MUNICÍPIO DE CABROBÓ
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 006/2012
Edital n.º 006 - Cabrobó(PE), de 29 de outubro de 2012.
JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO/ANULAÇÃO DE ITENS DO GABARITO APÓS
ANÁLISE DOS RECURSOS
(As justificativas referem-se aos cadernos disponíveis na página da ASCONPREV,
devendo o candidato fazer a correspondência com seu caderno).
PROVA DE LEGISLAÇÃO SUS - COMUM AOS CARGOS DE AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE ENDEMIAS
QUESTÃO 16
Analise as afirmativas abaixo sobre os objetivos do Sistema Único de Saúde e, em
seguida, assinale a alternativa correta:
São Objetivos do Sistema Único de Saúde:
I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;
II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e
social, a observância do disposto no §1º do artigo 2º desta Lei;
III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas.
São corretas as afirmativas:
a) I e II;
b) I e III;
c) II e III;
d) I, II e III.
e) Apenas a I.
Apreciação: Procedência do Recurso, tendo em vista que analisando o teor
do recurso do candidato, não existe na questão menção à Lei 8080/90, razão
pela qual a afirmativa II deve ser considerada incorreta. Contudo,
contrariando a pretensão do candidato, a resposta correta é a letra B, pois
as únicas afirmativas verdadeiras são I e III, sendo MODIFICADO O
GABARITO PRELIMINAR, TORNANDO DEFINITIVA A ALTERNATIVA “B”.
PROVA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO /
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PROINFO
QUESTÃO 27

De acordo com o conceito de arquivo, entende-se que:
a) Trata-se de um conjunto de manuscritos e de outros documentos históricos
recolhidos por um individuo ao longo dos anos.
b) Representa a memória organizada da instituição que a serve.
c) São documentos produzidos e/ou recebidos por instituições públicas, entidades
privadas e pessoas físicas em decorrência do exercício de suas atividades.
d) Todas as alternativas estão corretas.
e) N.D.A
Apreciação: Procedência do Recurso, tendo em vista que todas as
alternativas referem-se ao conceito de arquivo, conforme o Dicionário de
Terminologia Arquivista, sendo MODIFICADO O GABARITO PRELIMINAR,
TORNANDO DEFINITIVA A ALTERNATIVA “D”.
QUESTÃO 33
Uma das características básicas da redação oficial é a sua:
a) Imprecisão.
b) Informalidade.
c) Despadronização.
d) Impessoalidade.
e) Personalidade.
Apreciação: Procedência do Recurso, tendo em vista que a Redação Oficial
apresenta um aspecto de padronização. A redação deve ser isenta da
interferência da individualidade de quem elabora, sendo a característica
principal a impessoalidade, sendo MODIFICADO O GABARITO PRELIMINAR,
TORNANDO DEFINITIVA A ALTERNATIVA “D”.
QUESTÃO 35
Em uma comunicação oficial, ao se endereçar um envelope a uma autoridade tratada
por “Vossa Excelência”, na identificação deste, deverá ser:
a) À Vossa Senhoria.
b) Ao Digníssimo Senhor.
c) Ao Ilustríssimo Senhor.
d) À Vossa Excelência o Senhor.
e) À Sua Excelência o Senhor.
Apreciação: Procedência do Recurso, tendo em vista que não se utiliza crase
diante de pronomes do tipo Vossa Excelência ou Vossa Santidade, não
havendo alternativa correta, sendo ANULADA A QUESTÃO.
QUESTÃO 36
As abreviaturas corretas de DOCUMENTO - POR PROCURAÇÃO - FOLHAS - PEDE DEFERIMENTO:
a) doc. - pp. - fls - P.D
b) DOC. - PP. - FLS - P.d
c) doc. - pp. - fls. - P.D

d) DOCUM. - P.P - Fls - P.d
e) Docum. - P.p - fls. - P.P
Apreciação: Procedência do Recurso, tendo em vista que o correto da
abreviação
PEDE
DEFERIMENTO
é
P.D.,
conforme
www.linguagemjuridica.com.br/abreviatura;
www.portugues.com.br/gramatica/abreviaturas-siglas.html, não havendo
alternativa correta, sendo ANULADA A QUESTÃO.
PROVA DE ATUALIDADES - COMUM AOS CARGOS DE SAÚDE NÍVEL MÉDIO,
TÉCNICO E SUPERIOR
QUESTÃO 14
Sobre a Primavera árabe é incorreto afirmar:
a) A Síria, embora passe por graves conflitos internos, não é um protagonista da
Primavera Árabe.
b) A Primavera Árabe é o nome dado a uma onda revolucionária de manifestações e
protestos que vêm ocorrendo no Oriente Médio e Norte da África, provocada pela crise
econômica e pela falta de democracia.
c) A derrubada do ditador Hosni Murabak, no Egito, foi um evento da Primavera Árabe.
d) Um dos momentos capitais da Primavera Árabe foi a violenta derrubada do poder do
Coronel Muammar Kadafi, o ditador da Líbia.
e) No Iêmen, manifestações populares pela renúncia de Ali Abdullah Saleh, foram
eventos da Primavera Árabe.
Apreciação: Procedência do Recurso, tendo em vista que a Síria, apesar de
não ser a protagonista, efetivamente está inclusa no rol de protagonistas da
Primavera Árabe, sendo ANULADA A QUESTÃO.
PROVA DE ATUALIDADES - COMUM AOS DE PROFESSORES, AGRÔNOMO,
ASSISTENTE SOCIAL, AUDITOR FISCAL, AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
EDUCADOR SOCIAL, FISCAL DE TRIBUTOS, TÉCNICOS AGRÍCOLA, EM
CONTABILIDADE E INFORMÁTICA
QUESTÃO 19
Sobre a Primavera árabe é incorreto afirmar:
a) A Síria, embora passe por graves conflitos internos, não é um protagonista da
Primavera Árabe.
b) A Primavera Árabe é o nome dado a uma onda revolucionária de manifestações e
protestos que vêm ocorrendo no Oriente Médio e Norte da África, provocada pela crise
econômica e pela falta de democracia.
c) A derrubada do ditador Hosni Murabak, no Egito, foi um evento da Primavera Árabe.
d) Um dos momentos capitais da Primavera Árabe foi a violenta derrubada do poder do
Coronel Muammar Kadafi, o ditador da Líbia.
e) No Iêmen, manifestações populares pela renúncia de Ali Abdullah Saleh, foram
eventos da Primavera Árabe.

Apreciação: Procedência do Recurso, tendo em vista que a Síria, apesar de
não ser a protagonista, efetivamente está inclusa no rol de protagonistas da
Primavera Árabe, sendo ANULADA A QUESTÃO.
PROVA DE LEGISLAÇÃO SUS - EXCLUSIVO BIOMÉDICO
QUESTÃO 17
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de
acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo
ainda aos seguintes princípios:
I - Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
II - Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e
moral;
III - Direito à informação, às pessoas assistidas e a seus parentes até o terceiro grau,
sobre sua saúde;
IV - Participação da comunidade.
Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas verdadeiras:
a) I e III;
b) II e IV;
c) I, II e IV;
d) III e IV;
e) I, II e III.
Apreciação: Procedência do Recurso, tendo em vista que analisando o teor
do recurso protocolado pela candidata, haja vista que o direito à informação
é concedido por lei tão somente às pessoas assistidas, não aos seus parentes
de terceiro grau, sendo, portanto, MODIFICADO O GABARITO PRELIMINAR,
TORNANDO DEFINITIVA A ALTERNATIVA “C”.
QUESTÃO 18
Com base na Lei Federal nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, julgue as afirmativas
abaixo:
I - O Sistema Único de Saúde (SUS), contará, em cada esfera de governo, sem
prejuízo das funções do Poder Legislativo, com a Conferência de Saúde e o Conselho
de Saúde.
II - A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a
formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder
Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
III - O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado
composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de
saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da
política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e

financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente
constituído em cada esfera do governo.
São verdadeiras as seguintes alternativas:
a) I e II;
b) II e III;
c) I e III;
d) Apenas a III;
e) Apenas a II.
Apreciação: Procedência do Recurso, tendo em vista teor do recurso
protocolado pela candidata, haja vista que a Conferência de Saúde deve se
reunir a cada 4 anos, e não a cada dois anos, sendo assim MODIFICADO O
GABARITO PRELIMINAR, TORNANDO DEFINITIVA A ALTERNATIVA C.
QUESTÃO 19
Sobre o Pacto pela Saúde, previsto na Portaria nº. 399/GM, de 22 de fevereiro de
2006, assinale a alternativa incorreta:
a) O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de
prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população
brasileira.
b) A definição de prioridades deve ser estabelecida através de metas nacionais,
estaduais, regionais ou municipais. Prioridades estaduais ou regionais podem ser
agregadas às prioridades nacionais, conforme pactuação local.
c) Para efeitos desse Pacto será considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais.
d) Os estados/região/município devem pactuar as ações necessárias para o alcance
das metas e dos objetivos propostos.
e) Todas as afirmativas são falsas.
Apreciação: Procedência do Recurso, tendo em vista que os argumentos do
candidato estão corretos, pois todas as alternativas „a‟, „b‟, „c‟ e „d‟ estão
corretas, daí porque, como o enunciado solicita que o candidato assinale a
alternativa incorreta, fica claro que o gabarito deve ser alterado, sendo
assim MODIFICADO O GABARITO PRELIMINAR, TORNANDO DEFINITIVA A
ALTERNATIVA “E”.
QUESTÃO 20
Sobre o planejamento das atividades do Sistema Único de Saúde, podemos afirmar
que:
a) O processo de planejamento no âmbito do SUS deve ser desenvolvido de forma
articulada, integrada e solidária entre as três esferas de gestão. Essa forma de atuação
representará o Sistema de Planejamento do Sistema Único de Saúde baseado nas
responsabilidades de cada esfera de gestão, com definição de objetivos e conferindo
direcionalidade ao processo de gestão do SUS, compreendendo nesse sistema o
monitoramento e avaliação.
b) Este sistema de planejamento pressupõe que cada esfera de gestão realize o seu
planejamento, articulando-se de forma a fortalecer e consolidar os objetivos e
diretrizes do SUS, contemplando as peculiaridades, necessidades e realidades de saúde
locorregionais.

c) Como parte integrante do ciclo de gestão, o sistema de planejamento buscará, de
forma tripartite, a pactuação de bases funcionais do planejamento, monitoramento e
avaliação do SUS, bem como promoverá a participação social e a integração intra e
intersetorial, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.
d) Todas as afirmativas são falsas.
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.
Apreciação: Procedência do Recurso, pois que os argumentos do candidato
estão corretos, sendo todas as alternativas corretas sendo MODIFICADO O
GABARITO PRELIMINAR, TORNANDO DEFINITIVA A ALTERNATIVA “E”.
PROVA DE PORTUGUÊS - NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR
QUESTÃO 2
“Vão viver sob o mesmo teto
Até que a casa caia.”
A expressão assinalada confere ao contexto a relação semântica de:
a) adição
b) explicação
c) temporalidade
d) causalidade
e) conclusão
Apreciação: Procedência do Recurso, tendo em vista que a expressão ATÉ
QUE não foi assinalada, ocorrendo erro de digitação, sendo ANULADA A
QUESTÃO.
PROVA DE LEGISLAÇÃO SUS – AGENTE DE SAÚDE BUCAL, AUXILIAR DE
VETERINÁRIA, CIRURGIÃO DENTISTA, ENFERMEIRO PSF E HOSPITALAR,
FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICOS PSF E
PLANTONISTA, MÉDICO VETERINÁRIO, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO,
TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM ENFERMAGEM –
INSTRUMENTADOR, TÉCNICO EM RADIOLOGIA E TERAPEUTA
OCUPACIONAL
QUESTÃO 16
Leia as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.
I - Existe hierarquia no Sistema Único de Saúde.
II - A gestão federal da saúde é realizada pelo Ministério da Saúde, sendo que o
Governo Federal é o principal financiador da rede pública de saúde.
III - 10% das receitas da União devem ser gastas com saúde.
IV - Os Estados devem garantir 15% de suas receitas para o financiamento da saúde.
São verdadeiras as seguintes afirmativas:
a) I e III;
b) Apenas a II;

c) I e IV;
d) II e IV;
e) Apenas a III.
Apreciação: Procedência do Recurso, haja vista que a questão não deixa
claro se a hierarquia mencionada na afirmativa era entre União, Estados e
Município, esta inexistente, ou se a hierarquia dizia respeito aos níveis de
complexidade do serviços de saúde, a qual, de fato, existe, sendo ANULADA
A QUESTÃO.
QUESTÕES COMUNS AOS CARGOS DE ENFERMEIRO PSF E HOSPITALAR
QUESTÃO 29
Segundo o Ministério da Saúde, Hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de
grande importância para a saúde pública devido à sua magnitude e seu alto poder
incapacitante, atingindo principalmente a faixa etária economicamente ativa. A respeito
dessa patologia, marque a alternativa correta.
a) Pacientes Paucibacilares apresentam até quatro lesões.
b) Caracteriza-se por ser uma doença que não tem cura e por apresentar lesões na
pele, nos olhos, mãos e pés.
c) A principal via de eliminação do bacilo se dá pelo indivíduo doente de hanseníase e
a porta de entrada no organismo passível de ser infectado é o contato físico.
d) Apresenta pouco potencial para provocar incapacidades físicas, as quais podem
evoluir para deformidades.
e) Pacientes Multibacilares apresentam três lesões.
Apreciação: Recurso deferido, após análise, verificou-se que a alternativa
“a” está incorreta, pois nova resolução do Ministério da Saúde indica que os
pacientes paucibacilares apresentam até 5 lesões, sendo ANULADA A
QUESTÃO.
PROVA DE ENFERMEIRO PSF
QUESTÃO 36
A Bomba de Infusão é um grande auxílio no controle de volume infundido. Porém, nem
sempre está disponível para o uso. Dessa forma, a Enfermeira Sheyla precisa
administrar 1 litro de Soro Glicosado a 5%, de 6 em 6 horas. Quantas gotas por
minuto deverão correr, aproximadamente?
a) 55 gotas por minuto.
b) 56 gotas por minuto.
c) 36 gotas por minuto.
d) 39 gotas por minuto.
e) 13 gotas por minuto.
Apreciação: Recurso deferido, pois a questão solicita um valor aproximado
de quantas gotas correrão, sendo o número da alternativa “a”, 55 gotas,

próximo ao número de gotas da lebra “b”, 56, havendo, duas alternativas
corretas, sendo ANULADA A QUESTÃO.
PROVA DE ENFERMEIRO HOSPITALAR
QUESTÃO 40
O politraumatismo é uma situação decorrente de lesões múltiplas, com reações
sistêmicas que podem levar à falência ou a disfunção de órgãos vitais de um indivíduo.
Visando amenizar ou eliminar danos ao paciente, na sala de emergência, fase
hospitalar, considere o que se deve fazer em relação ao ABCDE (protocolos de
atendimento) e marque a alternativa verdadeira:
I.
A letra A avalia a expansibilidade pulmonar, que pode estar prejudicada devido
a hemotórax, pneumotórax, etc.
II.
A letra B avalia a permeabilidade das vias áreas. Deve-se intervir posicionando
o paciente de modo a permitir a abertura das vias aéreas, certificando-se que o
pescoço está em linha média e estabilizado e, em seguida, realizar a manobra do golpe
mandibular.
III.
A letra C avalia a circulação e controla da hemorragia, a qual pode ser
provocada por hipovolemia aguda. errada
IV.
A letra D é o primeiro passo a ser seguido e avalia condições neurológicas,
incluindo o nível de consciência, pupilas e funções motora, sensorial e pulmonar.
V.
É na etapa “E” que deve ser evitada a hipotermia.
a) I e II estão corretas.
b) Apenas III e V corretas.
c) II, III e IV estão corretas.
d) Todas estão corretas.
e) Todas estão incorretas.
Apreciação: Recurso deferido, pois que o item III não é uma alternativa
verdadeira, não havendo correlação entre a hipovolemia aguda e avaliação e
controle da hemorragia, sendo ANULADA A QUESTÃO.
PROVA DE FAMACÊUTICO
Questão 29
Com relação à farmacologia da dor, julgue os itens subsequentes:
a) Naloxona é um analgésico opióide eficaz no controle da dor associada o câncer.
b) Na profilaxia da enxaqueca os antidepressivos tricíclicos e anticonvulsivantes não
apresentam eficácia comprovada e tem provocado muitas reações adversas quando
usados nestas situações.
c) Qualquer individuo quando submetido cronicamente ao tratamento da dor com
analgésicos opióide não desenvolve tolerância e dependência física aos fármacos.

d) Os opióides são depressores do Sistema Nervoso Central, causam sono, diminuição
dos batimentos cardíacos e da pressão arterial, deprimem os centros respiratórios
podendo levar até a parada cardíaca.
e) Amitriptilina é o antidepressivo mais estudado quanto a efeitos preventivos, dentre
outros representantes, causa mais sedação. Seus principais efeitos adversos se devem
à ação atropínica. Já o Propranolol é o inibidor de ECA com eficácia mais bem
documentada. Seus efeitos adversos são principalmente cardiovasculares e
neuropsicológicos.
Apreciação: Recurso deferido, pois que o item “e” identifica o propanol como
inibidor de ECA, quando na verdade é um antagonista β-adrebérgico,
MODIFICADO O GABARITO PRELIMINAR, TORNANDO DEFINITIVA A
ALTERNATIVA “A”.
PROVA DE MÉDICO VETERINÁRIO
QUESTÃO 24
A Leptospirose é uma doença infecciosa aguda de caráter epidêmico, com
envolvimento sistêmico. É uma zoonose cosmopolita o que se constitui problema de
saúde pública. Assinale a alternativa que contém afirmações que NÃO se relacionam
com esta enfermidade.
a) Não é doença de notificação compulsória.
b) Uma das medidas de controle para esta enfermidade é o controle de roedores, isto
é, anti-ratização e destatização e melhoria das condições higiênico-sanitárias da
população.
c) O período de INCUBAÇÃO desta enfermidade é variável de 25 a 45 dias, podendo ir
até 60 dias.
d) Um dos sintomas mais característicos da enfermidade é a MIALGIA que envolve
panturrilhas, coxa e abdome.
e) O meio de transmissão desta zoonose é através do contato com água de solo
contaminado pela urina dos animais portadores, nas raramente pelo contato direto
com sangue, tecido, órgão e urina de animais infectados.
Apreciação: Procedência do Recurso, tendo em vista que conforme a
Portaria n.º 104/2011 do Ministério da Saúde, a Leptospirose é uma doença
de notificação compulsória, havendo dualidade de resposta, as alternativas
“A” e “C”, sendo ANULADA A QUESTÃO.
PROVA DE MOTORISTA
QUESTÃO 23
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro),
assinale a alternativa INCORRETA:
Compete a JARI:
I- Julgar os recursos interpostos pelos infratores;

II- Encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários
informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e
que se repitam sistematicamente.;
III- Responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos
normativos de trânsito;
a) apenas I é verdadeira;
b) apenas II é verdadeira;
c) apenas III é verdadeira;
d) apenas I e II são verdadeiras;
e) I, II e III são verdadeiras.
Apreciação: Procedência do Recurso, tendo em vista a ausência de
alternativa correspondente aos itens analisados, sendo ANULADA A
REFERIDA QUESTÃO.
QUESTÃO 39
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro),
assinale a alternativa CORRETA:
I- Constitui infração de trânsito deixar de dar passagem aos veículos precedidos de
batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização
de trânsito e às ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente
identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação vermelha
intermitentes. Infração: gravíssima;.
II- Constitui infração de trânsito deixar de guardar distância de segurança lateral e
frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista,
considerando-se, no momento, a velocidade, as condições climáticas do local da
circulação e do veículo. Infração - gravíssima;
III- Constitui infração de trânsito, deixar de indicar com antecedência, mediante gesto
regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a
realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de
circulação. Infração: grave;
a) apenas I é verdadeira;
b) apenas II é verdadeira;
c) apenas III é verdadeira;
d) apenas I e II são verdadeiras;
e) I; II e III são verdadeiras.
Apreciação: Procedência do Recurso, tendo em vista a ausência de
alternativa correspondente aos itens analisados, sendo ANULADA A
REFERIDA QUESTÃO.
PROVA DE NUTRICIONISTA
Quanto aos recursos relativos as questões 22; 24; 29;36; 38 e 39,
considerando o equívoco inicial da publicação do gabarito preliminar em 22

de outubro de 2012, com retificação em 23 de outubro de 2012, estes já se
apresentam de modo regular, tendo sido retificado à época.
PROVA CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS - COMUM
A TODOS OS PROFESSORES
Questão 14
No artigo 208 da Constituição da República Federativa do Brasil, “o dever do Estado
com a educação será efetivado mediante a garantia de”, exceto:
a) educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de
idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram
acesso na idade própria;
b) atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino;
c) educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 6 (cinco) anos de idade;
d) acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística,
segundo a capacidade de cada um;
e) atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
Apreciação: Procedência do Recurso, considerando que o erro gráfico na
alternativa “c”, colocando o número 6 e entre parênteses estar escrito
“cinco”, prejudica a análise da questão, sendo ANULADA A QUESTÃO.
PROVA DE ATUALIDADE - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
QUESTÃO 16
O grande celeiro para Luiz Gonzaga foi, até o final da carreira, o Nordeste. A cada
viagem que fazia pela região, descobria um novo compositor. Em Caruaru, foram
Onildo Almeida e Janduhy Finizola; Em Sumé(PB), José Marcolino; em Pesqueira,
Nelson Valença, para citar apenas alguns.
Os Poetas de Lua, 100 anos de Gonzagão, Jornal do Commercio,20 de junho de
2012,Edição Especial
O Brasil comemora, neste ano de 2012, os 100 anos de Luiz Gonzaga que nasceu em
Exu, no dia:
a) 13 de dezembro de 2012
b) 12 de dezembro de 2012
c) 02 de agosto de 2012
d) 11 de junho de 2012
e) 12 de novembro de 2012
Apreciação: Procedência do Recurso, tendo em vista que Luiz Gonzaga
nasceu em 13 de dezembro de 1912, não havendo, portanto, alternativa
correspondente a data, sendo ANULADA A QUESTÃO.

PROVA DE PORTUGUÊS - NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR
QUESTÃO 10
Assinale a alternativa em que o significado do radical destacado está incorreto:
a) democracia (DEMO) poder
b) nevralgial (ALGIA) dor
c) ignição (IGNI) luz
d) bélico (BELI) guerra
e) cronograma (CRONO) tempo.
Apreciação: Procedência do Recurso, tendo em vista que efetivamente está
incorreta a alternativa “A”, sendo MODIFICADO O GABARITO PRELIMINAR,
TORNANDO DEFINITIVA A ALTERNATIVA “A”.
PROVA DE PROFESSOR DE MATEMÁTICA
Questão 36
Considere uma região retangular dividido em quadrados. E, nesta, uma região
sombreada, como ilustra a figura:

Em relação a região retangular total, a região sombreada corresponde a
a) 16,5%.
b) 18,5%.
c) 20,5%.
d) 22,5%.
e) 24,5%.
Considerações:

Atotal  20 u.a.
Asomb  4,5 u.a.
4,5
 0, 225  22,5%
20
Apreciação: Procedência do recurso, tendo em vista a solução apontada
acima, sendo MODIFICADO O GABARITO PRELIMINAR, TORNANDO
DEFINITIVA A ALTERNATIVA “D”.
Questão 37
Um estudante do curso de estatística obteve as seguintes notas, com seus respectivos
pesos:
Disciplina

Nota

Peso

Estatística

7,5

4

Cálculo

4,0

2

Matemática
Financeira

5,5

1

Geometria Analítica

6,0

3

Qual a média ponderada desse aluno?
a) 2,48
b) 3,34
c) 4,95
d) 5,21
e) 5,85
Considerações:

7,5  4  4  2  5,5 1  6  3 61,5

 6,15
4  2 1 3
10

Apreciação: Procedência do recurso, tendo em vista a solução apontada
acima e a inexistência de alternativa correspondente, fica ANULADA A
QUESTÃO.

PROVA DE VIGIA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

QUESTÃO 32
Identifique o numeral que corresponde ao número: cinco milhões, cento e quinze mil,
trezentos e dez.
a) 5 115 300 10
b) 5 115 310,00
c) 5 115 000 310
d) 5 115 310
e) 5 100 015 310
Apreciação: ANULADA A QUESTÃO, considerando que as alternativas “b” e
“d” correspondem ao número por extenso.

