º 03 – Lagoa Grande(PE), de 02 de abril de 2012.
JUSTIFICATIVA DE INDEFERIMENTO DOS RECURSOS
(As justificativas referem-se aos cadernos disponíveis na página da ASCONPREV,
devendo o candidato fazer a correspondência com seu caderno)

PROVA DE MATEMÁTICA
QUESTÃO N.º 12 (comum aos cargos de motorista, operador de poço
artesiano, operador de máquinas pesadas-motoniveladora, operador de
máquinas pesadas – retroescavadeira).

Simplificando a expressão

E=

2n + 4 + 2n + 2 + 2n −1
2n −2 + 2n −1

Usando as propriedades de potência, encontra-se:
a)

82
3

b)

83
4

c)

72
3

d)

62
3

e)

92
3

GABARITO - LETRA A
RESPOSTA DO CANDIDATO - Não tem resposta
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra A
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SOLUÇÃO:

2n + 4 + 2n + 2 + 2n −1
2n.24 + 2 n.2 2 + 2n.2−1 24 + 2 2 + 2−1 82
E=
⇒
=
=
2n −2 + 2n −1
2n.2−2 + 2n.2−1
2 −2 + 2 −1
3
QUESTÃO N.º 13 (comum aos cargos de auxiliar de serviços gerais, gari,
margarida, vigia e pedreiro).
Usando as propriedades da multiplicação e da divisão é correto afirmar:

I) Se a > 0 e b > a , portanto
II) Se a ≠ 0 e b ≠ 0 , assim

III)

a
<1.
b

1 1 a+b
.
+ =
a b
ab

0
fornece indeterminadas soluções.
0

IV) Se

a
> 1 , portanto a < b .
b

1
b+c
V) Se ( a + b + c ) . = 1 +
a
a
a) Todas as alternativas estão corretas.
b) Todas as alternativas são falsas.
c) Apenas as alternativas I e V estão corretas
d) Apenas a alternativa III está correta
e) Apenas uma proposição é falsa.
GABARITO - LETRA E
RESPOSTA DO CANDIDATO – C
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra E
SOLUÇÃO:
I)
(V)
II)
(V)
III)
(V)
IV)
(F)
V)
(V)
Apenas a proposição IV está falsa, pois, isso acontecerá se, e somente se, a > b, e não
o caso contrário como indica a questão. Portanto existe uma única proposição falsa.
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QUESTÃO N.º 14 (comum aos cargos de auxiliar de serviços gerais, gari,
margarida, vigia e pedreiro).
Para fins estatísticos a diretora da ASCONPREV, pediu que fosse feito o levantamento
de quantos envelopes de tamanho médio seriam usados no ano de 2012 na empresa.
O funcionário do setor de estoque verificou que a média aritmética da compra de
envelopes nos últimos anos é de 1000 envelopes nos tamanhos pequeno, médio e
grande. Sabendo que foram comprados 638 envelopes pequenos e 407 envelopes
grandes, qual é a quantidade de envelopes médios comprados no ano de 2012?
Indique a quinta parte da soma dos dígitos.
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7
GABARITO - LETRA B
RESPOSTA DO CANDIDATO – C
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra B
SOLUÇÃO:
__

Fazendo x média aritmética de envelopes, xP quantidade de envelopes pequenos,

xM quantidade de envelopes médios e xG quantidade de envelopes grandes. Assim
__

x=

xP + xM + xG
3
__

Como já foi informado no problema que x =1000, xP = 407 e xM = 638 dessa forma:

xM = 3 ×1000 − 638 − 407
xM = 1955
QUESTÃO N.º 14 (comum aos cargos de motorista, operador de poço
artesiano, operador de máquinas pesadas-motoniveladora, operador de
máquinas pesadas – retroescavadeira).
Na residência da família A residem quatro pessoas, Silva, Anjo, Barbosa e Alves. Eles
gastam seu tempo entre estudo e trabalho. Silva vem em casa de 20 em 20 minutos.
Anjo vem em casa de 30 em 30 minutos. Barbosa vem em casa de 40 em 40 minutos.
Alves vem em casa de 50 em 50 minutos. Sabendo que todos partem juntos 8:00
horas da manhã, que horas todos estarão juntos na residência?
a) Às 18h00min
b) Às 18h30min
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c) Às 19h00min
d) Às 19h00min
e) Às 20h00min
GABARITO - LETRA A
RESPOSTA DO CANDIDATO – C
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra A

SOLUÇÃO:
Como no problema expressa uma idéia de repetição, é necessário calcular o MMC da
seguinte forma:
MMC {20,30, 40,50}= 600 minutos = 10 horas
Logo o novo encontro acontecerá as 18h 00 min.
A questão continua tendo cinco alternativas como prever o edital no item 8.1.1, com
somente uma alternativa correta. As alternativas C e D repetem os mesmos valores
devidos erro de digitação, mas tal erro não compromete a resolução da questão, uma
vez que a alternativa correta não está entre as alternativas C e D.
QUESTÃO N.º 15 (comum aos cargos de auxiliar de serviços gerais, gari,
margarida, vigia e pedreiro).
Na construção da nova sede da ASCONPREV, ficou decidido pelos arquitetos que o
setor de concurso terá formato triangular. Para o bom desenvolvimento do projeto um
dos arquitetos listou as seguintes afirmações sobre triângulos.
I) Em qualquer triângulo, a medida de um dos lados deve ser sempre menor que a
soma das medidas dos outros lados.
II) Em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas
dos ângulos internos não-adjacentes a ele.
III) Em qualquer triangulo, ao maior ângulo opõe-se ao maior lado, e vice-versa.
IV) A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre menor ou igual a 180º.
Com base nas afirmações listas é possível afirmar que:
a) Todas estão corretas.
b) Todas estão falsas.
c) Apenas III e IV estão falsas.
d) Apenas I e II estão corretas
e) Apenas I, II e III estão corretas.
GABARITO - LETRA E
RESPOSTA DO CANDIDATO – Não tem resposta
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
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Confirmação do gabarito - letra E
SOLUÇÃO:
No problema apenas a afirmação IV é falsa, pois a soma dos ângulos internos de um
triângulo é sempre 180º.

PROVA DE PORTUGUÊS
QUESTÃO N.º 01 (comum a todos os cargos de nível fundamental
incompleto)
Marque o item incorreto em relação ao que se diz sobre o texto acima:
a) o texto é uma fábula.
b) no texto, as personagens agem como se fossem seres humanos.
c) a raposa, no texto, não age com esperteza.
d) a cegonha mostrou-se vingativa.
e) o narrador não participa da história.
GABARITO - LETRA C
RESPOSTA DO CANDIDATO – D
RESPOSTA DO CANDIDATO – E
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra C
O narrador, em nenhum momento, se envolve NA história que ele narra. Ele
apenas conta a história, citando opções, atitudes e comportamentos das personagens:
a raposa e a cegonha.
Ele, o narrador, emite opinião, faz comentário, mas se coloca sempre fora da
narrativa.
Fala das personagens, mas não fala com elas, isto é, não interage com elas.
Quando ele diz: “Ela deve ter aprendido a lição”, o narrador deixa claro que faz
uma referência à personagem (à raposa). Por isso, usou o pronome ELA. Se tivesse
usado o pronome VOCÊ, como: “Você deve ter aprendido a lição”, ela estaria falando
com a raposa.
Além disso, não há no texto verbo(s) ou pronomes da 1ª pessoa, que indiquem
a participação do narrador na fábula. Logo, ele não é uma narrador-personagem, pois
apenas conta a história sem, no entanto, participar dela.
QUESTÃO N.º 07 (comum a todos os cargos de nível fundamental
incompleto).
Texto para a Questão: 7
FRAGMENTO DA HISTÓRIA DE ALADIM E A LÂMPADA MARAVILHOSA
Na cidade de Bagdá
Quando ela antigamente
Era a cidade mais rica
Das terras do oriente
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Deu-se um caso fabuloso
Que apavorou muita gente
(Patativa do Assaré)
QUESTÃO 7
Após analisar os itens abaixo sobre o que se afirma sobre palavras que estão no texto,
marque o item incorreto:
a) Bagdá e Assaré são acentuadas conforme a mesma regra de acentuação gráfica.
b) A palavra QUANDO pode ser trocada pela expressão DESDE QUE, pois não prejudica
o sentido do texto.
c) Na formação das palavras FABULOSA E ANTIGAMENTE aparecem prefixos.
d) As palavras APAVOROU e ORIENTE possuem o mesmo número de sílabas.
e) No texto, a palavra GENTE está usada no sentido denotativo.
GABARITO - LETRA C
RESPOSTA DO CANDIDATO - D
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra C
Na questão 7, o item que deve ser assinalado é o C, pois na sua formação das palavras
fabulosa e antigamente não aparecem prefixos. Logo esse item é o INCORRETO.
QUESTÃO N.º 10 (comum a todos os cargos de nível fundamental
incompleto).
Assinale a alternativa em que todas as palavras devem ser completadas com a(s) letra
(s) que está (estão) entre parênteses.
a) ba__ar / utili__ar/ pra__o / tradu__ir (Z)
b) en__ada / en__ente / fe__ar / a__ar (CH)
c) __eneroso / re __istro / a__eitar / gor__eta (J)
d) pra__a / a__ado / alagadi__o / afei __ão (Ç)
e) __adrez / __afariz / __efe / __uveiro (X)
GABARITO - LETRA A
RESPOSTA DO CANDIDATO - B
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra A
O enunciado da questão 10 está bem claro quando pede para assinalar a
alternativa em que todas as palavras devem ser completadas com a(s) letra(s) que
está (estão) entre parênteses.
Sendo assim, apenas a alternativa A, contém todas as palavras que devem ser
completadas com a letra Z, que está em parênteses.
A alternativa B não é correta, pois uma das palavras dessa alternativa não deve
ser completada com as letras CH, que estão entre parênteses: enxada/ enchente/
fechar/achar.
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CONTEÚDO ESPECÍFICO - PROVA DE VIGIA
QUESTÃO N.º 37
Quanto ao bom atendimento ao público, deve-se sempre agir com:
a) Apatia.
b) Frieza.
c) Desdém.
d) Robotismo.
e) Urbanidade.
GABARITO - LETRA E
RESPOSTA DO CANDIDATO – A
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra E
“URBANIDADE”
Na definição de Aurélio Buarque de Holanda a urbanidade é a qualidade de urbano,
cidadão habitante da cidade, da civis, daí vem civilidade, cortesia, afabilidade.
Na definição de Michaelis é Qualidade do que é Urbano, delicadeza, cortesia, civilidade
e polidez.
O candidato equivoca-se ao confundir urbanismo com urbanidade que não são as
mesmas coisas. Portanto, indefiro o recurso mantendo a resposta conforme o
gabarito.
QUESTÃO N.º 39 (comum aos cargos de auxiliar de serviços gerais, gari,
margarida e vigia).
No âmbito da Segurança do Trabalho, não se considera proteção e prevenção contra
incêndios:
a) Pára-raios.
b) Extintores de Incêndio.
c) Saída de Emergência.
d) Desfibrilador
e) Sinalização de piso e parede dos equipamentos de combate a incêndio.
GABARITO - LETRA D
RESPOSTA DO CANDIDATO – A
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra D

“Chama-se também para-raios, ou descarregador, o aparelho destinado a
proteger instalações elétricas contra o efeito de cargas excessivas
(sobretensões) e descarregá-las na terra.”
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Segurança do trabalho pode ser entendida como o conjunto de medidas adotadas
visando minimizar os acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais, bem como para
proteger a integridade e a capacidade de trabalho do servidor.
Segurança do Trabalho é definida por normas e leis. No Brasil a Legislação de
Segurança do Trabalho, Portaria 3.214/78, compõe-se de Normas Regulamentadoras,
Normas Regulamentadoras Rurais, outras leis complementares, portarias, decretos e,
também, as convenções da Organização Internacional do Trabalho ratificadas pelo
Brasil.

A Norma Regulamentadora NR 10, em seu item:
10.2.3 As empresas estão obrigadas a manter esquemas uni filares atualizados das
instalações elétricas dos seus estabelecimentos com as especificações do sistema de
aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção.
a) conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e
saúde, implantadas e relacionadas a esta NR e descrição das medidas de controle
existentes;
b) documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra
descargas atmosféricas e aterramentos elétricos;
c) especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental,
aplicáveis conforme determina esta NR;
Já no item:

10.9 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E EXPLOSÃO:
10.9.3 Os processos ou equipamentos susceptíveis de gerar ou acumular
eletricidade estática devem dispor de proteção específica e dispositivos de
descarga elétrica.
Quando o candidato trouxe ao recurso a Norma Regulamentadora NR 23, não é cabível
diante da discrepância entre restringir apenas a NR 23, sendo que a questão é bem
clara quando delimita que ela deve ser observada no ÂMBITO DA SEGURANÇA DO
TRABALHO.
Mesmo assim, após o reexame minucioso, constatou-se por este avaliador
que o equipamento Para-Raios está em conformidade com as normas
técnicas suscitadas pelo candidato, como também, o solicitado pela questão.
Pois, de acordo com o solicitado pela NR 10, o equipamento é destinado a
proteger instalações elétricas contra o efeito de cargas excessivas
(sobretensões) e descarregá-las na terra, protegendo assim de incêndios.
Sendo utilizado frequentemente na segurança do trabalho.
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Sendo assim, diante da adequação da alternativa questionada ao solicitado na questão
da prova, mantenho a alternativa da questão e indefiro o recurso.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – PROVA DE MOTORISTA
QUESTÃO N.º 24
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro),
assinale a alternativa CORRETA:
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes
normas:
I- a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente
sinalizadas;
II- quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo
sentido são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de
maior porte, mesmo quando houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda,
destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade;
III- os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de
fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito,
gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e
devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e
iluminação vermelha intermitente.
a) I é verdadeira;
b) II é verdadeira;
c) III é verdadeira;
d) I e II são verdadeiras;
e) I e III são verdadeiras.
GABARITO - LETRA E
RESPOSTA DO CANDIDATO – C
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra E
Requer o candidato a retificação do gabarito, com o argumento de que o item
III da questão está incompleto, no entanto o candidato não assiste a razão tendo em
vista que o referido item é a literalidade do art. 29, inciso VII, não se fazendo
necessário maiores complementos para responder que o item é verdadeiro, desta
forma opinamos pelo indeferimento do recurso.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – PROVA DE TOPÓGRAFO
QUESTÃO N.º 24
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A sequência correta de operacionalização para leitura de um ângulo horizontal com uso
de teodolito é:
a) calagem, centragem, visada a ré, zeragem, visada a vante e leitura do ângulo.
b) centragem, calagem, zeragem, visada a ré, visada a vante e leitura do ângulo.
c) centragem, zeragem, calagem, visada a ré, visada a vante e leitura do ângulo.
d) calagem, centragem, visada a ré, zeragem, visada a vante e leitura do ângulo.
e) centragem, visada a ré, calagem, zeragem, visada a vante e leitura do ângulo.
GABARITO - LETRA B
RESPOSTA DO CANDIDATO – A
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra B
1- Nos teodolitos mais antigos, a sequencia de operacionalização conta de
zeragem e visada à ré;
2- Nos teodolitos óticos-mecânicos mais modernos, teodolitos eletrônicos e
Estação Total, a sequencia de operacionalização consta primeiro da visada a ré e em
seguida zeragem, conforme alega o candidato;
3- Porém o candidato errou a questão porque considerou que na sequência de
operacionalização do teodolito a CALAGEM é antes da CENTRAGEM o que não é
verdade. Quando se vai operacionalizar o teodolito para medição angular é necessário
a existência de um ponto topográfico onde o teodolito é centrado, ou seja, o eixo
vertical do instrumento coincidindo com o ponto topográfico. Após esta operação, o
instrumento é calado. Se a centragem não estiver perfeita, repete-se toda operação.
Quando o instrumento está centrado e calado diz-se que o instrumento está
ESTACIONADO e pronto para a etapa seguinte de visada a ré, zeragem etv., conforme
descrito na letra b), da alternativa correta.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – PROVA DE PSICOLOGIA
QUESTÃO N.º 22
Atribua (V) verdadeiro ou (F) falso as proposições abaixo e escolha a alternativa
correta. Considere para tal, as proposições da Gestalt e de Lewin para o entendimento
dos fenômenos de grupo:
( ) A expressão Dinâmica de Grupo apareceu pela primeira vez com Kurt em 1944;
( ) Para Lewin os pequenos grupos que se constituem tem uma configuração
especifica, permitem que seus participantes existam psicologicamente uns para os
outros, porém propicia uma situação de independência individual, pois cada individuo é
único e singular;
( ) O entendimento do comportamento do individuo numa situação grupal, nesta
perspectiva tem uma relação com a Gestalt grupal, fazendo com que haja um
comportar-se de uma forma sui-generis e relacionada com essa Gestalt;
( ) Lewin estudou especialmente a questão dos papeis sociais no grupo, e como esses
levavam os indivíduos a possibilidade de novos status sociais numa experienciação de
diversos tipos de liderança ( por exemplo a aucratica, a democrativa e a permissiva).
a) VVFV
b) VFFF
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c) VVVVF
d) VFVF
e) VVFF
GABARITO - LETRA D
RESPOSTA DO CANDIDATO – A
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra D
Não há erro que impossibilite a identificação da alternativa correta "D", a falha no item C não
induz ao erro apenas possui um item a mais que não é equivalente a resposta correta.

QUESTÃO N.º 36
Segundo Jean Piaget, a aquisição do conhecimento e seu acúmulo são garantidos por
quatro fatores, o qual denominou de fatores do desenvolvimento mental. Assinale a
alternativa que corresponde corretamente:
a) Maturação, experiência adquirida na ação efetuada, interações e transmissões
sociais e equilibração;
b) Heteronomia, autonomia, moralidade e anomia;
c) Pré-operatório, operações concretas, sensório-motor e operações formais;
d) Crescimento orgânico; linguagem, percepções e reflexos;
e) Hereditariedade, assimilação, equilibração e acomodação.
GABARITO - LETRA A
RESPOSTA DO CANDIDATO – E
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra A
Segundo Piaget, existem 4 fatores relacionados ao desenvolvimento cognitivo, ele
considerou cada um destes fatores e suas interações como condições necessárias para
o desenvolvimento cognitivo. Mas, nenhum deles sozinho, como suficiente para
assegurá-lo.
Dessa forma não herdamos estruturas cognitivas prontas, e sim uma maneira
individual para atuarmos no ambiente, que se desenvolverão a partir do próprio
funcionamento intelectual.
1. Maturação - Piaget acredita que a hereditariedade desempenha um papel no
desenvolvimento cognitivo, embora ela sozinha não possa responder por esse
desenvolvimento. A maturação simplesmente determina o alcance das possibilidades
num estágio específico.
Isto significa, que a utilização de um determinado potencial depende das ações da
criança sobre o meio.
2. Experiência ativa - As ações da criança sobre o meio ambiente são extremamente
importantes, pois através dessas experiências os processos de assimilação e
acomodação são ativados, resultando em mudança cognitiva. Reflexo da assimilação e
acomodação.
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3. Interação social - Para Piaget, a interação social é o intercâmbio de ideias entre as
pessoas. Tal intercâmbio é muito importante, pois favorece a construção de
determinados conceitos
ou esquemas.
4.Equilibração.
Portanto a alternativa “a” é a correta, pois a alternativa “e” para estar correta
necessitaria de um complemento de informação para validar o campo de
Hereditariedade e ainda lhe falta o item de “interação social”.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – PROVA DE NUTRICIONISTA
QUESTÃO N.º 32
A febre tifóide, o botulismo, a gastrenterite (síndrome diarréica) e as febres entéricas,
são doenças causadas respectivamente por quais microorganismos:
a) Staphylococcus Aureus, Clostridium Botulinum, Escherichia Coli e Salmonella Typhi.
b) Salmonella Typhi, Clostridium Botulinum, Staphylococcus Aureus e Salmonella
paratyphi.
c) Salmonella Typhi, Clostridium perfringens, Bacillus Cereus e Salmonella paratyphi.
d) Staphylococcus Aureus, Clostridium perfringens, Escherichia Coli e Salmonella Typhi.
e) Salmonella Typhi, Clostridium Botulinum, Bacillus Cereus e Salmonella paratyphi.
GABARITO - LETRA E
RESPOSTA DO CANDIDATO – B
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra E
De fato os dois microorganismos causam gastrenterite. Entretanto, a gastrenetrite
apresenta formas distintas de diarréia, com denominações diferentes, em razão de
suas características: síndrome diarréica, síndrome emética, etc. Somente a
alternativa E responde a questão uma vez que é no Bacillus Cereus, que a
gastrenterite apresenta tal sinonímia, posta em parênteses no enunciado da questão,
de síndrome diarréica, Nestes, o período de incubação varia de 8 a 16 horas, já no
Staphylococcus Aureus, onde o período de incubação de um surto varia, geralmente de
30 minutos a 08 horas.
QUESTÃO N.º 33
A média de acréscimo diário de Energia e proteína, de acordo com a FAO/OMS (1985)
durante a gestação é respectivamente:
a) Energia: + 300 kcals/dia (2º e 3º trimestre) e Proteína: + 6 g/kg/dia
b) Energia: + 350 kcals/dia (2º e 3º trimestre) e Proteína: + 10 g/kg/dia
c) Energia: + 300 kcals/dia (1º e 2º trimestre) e Proteína: + 6 g/kg/dia
d) Energia: + 250 kcals/dia (2º e 3º trimestre) e Proteína: + 6 g/kg/dia
e) Energia: + 350 kcals/dia (1º e 3º trimestre) e Proteína: + 8 g/kg/dia
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GABARITO - LETRA A
RESPOSTA DO CANDIDATO – D
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra A
De acordo com a FAO/OMS, a necessidade adicional de proteína recomendada durante
a gestação é de 6 g / kg/ dia e o adicional de energia, é feito a partir do 2º e 3 º
trimestre, correspondendo a 300 kcals/dia. De modo que a alternativa A responde,
claramente, a questão.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – PROVA DE FISIOTERAPEUTA
QUESTÃO N.º 24
Podemos mencionar como sendo efeitos Fisiológicos da massagem os itens abaixo,
exceto:
a) Remoção de catabólitos e metabólitos;
b) Liberação de aderências;
c) Aumento da circulação sanguínea e linfática;
d) Estimulação das funções autonômicas;
e) Estimulação das funções viscerais.
GABARITO - LETRA B
RESPOSTA DO CANDIDATO – D
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra B
Os movimentos de compressão, tração, estiramento, pressão e fricção exercem efeitos
mecânicos nos tecidos. Através destes atos mecânicos realizo a mobilização das
aderências e, consequentemente, sua liberação, traduzindo assim um efeito mecânico
da massagem. Através deste ato, posso promover a “extensibilidade do tecido
conjuntivo”, na qual podemos traduzi-la como efeito fisiológico. Portanto não devemos
confundir ato mecânico de liberar o tecido, com o processo e o produto alcançado em
nível do tecido.
QUESTÃO N.º 25
Podemos mencionar como contra indicações diretas da massagem os itens citados
abaixo, exceto:
a) Presença de corpos estranhos na pele, como: vidros, etc.;
b) Doenças dos vasos, como: tromboflebites.
c) Área de hiperestesia grave;
d) Pacientes com Câncer;
e) Pacientes que apresentem Hemofilia, principalmente com hemartrose aguda e
subaguda.
GABARITO - LETRA D
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RESPOSTA DO CANDIDATO – C
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra D
O enunciado da questão fala em contra indicação direta... Não podemos considerar
paciente com câncer uma contra indicação direta, sem relevar período ou fase da
doença e até o tipo específico de câncer. Em alguns pacientes é indicada a massagem
para alivio de dor e tensão muscular, além de diminuir o grau de ansiedade, existindo
estudos que comprovam tal dado (estudo do College Associates – câncer e os
tratamentos complementares).
QUESTÃO N.º 30
Baseado nas sentenças abaixo sobre rigidez e espasticidade, responda as questões que
seguem:
I) Os reflexos tendíneos na rigidez apresentam-se normal;
II) Na Espasticidade existe um padrão de comprometimento muscular nos músculos
flexores dos membros superiores e dos extensores dos membros inferiores;
III) Na rigidez o sinal do neurônio motor superior é piramidal. Sendo que na
espasticidade o sinal é extrapiramidal;
Analisando as sentenças, responda:
a) Apenas a sentença “I” está incorreta;
b) Apenas a sentença “III” está incorreta;
c) Apenas a sentença “II” está incorreta;
d) As sentenças “I” e “III” estão incorretas;
e) Todas as sentenças estão incorretas.
GABARITO - LETRA C
RESPOSTA DO CANDIDATO – D
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra C
O candidato coloca como incorreta a sentença “a”, sendo que a sentença é correta, ou
seja, os reflexos tendíneos na rigidez encontram-se normais.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
PROVA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
QUESTÃO N.º 27
São métodos anticoncepcionais, EXCETO:
a) Coito interrompido e Diafragma.
b) DIU e Anticoncepcional oral.
c) Diafragma e Anticoncepcional.
d) DIU e o contraceptivo de emergência.
e) Preservativo e Período fértil.
14

GABARITO - LETRA E
RESPOSTA DO CANDIDATO – A
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra E
A resposta do Candidato letra A, ambos são métodos contraceptivos e a pergunta diz
respeito a exceção. Segue abaixo informações complementares:
Coito Interrompido: é uma prática sexual que podem ser considerada como método
comportamental, já que reduz o risco de uma gravidez indesejada.
Diafragma: É um método anticoncepcional de uso feminino que consiste num anel
flexível, coberto no centro com uma delgada membrana de látex ou silicone em forma
de cúpula que se coloca na vagina cobrindo completamente o colo uterino e a parte
superior da vagina, impedindo a penetração dos espermatozóides no útero e trompas.
Portanto permanece a resposta correta a letra E. Porque Período Fértil não é
considerado um método contraceptivo, temos o método Ogino – Knaus que é
necessário a mulher conhecer o seu período fértil por um período de pelo menos 1
ano, porém esse Período Fértil não é considerado um método contraceptivo.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
PROVA DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - RETROESCAVADEIRA
QUESTÃO N.º 36
Assinale a alternativa correta. Na Retroescavadeira, existem duas Manipulas da
escavadeira dotadas de:
a) 02 (Dois) Comandos Cada
b) 03 (Três) Comandos cada
c) 04 (Quatro) Comandos cada
d) 05 (Cinco) Comandos cada
e) 03 (Três) Comandos no esquerdo e 04 (Quatro) no direito.
GABARITO - LETRA C
RESPOSTA DO CANDIDATO – A
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra C
A Questão se Refere à escavação e define a quantidade de Manipulas utilizadas na
operação, e a pergunta se refere à quantidade de comandos de cada manipula e não a
quantidade de manipulas a qual o Candidato se refere bem como o modelo
apresentado como justificativa pelo mesmo, encontra-se fora das especificações atuais
por falta de segurança e muito antigo (anos 80 a 90).
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O Candidato ainda se refere ao uso dos Estabilizadores da Maquina quando enumera
as Manipulas 1ª e 2ª o que nada tem haver com a Questão.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
PROVA DE PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL / SÉRIES INICIAIS
QUESTÃO N.º 12
A Lei 11.645/2008, estabelece o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena
nas escolas brasileiras. Nas afirmativas abaixo, identifique as que estão em
CONFORMIDADE com a referida Lei.
I.
Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e
privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.
II.
O conteúdo programático deverá incluir diversos aspectos da história e da
cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir de três grupos
étnicos: negros, índios e portugueses.
III.
O conteúdo programático deverá incluir o estudo da história da África e dos
africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra, branca e
indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional.
IV. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas
brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas
áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras.
V. Os estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, prioritariamente
públicos, deverão opcionalmente incluir o estudo da história e cultura afro-brasileira e
indígena no currículo escolar.
Assinale a alternativa que contém os itens CORRETOS:
A) II, III e V são corretas.
B) I, III e V são corretas.
C) I, II, III e IV são corretas.
D) Apenas I e IV são corretas.
E) Apenas a I está correta.
GABARITO - LETRA B
RESPOSTA DO CANDIDATO – Não tem resposta
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra B
Analisando os argumentos do candidato este não assiste razão, vez que as questões
exploram conhecimentos distintos dos candidatos, não havendo similaridade entre as
respostas.
QUESTÃO N.º 25
O Projeto Político-pedagógico é o plano global da escola. Uma sistematização, nunca
definitiva, das ações pedagógicas da escola, definidas através do trabalho coletivo, que
se aperfeiçoa e se concretiza na execução. Quanto à concepção, um projeto
pedagógico de qualidade deve apresentar as características abaixo, EXCETO:
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a) ser um processo participativo de decisões;
b) preocupar-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que
vele os conflitos e as contradições;
c) explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre seus
agentes educativos e no estímulo à participação de todos no projeto comum e coletivo;
d) conter opções explícitas na direção da superação de problemas, no decorrer do
trabalho educativo voltado para uma realidade específica;
e) explicitar o compromisso com a formação do cidadão.
GABARITO - LETRA B
RESPOSTA DO CANDIDATO – Não tem resposta
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra B
Todas as afirmativas estão corretas, exceto a letra “B” por afirmar que o P.P.P deve
velar os conflitos e as contradições, ao invés de desvelar.
QUESTÃO N.º 27
A LDB 9.394/96 normatiza o currículo do ensino fundamental e ensino médio para a
educação escolar. Com base na referida Lei, assinale (V) para verdadeiro e (F) para
falso.
( )
O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos
níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos
alunos.
( )
Os currículos devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa
e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e
política, especialmente do Brasil.
( )
O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes
culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes
indígena e africana.
( )
Na parte diversificada do currículo será incluído, opcionalmente, a partir da
quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha
ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição.
( )
Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar,
por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da
sociedade, da cultura, da economia e da clientela.
A posição CORRETA dos itens é:
A)
V–V–F–F–V
B)
V–V–V–F–V
C)
F–V–F–V–V
D)
V–V–V–F–F
E)
F–V–V–F–V
GABARITO - LETRA A
RESPOSTA DO CANDIDATO – Não tem resposta
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
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Confirmação do gabarito - letra A
A letra “A” é a afirmativa correta. O terceiro item é falso porque a Lei determina ensino
da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias,
especialmente das matrizes indígena e africana e européia, não apenas indígena e
africana. O quarto item é falso porque na parte diversificada do currículo será incluído,
obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua
estrangeira, e não, opcionalmente. Os demais itens são verdadeiros, pois estão
escritos conforme a Lei.

LEGISLAÇÃO SUS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
QUESTÃO N.º 18
Assinale a alternativa incorreta:
Para receberem os recursos de que trata a Lei Federal nº. 8.142, de 28 de dezembro
de 1990, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com:
a) Fundo de saúde;
b) Plano de saúde;
c) Contrapartida de recursos para a saúde prevista no orçamento da União;
d) Conselho de saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto nº. 99.438,
de 7 de agosto de 1990;
e) As alternativas C e D são incorretas.
GABARITO - LETRA C
RESPOSTA DO CANDIDATO – E
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra C
Diante do gabarito preliminar o candidato interpôs recurso alegando que a
questão seria anulável haja vista que existiriam duas possíveis respostas.
No entanto, após detida análise, verifica-se que apenas a alternativa c está
incorreta, motivo pelo qual o recurso deve ser julgado improcedente.
QUESTÃO N.º 19
Leia as afirmativas abaixo, que tratam das competências atribuídas pela Lei Federal nº.
8.080, de 19 de setembro de 1990, à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS), e
em seguida assinale a alternativa incorreta:
À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), compete:
a) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e
executar os serviços públicos de saúde;
b) Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e
hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção
estadual;
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c) Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos
ambientes de trabalho;
d) Em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de
insumos e equipamentos para a saúde;
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.
GABARITO - LETRA D
RESPOSTA DO CANDIDATO – E
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra D
Diante do gabarito preliminar o candidato interpôs recurso alegando que a
questão seria anulável haja vista que existiriam duas possíveis respostas.
No entanto, após detida análise, verifica-se que apenas a alternativa d está
incorreta, motivo pelo qual o recurso deve ser julgado improcedente.

LEGISLAÇÃO SUS
(comum aos cargos da área de saúde do nível técnico e superior)
QUESTÃO N.º 17
Leia as afirmativas abaixo e assinale a que contém informação incorreta sobre
vigilância epidemiológica e as doenças emergentes e reemergentes.
a) Doenças emergentes são aquelas associadas à descoberta de agentes até então
desconhecidos, ou as que se expandem ou ameaçam expandir-se para áreas
consideradas indenes. A aids e as hantaviroses são exemplos de doenças novas que
emergiram. Já a doença de Chagas, que apresenta considerável redução de casos
novos em amplas faixas do território brasileiro, onde era reconhecida há muitas
décadas, está emergindo na Amazônia, região que até poucos anos atrás era
considerada livre desta doença.
b) Em linhas gerais, doenças emergentes são doenças novas, desconhecidas da
população. São causadas por vírus ou bactéria nunca antes descritos ou por mutação
de um vírus já existente. Também é possível que sejam causadas por um agente que
só atingia animais, e que agora afeta também seres humanos. Como exemplo de
doença emergente podemos citar a Dengue.
c) Já as doenças reemergentes são aquelas já conhecidas e que foram controladas,
mas voltaram a apresentar ameaça para a saúde humana. A dengue entra nesse
conceito. Até a reintrodução do Aedes aegipyti no país, em 1967, a dengue chegou a
ser considerada erradicada. Porém, depois foi registrada uma série de surtos, o maior
deles em 2002, quando foram notificados quase 800 mil casos da doença.
d) O termo emergente também pode ser utilizado para descrever quando uma doença
atinge uma região antes indene, ou seja, onde até então nunca tinha sido detectado
caso da moléstia.
e) Todas as afirmativas são incorretas.
GABARITO - LETRA C
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RESPOSTA DO CANDIDATO – E
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra C
Diante do gabarito preliminar o candidato interpôs recurso alegando que a questão
seria anulável haja vista que “tanto a alternativa “A” quanto a alternativa “B” estão
incorretas, de modo que na “A”: está incorreta a assertiva de que a Amazônia era uma
região anos atrás considerada livre da doença de chagas. (...) No que concerne a
alternativa “B”, como o próprio gabarito afirma: A Dengue é, indiscutivelmente, uma
doença Reemergente”. Vale ressaltar que o candidato, segundo informado em seu
próprio recurso assinalou a alternativa “E”.
Analisando as informações colhidas no recurso, nos textos indicados na peça recursal e
a questão, entendemos que o recurso deve ser julgado improcedente pois, conforme
conceito de doença emergente contido “Guia de Vigilância Epidemiológica”, Volume I,
editado pelo Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde, a doença de
Chagas é considerada uma doença emergente na Amazônia, haja vista que, no
passado, os casos da patologia naquela região eram esporádicos e,
consequentemente, a região era considerada indene, contudo, na última década, fato
corroborado pelos estudos apresentados pela candidata, principalmente em razão de
contaminações por via oral, o número de casos aumentou expressivamente.
QUESTÃO N.º 19
Acerca da Organização, Direção e Gestão do Sistema Único de Saúde, descrita na Lei
Federal nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, assinale a alternativa correta.
a) Os municípios, quando autorizados por Lei Estadual, poderão constituir consórcios
para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
b) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao
Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por
entidades representativas da sociedade civil. As comissões intersetoriais terão a
finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução
envolva áreas compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
c) Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de
saúde e as instituições de ensino profissional e superior. Cada uma dessas comissões
terá por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e
educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde (SUS), na
esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica
entre essas instituições.
d) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja
diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão
organizados de forma centralizada e hierarquizada em níveis de complexidade
crescente.
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.
GABARITO - LETRA C
RESPOSTA DO CANDIDATO – E
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
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Confirmação do gabarito - letra C
Diante do gabarito preliminar o candidato interpôs recurso alegando que a
questão seria anulável haja vista que “todas as afirmativas estariam corretas”.
Contudo, analisando o teor da Lei nº. 8.080/90, podemos perceber que as demais
afirmativas estão incorretas, senão vejamos:
1 - A letra “a” afirma que os municípios dependem de lei estadual para constituir
consórcios, o que vem a ser uma afirmativa incorreta;
2 – A letra “b” afirma que as comissões intersetoriais articularão políticas e programas
de interesse para saúde, cuja execução envolva áreas compreendidas no âmbito do
SUS, quando, em verdade, tais comissões, nos termos do art. 12, parágrafo único,
tratarão de programas e políticas NÃO compreendidas no âmbito de atuação do
sistema único de saúde.
3 – A afirmativa “c” está correta e corresponde ao art. 14, e parágrafo único, da Lei
nº. 8.080/90.
4 – A afirmativa “d” dispõe que as ações e serviços de saúde devem ser organizados
de forma centralizada, quando em verdade o art. 8º, da Lei nº. 8.080/90 afirma
taxativamente que as ações devem ser organizadas de forma regionalizada.
5 – A letra “e” afirma que todas as demais são verdadeiras, quando em verdade
apenas a letra ‘c” é verdadeira.
Logo, o recurso deve ser julgado improcedente.
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