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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE 

 
DECISÃO DOS RECURSOS 
(INFRARRELACIONADOS) 

  
  I  

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes a todos os cargos 
disponibilizados, que insurgem contra a publicação do Gabarito Oficial, conforme disposto no EDITAL DO 
CONCURSO PÚBLICO nº 001/2010, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA /SE. 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 
 
Inscrição Nome Cargo 
99000969 Ana Renata Viana Silvany ADVOGADO PÚBLICO 
99003037 Andrea Carolina Almeida Machado ADVOGADO PÚBLICO 
99014473 Cláudio Roberto Alfredo de Sousa ADVOGADO PÚBLICO 
99009405 Daniel Haack Rodriguez Nascimento ADVOGADO PÚBLICO 
99009712 Fabiano Dantas Simas ADVOGADO PÚBLICO 
99018228 Grasiele Rosário Santos ADVOGADO PÚBLICO 
99016680 Katucha Marcya Oliveira da Silva Amaral ADVOGADO PÚBLICO 
99007588 Mazzini Ballalai de Amorim Alves ADVOGADO PÚBLICO 
99000599 Renan Cruz de Almeida ADVOGADO PÚBLICO 
99012934 Rubens Danilo Soares da Cunha ADVOGADO PÚBLICO 
99002691 Urbano Félix Pugliese do Bomfim ADVOGADO PÚBLICO 
99003881 Adelson Souza Junior AGENTE ADMINISTRATIVO 
99000672 Carina Alves de Oliveira AGENTE ADMINISTRATIVO 
99002776 Fabio Oliveira Alves AGENTE ADMINISTRATIVO 
99018654 Fábio Rodrigo Santa Rita Guimarães AGENTE ADMINISTRATIVO 
99003033 Ismael Alves de Meneses Moura AGENTE ADMINISTRATIVO 
99003852 Jaqueline Ribeiro de Jesus AGENTE ADMINISTRATIVO 
99019309 Juciany de Jesus Andrade AGENTE ADMINISTRATIVO 
99005017 Juliana Teles Andrade AGENTE ADMINISTRATIVO 
99009242 Kathamania Vanessa Rezende Santana AGENTE ADMINISTRATIVO 
99008839 Lucicleide Costa Rocha AGENTE ADMINISTRATIVO 
99000154 Ronaldy Santos Santiago AGENTE ADMINISTRATIVO 
99018144 Tatiane Lopes dos Santos AGENTE ADMINISTRATIVO 
99014565 Clayton Barbosa dos Santos AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
99007175 Geniclesio Costa Goes AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
99014938 Ivan Alves Santos AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
99012958 Alex Santos Almeida AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 
99009533 Andreza Monique Santana Carvalho AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 
99004231 Raquel Ribeiro Andrade AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 
99012397 Thiers Nunes Garcia Moreno AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 
99019521 Geraldo Barroso dos Santos Filho AGENTE COND. VEÍC. PEQ. E MÉDIO PORTE 
99002300 Marcondes da Silva Santos AGENTE COND. VEÍC. PEQ. E MÉDIO PORTE 
99004107 Rone Peterson Ribeiro Andrade AGENTE COND. VEÍC. PEQ. E MÉDIO PORTE 
99004127 Ayslan Santos Lima AGENTE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 
99002470 Josefa Passos de Morais Melo AGENTE DE EXECUÇÃO DE OBRAS 
99017394 Leonardo dos Santos AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS 
99018458 Thiago Herbert Santos Oliveira AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS 
99001810 Alcenir Roitman de Oliveira AGENTE DE MONITORIA SOCIAL 
99010403 Angela Carla Almeida de Jesus AGENTE DE MONITORIA SOCIAL 
99013054 Felipe da Costa Gomes AGENTE DE MONITORIA SOCIAL 
99000203 Tatiana Barreto Noronha AGENTE DE MONITORIA SOCIAL 
99010575 Jacqueline dos Santos Oliveira AGENTE DE RECEPÇÃO 



 2
99006575 Jadson de Jesus Santos AGENTE DE RECEPÇÃO 
99007106 Meirielly Costa Góis AGENTE DE RECEPÇÃO 
99000692 Rosilaine Gomes de Santana AGENTE DE RECEPÇÃO 
99015201 Flávio José dos Santos Filho AGENTE DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE 
99014191 Carlos Jose do Nascimento Silva AGENTE DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA 
99003985 Silvia Maria Silveira Lima AGENTE TÉCNICO DE CONTABILIDADE 
99006527 Silvia Maria Silveira Lima AGENTE TÉCNICO DE CONTABILIDADE 
99001893 Alberto Matos dos Santos AGENTE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
99016915 Cíntia Vieira Aragão AGENTE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
99011174 Maria Auxiliadora Tavares dos Santos AGENTE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
99000131 Maria Lucia Farias de Lima AGENTE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
99001836 Maria Luzia de Jesus AGENTE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
99006940 Nazare de Souza Fraga AGENTE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
99015611 Eidiane Nascimento Carigé AGENTE TÉC. DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
99009370 Anne Caroline do Sacramento Alves AGENTE TÉC. DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 
99004312 José Alexsandro Oliveira Santos ANALISTA POLÍTICAS. PÚB.GESTÃO GOV. 
99003142 Magali Alves de Andrade ANALISTA POLÍTICAS PÚB. GESTÃO GOV. 
99010003 Aline Helena da Costa ARQUITETO 
99014373 Benjamimvich Costa Schuster ARQUITETO 
99007775 Michelle Prado Campos Moura ARQUITETO 
99012952 Rodrigo Nascimento Argolo ARQUITETO 
99014587 Ellen Priscilla dos Santos Lins ASSISTENTE SOCIAL 
99007126 Gleide Celma Souza Dorea ASSISTENTE SOCIAL 
99004449 Isabel Maria Amorim de Souza ASSISTENTE SOCIAL 
99009745 Lenalda Vieira Santos Moraes ASSISTENTE SOCIAL 
99007809 Márcio Pereira dos Santos ASSISTENTE SOCIAL 
99001282 Tamyris Maciel Fonseca ASSISTENTE SOCIAL 
99014221 Vilma Costa Andrade ASSISTENTE SOCIAL 
99014421 Alana Naiad Almeida Lins ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE 
99002674 Katiúscia Oliveira Santos ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE 
99007378 Mônica Santos Oliveira ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE 
99006707 Viviane de Oliveira Santos ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE 
99005132 Nilbara Dias de Souza AUDITOR AMBIENTAL 
99003497 Rafael Figueiredo de Souza AUDITOR AMBIENTAL 
99015163 Diego Vieira Leite AUDITOR FISCAL E TRIBUTÁRIO 
99017187 Ivan Leandro Nunes AUDITOR FISCAL E TRIBUTÁRIO 
99009106 João Alberto Borges Silva AUDITOR FISCAL E TRIBUTÁRIO 
99005188 João Paulo Oliveira Santos AUDITOR FISCAL E TRIBUTÁRIO 
99000834 Jessica Freire Campos  AUDITOR INTERNO 
99017583 Mike Andrade Campos Lima AUDITOR INTERNO 
99018419 Valdson Leite dos Santos AUDITOR INTERNO 
99005388 Vanessa dos Santos Lima AUDITOR INTERNO 
99015135 Walterdna Silva Santana Pereira AUDITOR INTERNO 
99016135 Jose Mendonca Goncalves de Oliveira Jr. AUDITOR MÉDICO 
99005720 Rosangela de Moraes AUDITOR MÉDICO 
99004294 Fernanda Rabelo de Souza BIBLIOTECONOMISTA 
99005393 Danielle da Silva Santos BIOMÉDICO 
99014670 Lucio Jun Otsuka BIOMÉDICO 
99003580 Marconi Rego Barros Júnior BIOMÉDICO 
99000547 Osvaldino Jesus dos Santos Júnior BIOMÉDICO 
99012228 Flavia Dantas Moreira CARTÓGRAFO 
99014361 Walter Uchôa Dias Júnior CARTÓGRAFO 
99012912 Ana Paula Travassos Deda CIRURGIÃO DENTISTA 
99019455 Breno de Araujo Batista CIRURGIÃO DENTISTA 
99000414 Carolina de Paula Ribeiro Borges CIRURGIÃO DENTISTA 
99013063 Fábio Santos Freitas CIRURGIÃO DENTISTA 
99015512 Giordana Nunes de Santana Santos Gomes CIRURGIÃO DENTISTA 
99003010 Maria Lizzia Moura Ferreira dos Santos CIRURGIÃO DENTISTA 
99018882 Paula de Sant'ana Amorim CIRURGIÃO DENTISTA 
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99018310 Priscilla Alves Tavares dos Santos CIRURGIÃO DENTISTA 
99010356 Vanessa Sampaio Carvalho Vila-nova CIRURGIÃO DENTISTA 
99008469 Ana Laurita Nunes Maia CIRURGIÃO DENTISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99003698 Artur de Oliveira Ribeiro CIRURGIÃO DENTISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99001799 Daniel Souza Campos CIRURGIÃO DENTISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99006636 Edvaldo Fernandes dos Santos CIRURGIÃO DENTISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99003550 Fabíola Andresa Paes Santana de Jesus CIRURGIÃO DENTISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99003939 Isabelle Moura Barbosa CIRURGIÃO DENTISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99002611 Joseane Oliveira Braga CIRURGIÃO DENTISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99005780 Juliana Pergentino Pedreira CIRURGIÃO DENTISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99001843 Karla Verenna Lima Mendes CIRURGIÃO DENTISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99016007 Laerte Ribeiro Menezes Junior CIRURGIÃO DENTISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99002086 Leônidas Marinho dos Santos Júnior CIRURGIÃO DENTISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99003703 Liliane Poconé Dantas CIRURGIÃO DENTISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99005106 Lycia Gardenia dos Santos Oliveira CIRURGIÃO DENTISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99011274 Manoel Gonçalves da Silva Neto CIRURGIÃO DENTISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99008318 Moema Campos Professor CIRURGIÃO DENTISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99019258 Paula de Sant'ana Amorim CIRURGIÃO DENTISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99000626 Paulo de Souza Fraga Filho CIRURGIÃO DENTISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99011401 Paulo Ricardo Saquete Martins Filho CIRURGIÃO DENTISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99000270 Sérgio Silva Cardoso CIRURGIÃO DENTISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99015057 Silvana dos Santos  sampaio CIRURGIÃO DENTISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99000268 Vanessa Tavares de Gois CIRURGIÃO DENTISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99006740 José Adelmo de Gois CONTADOR PÚBLICO 
99006309 Maria Jose Costa Mendonca CONTADOR PÚBLICO 
99009213 Paulo Gomes de Carvalho Júnior CONTADOR PÚBLICO 
99012961 Éder Marinheiro Souza EDUCADOR FÍSICO EM SAÚDE 
99009689 Jackeline Santos de Carvalho EDUCADOR FÍSICO EM SAÚDE 
99009839 Lilian Adriana Almeida de Jesus EDUCADOR FÍSICO EM SAÚDE 
99012374 Rodrigo Luís Oliveira Santos EDUCADOR FÍSICO EM SAÚDE 
99015968 Alex Borges da Silva Pimentel ENFERMEIRO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99004654 Amanda Rafaela Cruz Bernardo ENFERMEIRO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99000864 André Luiz Silva Aragão ENFERMEIRO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99002515 Camila Feitosa Rocha ENFERMEIRO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99000506 Carolay Nacimento Cerqueira ENFERMEIRO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99000950 Christiane Santana Cunha ENFERMEIRO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99006393 Clarissa Gomes Andrade ENFERMEIRO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99003297 Cristiane Almeida Suarez ENFERMEIRO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99011617 Fernanda Raquel Gomes ENFERMEIRO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99016301 Georggia Arapiraca Oliveira ENFERMEIRO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99000118 Greicy dos Prazeres Santos ENFERMEIRO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99014790 Jessica Feitosa Cirino ENFERMEIRO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99001600 Juraci dos Santos Dias ENFERMEIRO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99015468 Laís Torres Saraiva ENFERMEIRO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99010596 Lícia Carvalho Ribeiro ENFERMEIRO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99000601 Manuella Silva Leite ENFERMEIRO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99003472 Marcella Valeriano Amaral ENFERMEIRO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99001544 Maria Isabel Mendes da Silva ENFERMEIRO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99016093 Mayana Coelho Gouveia Santos ENFERMEIRO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99006530 Natasha Mendonça Santos ENFERMEIRO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99012082 Paula Tereza Fontes de Goes Vasconcelos ENFERMEIRO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99007186 Sarah Buckley ENFERMEIRO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99004577 Tatiana Rezende Lima ENFERMEIRO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99001624 Clarissa Rocha Dias de Carvalho ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
99011382 Flávio de Azevedo Tavares ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
99000582 Lívia Freire Feitosa ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
99005137 Tatiana Nascimento Silva ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
99000845 Breno Diogo Lima Costa ENGENHEIRO CIVIL 
99012979 Dayse Silva dos Santos ENGENHEIRO CIVIL 
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99006630 Diogo Santos Tavares ENGENHEIRO CIVIL 
99013654 Leonardo Teixeira Rocha ENGENHEIRO CIVIL 
99018454 Laiane Tiara Santos Vasconcelos FARMACÊUTICO 
99001184 Michelle Santos Menezes FARMACÊUTICO 
99000024 Thiers Nunes Garcia Moreno FARMACÊUTICO 
99003859 Acácia Emanuela Souza Pinto FISIOTERAPEUTA 
99012369 Alex Fabiano da Conceição FISIOTERAPEUTA 
99005276 Camila Gomes Dantas FISIOTERAPEUTA 
99002798 Caroline Rocha Menezes de Moura FISIOTERAPEUTA 
99006841 Eline do Amarante Matos FISIOTERAPEUTA 
99013780 Flávia Anjos de Paula FISIOTERAPEUTA 
99000433 Giselle Santana dosea FISIOTERAPEUTA 
99016086 Ingrid Feitosa Cirino FISIOTERAPEUTA 
99002183 Lauro Santos Fagundes FISIOTERAPEUTA 
99016953 Leila Fernanda Oliveira de Jesus Cardoso FISIOTERAPEUTA 
99019177 Nadja Samírames Santana Souza FISIOTERAPEUTA 
99003589 Nitars Vallian Moura Meneses FISIOTERAPEUTA 
99003694 Raquel Luquini Nicolini FISIOTERAPEUTA 
99013501 Rosilene de Santana FISIOTERAPEUTA 
99012223 Suyene Barbosa de Oliveira FISIOTERAPEUTA 
99009748 Vanessa Lima Machado FISIOTERAPEUTA 
99000467 Vanessa Mendonça de Sá FISIOTERAPEUTA 
99002935 Victor Barros Jatobá Barreto FISIOTERAPEUTA 
99005828 Anderson Nascimento do Vasco INSPETOR SANITÁRIO 
99015836 Luciana Ferreira da Paz INSPETOR SANITÁRIO 
99013541 Rits de Cássia  silva Figueiredo INSPETOR SANITÁRIO 
99010309 Isabela Tavares de Góis MÉDICO CARDIOLOGISTA 
99017622 Manoel Flávio Rocha Silveira MÉDICO CLÍNICO GERAL 
99002355 Cybele Maria Bonfim Santos MÉDICO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99014512 Diego Benone Santos Neto MÉDICO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99019421 Enedino Ferreira da Silva Neto MÉDICO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99002485 Francis Vinícius Fontes de Lima MÉDICO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99004745 Gileno de Sa Cardoso MÉDICO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
99002364 Adriana Farias Araújo MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLISTA 
99005937 Sylvia Fernanda Antunes Almeida MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 
99010570 Alessandro Fonseca Guimaraes MÉDICO MASTOLOGISTA 
99017635 Marcella Cristina Halliday Muniz MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
99016867 Glenda Lídice de Oliveira Cortez Marinho MÉDICO VETERINÁRIO 
99015237 Roseane Nunes de Santana Campos MÉDICO VETERINÁRIO 
99018579 Sidney Ribeiro Vieira MUSEÓLOGO 
99010881 Adriana Maria da Silva Figuerêdo NUTRICIONISTA 
99001320 Andreyza Namare Cabral Freitas  NUTRICIONISTA 
99000362 Lorena Dantas Cruz NUTRICIONISTA 
99015281 Adriana de Cássia Santos PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99015608 Adriano Tavares de Jesus PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99018392 Anderson da Silva Almeida PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99000709 Anderson dos Santos Babosa PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99015075 Angela Carla Almeida de Jesus PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99002008 Augusto Cesar Lima Bispo PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99016815 Beatriz da Cunha Belarmino PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99013325 Bruna Luiza Santos Santana PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99000418 Cintia Menezes Lima PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99016856 Daniella Batista Reis PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99013091 Daniella Hora Gouvêa PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99019208 Danielle Almeida Gabriel PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99010197 Dayane dos Santos Souza Mendonça PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99008070 Debora Cristina de Matos PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99015863 Denise Oliveira da Slva PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99006611 Edilma da Cunha Santos  PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
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99008960 Ellen Karine da Costa Andrade PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99018793 Elton Oliveira Carvalho PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99018324 Fabio Silva Santos Barbosa PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99019055 Fabio Silva Santos Barbosa PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99000011 Geyse Pimentel Oliveira Silva  PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99019234 Gicele Lemos Alencar PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99012769 Girvania de Santana Carregosa PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99002235 Givaneide Santos Vieira PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99000316 Glaucia Maria Silva Feitosa PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99008849 Helena Andrade Barros Chagas PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99010897 Hortência Lins Nascimento PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99009200 Ismael Alves de Meneses Moura PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99013816 Jacqueline Lima da Silva PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99006364 Jane Suely Vilar Santos PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99016668 José Ismary da Costa Santos PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99009577 José Luiz dos Santos Filho PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99003809 Jose Sandro Santos Hora PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99009632 Josefa Adeilde Paixão da Cruz PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99009780 Josileide Aparecida Lima Menezes PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99010776 Jucilene Aparecida Lima Prado PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99010208 Jusilene dos Santos Nunes PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99005009 Karina Barreto Santos PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99004030 Katia Maria da Conceição Santos PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99018402 Kleydiane da Graça Feitosa PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99015910 Luciano Andrade da Silva PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99014338 Luiz Carlos Tavares de Almeida PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99008448 Maralisi dos Santos Mota PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99012739 Márcia Barbosa Silva PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99006342 Marcia Oliveira Menezes PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99009268 Maria Cleonice Nunes de Andrade PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99018651 Maria José Barreto de Santana PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99018973 Maria Tauane Batista da Mota PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99006729 Monise dos Santos Souza PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99008074 Nara Cristina de Matos PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99006215 Nayara Alves de Oliveira PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99003198 Nylia Manoela Ferreira Santos PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99000702 Patricia Bya Cruz PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99005972 Paula Regina Santos de Jesus PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99018527 Quezia Alves dos Santos PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99008791 Semirames Matos Accioly Lins Santos PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99008102 Silvia Carla Couto da Silva Hora PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99000098 Ticiane Cristina Marcelino Lima PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99006468 Valmira Andrade Menezes Dias PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99009308 Vanessa de Jesus Santos PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99010080 Victor Santos Cunha PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99009439 Vilma Menezes de Jesus Prado PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II 
99014297 Adriana Pimentel Marcelino Marques PSICÓLOGO 
99007026 Aila Lorena de Aguiar Cardial PSICÓLOGO 
99006228 Diego Benevides Pinheiro PSICÓLOGO 
99015693 Flavia Fernanda M Viana da Silva PSICÓLOGO 
99000022 Glícia Livane de Oliveira Cortez Marinho PSICÓLOGO 
99013559 Gustavo Campos Medeiros PSICÓLOGO 
99003919 Joana Santana de Melo Neta PSICÓLOGO 
99004533 Lazaro Batista da Fonseca PSICÓLOGO 
99002964 Marcela Fernandes Marcondes PSICÓLOGO 
99015993 Maria Rosineide Lima Souza PSICÓLOGO 
99005667 Nilma Nunes Lima  PSICÓLOGO 
99013414 Paula Fernanda Xavier Souza PSICÓLOGO 
99004177 Priscila Ferreira Mendonca PSICÓLOGO 
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99009639 Tatiane Tavares Fonseca Silva PSICÓLOGO 
99001023 Thirza Mangueira Teixeira PSICÓLOGO 
99010306 Aline Guimarães de Oliveira ZOOTECNISTA 
99000145 Igor Henrique Primo Lima ZOOTECNISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

  ANÁLISE DOS RECURSOS 
 
 
 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  
 
 
 
     

CARGO: Advogado Público 
 
 
Questão 08 - Recurso Improcedente  
A colocação do advérbio de negação “não” antes de “caminho” altera o sentido que está no texto.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 13 – Recurso Improcedente  
O autor afirma que “...só dominam essa arte de degusta a alegria aqueles que têm a graça da simplicidade” em 
seguida ele apresenta a  causa  “porque a alegria mora nas coisas simples”.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
Questão 14 – Recurso Improcedente 
O pronome “suas” refere-se a “eles” na frase: “...nas suas cabeças”  equivale a  “nas cabeças  deles”. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 18 – Recurso Improcedente  
Resolução: 
Sejam X garrafas de 500 ml, Y garrafas de 250 ml, Z garrafas de 1litro 

        Z= 3X  e  X =  
                                         0,5 X + 0,25 Y + 1 Z = 20 litros 
                                      0,5 X + 0,25.2 X + 3X = 20 
                                           0,5 X + 0,5 X + 3X = 20 
                                                                     4X = 20 
                                                                       X = 5 garrafas de 500 ml 
                                                              Y = 2X = 10 garrafas de 250 ml 
                                                               Z = 3X = 15 garrafas de 1 litro   
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
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Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 27 – Recursos Improcedente  
Resolução: 
A = { 1,2,3,4}; B = { −2,−1,0,1,2,3,4} ; C = { 0,1,2,3} 
 
A ) (AU B) = {−2,−1,0,1,2,3,4}  ;  ( BUC) = { −2,−1,0,1,2,3,4}  ; A∩C = {1,2,3} 
      ( A U B) ∩ (BUC) = { −2,−1,0,1,2,3,4}   ≠ A∩C 
 
B ) (A∩C) = {1,2,3}    ;  (B∩C) = { 0,1,2,3} ;  (CUB) = { −2,−1,0,1,2,3,4}   
      (A∩C) U (B∩C) = {0,1,2,3} ≠(CUB) 
 
C ) (A∩B) = {1,2,3,4}   ;    (B∩C) = { 0,1,2,3}   ;       (AUC) = {0,1,2,3,4}      
      (A∩B) U (B∩C) = {0,1,2,3,4} = (AUC)   Correto 
 
 
D ) (AUC) = {0,1,2,3,4}    ;   (BUC) = { −2,−1,0,1,2,3,4}    ; (B∩C) = { 0,1,2,3} 
      (AUC) ∩ (BUC) = {0,1,2,3,4}≠(B∩C) 
 
E ) (A∩B) = {1,2,3,4}    ;         (B∩C) = { 0,1,2,3}    ;       (A∩B) = {1,2,3,4}  
      (A∩B)∩(B∩C) = {1,2,3}        (A∩B) ≠ {1,2,3,4} 
          
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
QUESTÃO 31 - Recurso Procedente – ALTERNATIVA DE RESPOSTA ALTERADA PARA LETRA “B” 
Com efeito, todas as alternativas estão de acordo com o artigo 60 da Constituição da República Federativa do Brasil, 
exceto a alternativa “B”. Segundo o inciso III, do caput, do art. 60 da CRFB/88, a Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta de “mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, 
cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros” e não por proposta de um terço das Assembléias 
Legislativas, como colocado na questão. Fica retificado o gabarito para a letra “B” (in CARVALHO, Kildare 
Gonçalves. Direito Constitucional: Teoria do Estado e da Constituição; Direito Constitucional Positivo. 13ª edição. 
Revista, atualizada e ampliada. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2007, e MORAES, Alexandre. DIREITO 
CONSTITUCIONAL. 19ª Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2006).  
 
 
QUESTÃO 37 – Recurso Improcedente  
Todas as alternativas estão corretas, mas nem todas são requisitos de admissibilidade para a cumulação de pedidos. 
E a letra “C” não traz um requisito. Ela corresponde sim ao artigo 289 do Código de Processo Civil, mas a hipótese 
trata de pedidos sucessivos. Não se está estabelecendo requisitos para a cumulação O doutrinador HUMBERTO 
THEODORO JÚNIOR indica que são requisitos para a cumulação: I – os pedidos devem ser compatíveis entre si 
(...); II – o juízo deve ser competente para todos os pedidos ... e III – o tipo de procedimento deve ser adequado para 
todos os pedidos. Em regra, só é possível a cumulação de pedidos, quando houver uniformidade de procedimento 
para todos eles. Mas, se o autor adotar o rito ordinário, poderá haver a cumulação, mesmo que para alguns 
dos pedidos houvesse previsão de um rito especial” (grifo nosso).  (THEODORO JR. Curso de Direito 
Processual Civil. V. I,47ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007). Também, MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES 
explica que para a cumulação de pedidos “é preciso: a) que os pedidos sejam compatíveis entre si ...; b) que o 
mesmo juízo seja competente para conhecer todos os pedidos... c) adequação do procedimento a todos os 
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pedidos...Este requisito é indispensável para todas as espécies, mas o CPC, art. 292, §2º, faz uma ressalva: “Quando, 
para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento admitir-se-á a cumulação, se o autor empregar o 
procedimento ordinário” (in Novo Curso de Direito Processual Civil. V. 1, 5ª edição. São Paulo: Saraiva, 2008). 
Por fim, FREDIE DIDIER JR. sustenta os requisitos para a cumulação são: “a) a competência... b) compatibilidade 
dos pedidos... e, c) identidade do procedimento ou conversibilidade do rito. Exige-se, ainda, para a admissibilidade 
da cumulação, uma compatibilidade procedimental entre os pedidos formulados. Se todos puderem ser processados 
pelo rito ordinário, não haverá problema...” (in Curso de Direito Processual Civil.  Vol. 1, 9ª edição. Salvador: 
Juspodivm, 2008).  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 39 – Recurso Procedente – ALTERNATIVA DE RESPOSTA ALTERADA PARA LETRA “B” 
Considerando as ponderações dos candidatos recorrentes em relação à questão em tela, as alternativas I e II se 
encontram dissociadas do que está previsto na Constituição Federal artigo 37, passando portanto, a alternativa de 
resposta correta ser a letra B (III). 
 
     

CARGO: Agente Administrativo 
 
 
Questão 2 - Recurso Improcedente  
Do título ao último parágrafo, o autor fala “sobre simplicidade e sabedoria” “sabedoria é a arte...só dominam essa 
arte aqueles que têm  a graça da simplicidade.”. Portanto, ele explica, ao longo do texto, que sabedoria e 
simplicidade estão intimamente relacionadas. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”. 
 
 
Questão 4 – Recurso Improcedente 
O recorrente aponta como correta a opção “D”: “Espera que haja uma grande melhora neste congestionamento.” 
Destacamos a expressão “melhora neste congestionamento”, tal expressão torna a opção incorreta quanto ao 
requerido pelo enunciado em virtude de que: Melhora, segundo o dicionário da língua portuguesa, apresenta o 
seguinte significado: Transição para melhor estado ou condição; melhoria. 
Portanto, melhora no congestionamento é exatamente o oposto do que se espera que aconteça. A expressão “espera 
reduzir” demonstra o desejo não de que o congestionamento melhore, já que isso significa que ele seja intensificado 
e não reduzido. Melhorar algo é torná-lo mais eficiente. Ex: Melhore o seu trabalho! Torne-o mais eficiente. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
  
Questão 7 – Recurso Improcedente 
“todas” na frase III refere-se a “dez mil coisas”. Observe a 4ª linha “seus olhos estão fascinados por dez mil coisas, 
querem todas, mas nenhuma lhes dá descanso.” 
É preciso estabelecer relações entre palavras para entender o texto.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
Questão 8 – Recurso Improcedente 
A colocação do advérbio de negação “não” antes de “caminho” altera o sentido que está no texto. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 9 – Recurso Improcedente  
Na reescritura do texto da alternativa C o pronome relativo “que” passa a retomar “os jovens” e no original, a  
“aves”, isso altera o sentido. Nas demais alternativas houve inversão dos termos, mas não comprometeu o sentido. 

      Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 10 – Recurso Improcedente  
A afirmação da alternativa “D” está evidente no texto, 1ª frase do 5º parágrafo confirma-se a alternativa “E”, pois a 
sabedoria não é o caminho da multiciplidade, “na busca da sabedoria a cada dia se diminui uma coisa...” Isso 
contradiz a alternativa “E”.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”. 



 9
Questão 16 – Recurso Improcedente  
Resolução: 
2,5 horas = 2 horas + meia hora = 120 minutos + 30 minutos=150 minutos 
                                 150 minutos ------100 % 
                                   30 minutos ------x% 
                                          150 x = 30.100 
                               x= 3000/150 = 20%      
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 17 – Recurso Improcedente  
Sabemos pelas informações fornecidas no enunciado da questão que: 
Se Joana não lavou a calçada, choveu de manhã e Mauro não lavou o carro. Como não choveu de manhã, logo Joana 
lavou a calçada e Mauro lavou o carro. Já estão descartadas : A e B 
Como Joana lavou calçada, Ana não deu banho no cachorro. Assim, a letra C está descartada. 
As informações dadas não têm relação com as atividades realizadas por Arthur e Pedro.  
Descartamos a letra E. 
Chega- se à conclusão que Joana lavou calçada e Ana não deu banho no cachorro. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”.  
 
 
Questão 20 - Recurso Improcedente 
Resolução: 
A) 203m = 0,203 km    7s = 7/3600 hora      
 

 
 
B) 120 metros = 0,120 km  4 s = 4/3600hora      

   

 
 
C) 96 metros = 0,096 km  3 s = 3/3600hora  
     

 
 
115,2 km/h é maior que 110 km/h. X 
 
D) 140 metros = 0,14 km  5 s = 5/3600hora  
   

 
 
E) 61 metros = 0,061 km  2 s = 2/3600hora   
   

 
 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 21 - Recurso Improcedente 
De acordo com o autor: 
Dispõe o art. 24 XXI, do Estatuto, que é dispensável a licitação no caso de aquisição de bens destinados 
exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela CAPES – Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (fundação vinculada ao Ministério da Educação); FINEP – 
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Financiadora de Estudos e Projetos (empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia), CNPq – 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (fundação vinculada ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia), e outras entidades de fomento às pesquisas credenciadas por esta última. O dispositivo foi incluído pela 
Lei nº 9.648, de 27/05/1998. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
     

CARGO: Agente Comunitário de Saúde 
  
 
Questão 04 – Recurso Improcedente.  
O recorrente aponta como correta a opção “D”: “Espera que haja uma grande melhora neste congestionamento.” 
Destacamos a expressão “melhora neste congestionamento”, tal expressão torna a opção incorreta quanto ao 
requerido pelo enunciado em virtude de que:  
Melhora, segundo o dicionário da língua portuguesa, apresenta o seguinte significado: Transição para melhor estado 
ou condição; melhoria. 
Portanto, melhora no congestionamento é exatamente o oposto do que se espera que aconteça. A expressão “espera 
reduzir” demonstra o desejo não de que o congestionamento melhore, já que isso significa que ele seja intensificado 
e não reduzido. Melhorar algo é torná-lo mais eficiente. Ex: Melhore o seu trabalho! Torne-o mais eficiente.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 08 – Recurso Improcedente 

 
Ao observarmos a tira acima, utilizada na questão 08, podemos verificar que: 
Nos três primeiros quadrinhos o motorista entende o significado da palavra “reduza” como sendo o verbo “reduzir” 
no modo imperativo. Ou seja, significando “diminua”. Através da linguagem não – verbal da tira tal significado é 
representado pelos traços e poeira que saem com maior intensidade do carro (demonstrando estar em alta 
velocidade) no primeiro quadrinho e vão reduzindo a partir do segundo. 
Quanto ao uso da crase, Sacconi em Nossa Gramática Teoria e Prática, esclarece:  
Não devemos usar o acento grave no “a”, indicador de crase antes de nome próprio de cidade (quando não estiver 
determinado).Ex.: Vou a Piraçununga antes de ir a Moji-Mirim. Nunca fui a Brasília nem a Goiânia. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 23 – Recurso Procedente – ALTERNATIVA DE RESPOSTA ALTERADA PARA LETRA “A” 
A questão aborda a visita domiciliar como parte da rotina do trabalho do Agente Comunitário de Saúde. De acordo 
com o livro “O trabalho do Agente Comunitário de Saúde”, Ministério da Saúde / Secretaria de Políticas de Saúde / 
Departamento de Atenção Básica, as afirmativas apresentadas para análise são adequadas, coerentes e corretas. 
 
 
Questão 25 – Recurso Improcedente 
O candidato recorrente não apresenta argumentos suficientes e questionamentos coerentes sobre a questão em tela. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
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CARGO: Agente de Combate de Endemias 
 
Questão 09 – Recurso Improcedente.  
O recorrente afirma ser a opção correta para a questão 9 a alternativa “E”: Alertar a população sobre os perigos do 
trânsito nas grandes cidades.  Tal afirmativa não corresponde plenamente ao enunciado da questão. A questão trata 
do slogan e imagem abaixo: 
 

 
Destacamos no slogan a frase: “seja vivo e dirija com segurança.” O alerta para “dirigir com segurança”, em uma 
campanha publicitária educativa e de conscientização tem como público alvo aqueles que “podem dirigir”, ou seja, 
que legalmente, podem exercer tal atividade. Portanto, o alerta não se dirige à população de forma geral como diz a 
opção “E”, mas sim à população que tem a autorização legal necessária para executar a ação de dirigir um veículo. O 
esclarecimento, orientação e persuasão devem ser notados no banner na sua totalidade: todo o texto verbal e não-
verbal. O esclarecimento se dá, de forma mais explícita em: Para o corpo humano não existem peças originais. A 
orientação e persuasão na segunda parte da mensagem verbal: seja vivo e dirija com segurança. Tal mensagem 
emprega devidamente as formas verbais no modo imperativo, grande indicativo do caráter persuasivo. A mensagem 
verbal é, ainda, acrescida da linguagem não-verbal que provoca um impacto maior no seu interlocutor.  
Ainda, esclarecemos que a opção “D” avaliada por um dos recorrentes como sendo também uma opção válida 
quanto à correção da questão não pode ser vista como tal diante de algumas considerações:  
“D) Orientar a população em geral acerca do uso exclusivo de peças originais nos veículos.” 
As “peças originais” a que se refere o banner têm caráter comparativo e adquirem novo significado a partir da 
construção do texto: Para o corpo humano não existem peças originais. A expressão “para o corpo humano”, deixa 
claro que não trata-se de falar de veículos, mas sim de seres humanos.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
 
Questão 10 – Recurso Improcedente 

 
 
A associação feita entre a mensagem verbal e não-verbal do banner estabelece uma comparação. A mensagem 
verbal: “para o corpo humano não existem peças originais” associada à imagem de um par de pernas, sendo que uma 
delas trata-se de uma prótese, ou seja, não é “original”; demonstra a associação estabelecida. A comparação, como 
figura de linguagem, traz explicitamente o elemento indicador “como” ou ainda, outros elementos que também 
indiquem tal comparação. Aqui, porém o que temos, é uma comparação de linguagens que utilizam-se de códigos 
diferentes que interagem entre si formando uma única mensagem composta por tais códigos linguísticos , não sendo 
necessário o uso explícito do “como” para que possamos dizer que há aqui um determinado tipo de comparação. Até 
mesmo porque a metáfora nada mais é do que uma comparação implícita. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 21 – Recurso Improcedente 
O objetivo da questão denota os fatores fundamentais que constituem o saneamento básico. A afirmativa que 
menciona que a “ETE significa Estação de Tratamento de Esgoto, o que torna possível a redução máxima da 
poluição.” A poluição que se refere tal afirmativa trata-se do tratamento da água, sua dinâmica de preservação e 
redução de poluição. O que excetua o enunciado da questão coerentemente é “uma cidade saudável precisa estar 
bem sinalizada, asfaltada e pintada”, pois não condiz com o enunciado da questão, em se tratando de saneamento 
básico e seus princípios fundamentais.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”. 
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Questão 23 – Recurso Improcedente  
De acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica, volume 1, Ministério da Saúde / Fundação Nacional de Saúde 
/ Centro Nacional de Epidemiologia, “ o ovo de Shistosoma mansoni é o parasita causador da forma intestinal da 
esquistossomose”, é eliminado pelas fezes do hospedeiro infectado (homem). Na água, este eclode, liberando larva 
ciliada denominada miracídio, a qual infecta o caramujo. Após 4 a 6 semanas, abandonam o caramujo, na forma 
cercária, que fica livre nas águas naturais. O contato humano com águas infectadas pelas cercárias é a maneira pela 
qual o indivíduo adquire a esquistossomose. Portanto, a afirmativa I é verdadeira. 
“Quando o parasita passa a habitar no interior do hospedeiro definitivo, ele pode se fixar no fígado, na vesícula, no 
intestino, causando vários danos.”  
Tal afirmativa é verdadeira, considerando os diversos danos causados. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
     

CARGO: Agente de Condução de Veículos de Pequeno e Médio 
Porte 
 
Questão 05 – Recurso Improcedente 
O enunciado da questão é enfático quando aborda tal assunto, de acordo com o texto. A droga, no texto, é citada 
muitas vezes denotando suas características, efeitos, vícios imediatos, afastamento da família etc. A única alternativa 
que se adéqua corretamente ao enunciado dessa questão afirma que “vicia quase imediatamente, como o crack.” Tal 
afirmativa está coerente ao texto “Os enigmas da adição” : “Algumas drogas como o crack (objeto de excelentes 
campanhas), viciam quase imediatamente.” Portanto, a afirmativa expressa informações sobre “algumas drogas” em 
relação ao crack. Reafirmamos, portanto como correta a alternativa. “A”. 
 
 
Questão 12 – Recurso Improcedente 
Podemos representar a situação através do seguinte diagrama: 
 
 

 
 
 
Vemos pelo diagrama que o conjunto dos pobres está contido no conjunto dos humildes, e também, dos inteligentes. 
Resposta correta: Todo inteligente pobre é humilde.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
     

CARGO: Agente de Execução de Obras 
 
 
Questão 11 – Recurso Improcedente 
Caneca , Copo, Cálice e Xícara são objetos usados  para servir e facilitar a ingestão de bebidas. 
Pote é um recipiente para guardar algo. Ainda que se armazene bebidas, no mesmo, o pote não é utilizado para servir 
e facilitar a ingestão de bebidas.   
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
Questão 18 – Recurso Improcedente 
Porta e portão representam uma idéia de estruturas semelhantes, ambas com o objetivo de impedir ou permitir a 
passagem, mantendo, portanto, uma relação entre si. 
Pêlo e cabelo também apresentam relação entre si, pois indicam fios que crescem sobre a pele do corpo. 
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Linha e corda indicam idéias de fios maleáveis, mantendo, portanto, relação entre si.   
Estrada e Rodovia transmitem idéia de um caminho para veículos, mantendo relação entre si. 
Outono é uma estação do ano. Já Outubro é um mês do ano, que faz parte da primavera e não do Outono.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”. 
 
 
     

CARGO: Agente de Fiscalização de Postura 
 
 
Questão 11 – Recurso Improcedente 
Resolução: 

      36  
 

      24 + 2 *  
 
No enunciado da questão não se mencionou trocador e motorista. As pessoas se referem aos passageiros. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”. 
 
 
Questão 17 – Recurso Improcedente 
Resolução: 
X pastas com N envelopes em cada uma 
N(número de envelopes em cada pasta): n = 3x 
 O total de envelopes na gaveta é igual ao número de pastas(x), vezes o número de envelopes em cada uma das 
pastas (n ou 3x).  Resposta: x.n, ou seja, x.3x = 3x² .  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
     

CARGO: Agente de Monitoria Social 
 
 
Questão 02 – Recurso Improcedente 
Vejamos o enunciado da questão: 
“2 - Acerca do trecho “... tortura diária infligida aos cidadãos,...”, mantém-se a coesão textual e o sentido original 
com a seguinte reescrita:” 
O enunciado indica e requer da opção correta a coesão textual e o sentido original, não citando, correção gramatical. 
Tal incorreção quanto à digitação, portanto, não influencia no sentido e coesão do texto.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”. 
 
 
Questão 03 – Recurso Improcedente 
A opção que o recorrente afirma também ser correta é:  
c) Estabelece uma relação afetiva com o tema exposto no primeiro parágrafo. 
A característica dada para a relação estabelecida é que tal relação seria afetiva. Tal adjetivação impede que a opção 
“C” seja considerada como correta. “Afetiva” indica subjetividade, o que trata do emocional, características não 
pertencentes a este tipo de texto que possui um caráter informativo.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
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Questão 08 – Recurso Improcedente 

 
Ao observarmos a tira acima, utilizada na questão 08, podemos verificar que: 
Nos três primeiros quadrinhos o motorista entende o significado da palavra “reduza” como sendo o verbo “reduzir” 
no modo imperativo. Ou seja, significando “diminua”. Através da linguagem não – verbal da tira tal significado é 
representado pelos traços e poeira que saem com maior intensidade do carro (demonstrando estar em alta 
velocidade) no primeiro quadrinho e vão reduzindo a partir do segundo. 
Quanto ao uso da crase, Sacconi em Nossa Gramática Teoria e Prática, esclarece:  
Não devemos usar o acento grave no “a”, indicador de crase antes de nome próprio de cidade (quando não estiver 
determinado). Ex.: Vou a Piraçununga antes de ir a Moji-Mirim. Nunca fui a Brasília nem a Goiânia.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 09 – Recurso Improcedente 
O recorrente afirma ser a opção correta para a questão 9 a alternativa “E”: Alertar a população sobre os perigos do 
trânsito nas grandes cidades.  Tal afirmativa não corresponde plenamente ao enunciado da questão. A questão trata 
do slogan e imagem abaixo: 
 

 
Destacamos no slogan a frase: “seja vivo e dirija com segurança.” O alerta para “dirigir com segurança”, em uma 
campanha publicitária educativa e de conscientização tem como público alvo aqueles que “podem dirigir”, ou seja, 
que legalmente, podem exercer tal atividade. Portanto, o alerta não se dirige à população de forma geral como diz a 
opção “E”, mas sim à população que tem a autorização legal necessária para executar a ação de dirigir um veículo. O 
esclarecimento, orientação e persuasão devem ser notados no banner na sua totalidade: todo o texto verbal e não-
verbal. O esclarecimento se dá, de forma mais explícita em: Para o corpo humano não existem peças originais. A 
orientação e persuasão na segunda parte da mensagem verbal: seja vivo e dirija com segurança. Tal mensagem 
emprega devidamente as formas verbais no modo imperativo, grande indicativo do caráter persuasivo. A mensagem 
verbal é, ainda, acrescida da linguagem não-verbal que provoca um impacto maior no seu interlocutor.  
Ainda esclarecemos que a opção “D” avaliada por um dos recorrentes como sendo também uma opção válida quanto 
à correção da questão não pode ser vista como tal diante de algumas considerações:  
“D) Orientar a população em geral acerca do uso exclusivo de peças originais nos veículos.” 
As “peças originais” a que se refere o banner têm caráter comparativo e adquirem novo significado a partir da 
construção do texto: Para o corpo humano não existem peças originais. A expressão “para o corpo humano”, deixa 
claro que não se trata de falar de veículos, mas sim de seres humanos.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
 
Questão 17 – Recurso Improcedente 
Resolução: 
X pastas com N envelopes em cada uma 
N(número de envelopes em cada pasta): n = 3x 
 O total de envelopes na gaveta é igual ao número de pastas(x), vezes o número de envelopes em cada uma das 
pastas (n ou 3x).  Resposta: x.n, ou seja, x.3x = 3x² .  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
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Questão 20 – Recurso Improcedente 
Diego é dois anos mais novo que Carlos.  Assim, eliminamos, portanto as alternativas D e E. 
Adriano é um ano mais velho que Diego, portanto eliminamos a letra C. 
Bruno, nasceu dois anos antes de Carlos.  Eliminamos a letra B 
Vejamos: Diego é dois anos mais novo que Carlos. Adriano é um ano mais velho que Diego. Bruno nasceu 2 anos 
antes de Carlos,sendo assim, temos a seguinte sequência: Bruno, Carlos, Adriano e Diego. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
 
Questão 23 – Recurso Improcedente 
Em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): 
O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, 
possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. (ECA: Art. 120). 
E ainda, a liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo ser 
prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o Defensor 
Público. (ECA, Art. 118, § 2º).  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 24 – Recurso Improcedente 
De acordo com o artigo 72 da Lei Orgânica do município de Itabaiana “é garantido ao servidor público civil o direito 
à livre associação sindical.  
“O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal.”  
As duas afirmativas estão completamente coerentes e de acordo com a Lei Orgânica Municipal.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
     

CARGO: Agente de Recepção 
 
 
Questão 07 – Recurso Improcedente 
O recorrente afirma ser correta a opção “B”: “Ao fim da enquete, será possível estabelecer um banco de dados 
objetivos e estatísticos a respeito da maior causa de acidentes de trânsito em Sergipe.” 
O que invalida tal opção como correta destacamos a seguir: “banco de dados objetivos e estatísticos”. Dados 
objetivos e estatísticos não podem ser colhidos de acordo com o senso comum, a opinião pública, aquilo que 
pensamos ou achamos. Tais dados são baseados em pesquisas de caráter científico, o que não é o caso de uma 
enquete baseada na opinião pública. A pergunta demonstra um caráter bastante pessoal já na sua abordagem: “Para 
você, qual é a maior causa de acidentes de trânsito em Sergipe?” O pronome de tratamento “você” indica que a 
única fonte de informação a que o entrevistado deverá recorrer para responder a tal pergunta é a sua própria opinião 
e não pesquisas estatísticas como mencionado na alternativa “B”. A palavra “depoimento” utilizada aqui na opção 
“A” indica que a resposta do entrevistado é um testemunho (significado para depoimento segundo o dicionário da 
língua portuguesa) da opinião daquele que responde a tal enquete.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
 
Questão 09 – Recurso Improcedente 
O recorrente afirma ser a opção correta para a questão 9 a alternativa “E”: Alertar a população sobre os perigos do 
trânsito nas grandes cidades.  Tal afirmativa não corresponde plenamente ao enunciado da questão. A questão trata 
do slogan e imagem abaixo: 
 

 
Destacamos no slogan a frase: “seja vivo e dirija com segurança.” O alerta para “dirigir com segurança”, em uma 
campanha publicitária educativa e de conscientização tem como público alvo aqueles que “podem dirigir”, ou seja, 
que legalmente, podem exercer tal atividade. Portanto, o alerta não se dirige à população de forma geral como diz a 
opção “E”, mas sim à população que tem a autorização legal necessária para executar a ação de dirigir um veículo. O 
esclarecimento, orientação e persuasão devem ser notados no banner na sua totalidade: todo o texto verbal e não-
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verbal. O esclarecimento se dá, de forma mais explícita em: Para o corpo humano não existem peças originais. A 
orientação e persuasão na segunda parte da mensagem verbal: seja vivo e dirija com segurança. Tal mensagem 
emprega devidamente as formas verbais no modo imperativo, grande indicativo do caráter persuasivo. A mensagem 
verbal é, ainda, acrescida da linguagem não-verbal que provoca um impacto maior no seu interlocutor.  
Ainda esclarecemos que a opção “D” avaliada por um dos recorrentes como sendo também uma opção válida quanto 
à correção da questão não pode ser vista como tal diante de algumas considerações:  
“D) Orientar a população em geral acerca do uso exclusivo de peças originais nos veículos.” 
As “peças originais” a que se refere o banner têm caráter comparativo e adquirem novo significado a partir da 
construção do texto: Para o corpo humano não existem peças originais. A expressão “para o corpo humano”, deixa 
claro que não trata-se de falar de veículos, mas sim de seres humanos.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
 
Questão 14 – Recurso Improcedente 
A alternativa A afirma que o ar é necessário à vida e a água do mar é doce. Sabemos que o ar é necessário à vida, 
mas a água do mar não é doce. A palavra “e” ligando as duas orações implica que as duas idéias deveriam ser 
verdadeiras, que não é o caso. Eliminamos a letra A. 
A alternativa B apesar de aparentemente falsa, está correta, pois a palavra “ou” ligando as duas orações nos dá a 
idéia de que apenas uma delas é verdadeira, e é isto que ocorre, pois o avião é um meio de transporte, mas o aço não 
é mole. 
A alternativa C é falsa, pois 6 não é ímpar nem 2+ 3 é diferente de 5. 
A alternativa D é falsa, pois apesar do Brasil ser um país, Sergipe não é uma cidade. 
A alternativa E é falsa, pois o papagaio fala, mas o porco não voa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
Questão 20 – Recurso Improcedente 
Diego é dois anos mais novo que Carlos.  Assim, eliminamos, portanto as alternativas D e E. 
Adriano é um ano mais velho que Diego, portanto eliminamos a letra C. 
Bruno, nasceu dois anos antes de Carlos.  Eliminamos a letra B 
Vejamos: Diego é dois anos mais novo que Carlos. Adriano é um ano mais velho que Diego. Bruno nasceu 2 anos 
antes de Carlos,sendo assim, temos a seguinte sequência: Bruno, Carlos, Adriano e Diego. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
     

CARGO: Agente de Serviço de Eletricidade 
 
 
Questão 22 – Recurso Improcedente 
O enunciado da questão se refere ao que está em desacordo com as ferramentas utilizadas pelo Agente de Serviços 
de Eletricidade. “Barrilete” é um “pequeno instrumento de ferro com que marceneiros e entalhadores prendem ao 
banco a madeira que lavram.” Portanto, a única alternativa que atende coerentemente ao enunciado da questão é a D, 
visto que as demais alternativas são coerentes ao que se pede.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”.   
 
 
Questão 23 – Recurso Improcedente 
Conectores são dispositivos eletromecânicos que fazem ligação elétrica entre condutores, concebidos para eliminar 
ou reduzir fugas de corrente provocadas por emendas ou outros tipos de conexões. Sua função é unir (emendar) duas 
partes de um mesmo fio. Eles evitam a perda de energia elétrica e o consumo desnecessário, quando dimensionados 
e instalados corretamente para os fios. As alternativas de resposta dadas para análise representam a classificação dos 
tipos de conectores. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”.  
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CARGO: Agente de Serviço de Hidráulica 
 
 
Questão 18 – Recurso Improcedente 
Como Sônia já desceu 5 degraus ela se encontra no 25º e João, tendo subido 8 degraus, ele se encontra no 8º degrau. 
Analisando as alternativas: 
        A) João 8 + 11 = 19 e Sônia 25 – 6   = 19 
        B) João 8 + 13 = 21 e Sônia 25 − 4   = 21 
        C) João 8 + 9   = 17 e Sônia 25 – 8   = 17 
        D) João 8 + 6  = 14  e Sônia 25 − 10 = 15 
        E) João 8 + 5  = 13  e Sônia 25 – 12 = 13 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
    

CARGO: Agente Técnico de Contabilidade 
 
Questão 33 – Recurso Improcedente 
Conta retificadora indica que é aquela que é subtraída de outra numa demonstração contábil, a fim de se chegar a 
algum valor que receba uma denominação. Dessa forma, as deduções da receita bruta de vendas, por exemplo, as 
quais são essencialmente despesas, contabilmente são tratadas como contas retificadoras da receita bruta de vendas, 
pois são subtraídas desta para se chegar à receita líquida de vendas. 
Das contas indicadas nas opções, a única que não é dedução da receita bruta de vendas é a conta de descontos 
condicionais concedidos, pois esta conta representa uma despesa financeira. Se fosse a conta descontos 
incondicionais concedidos aí sim, seria uma conta retificadora, pois esta é uma das deduções da receita bruta de 
vendas para se chegar à receita líquida de vendas. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: IUDÍCIBUS, Sérgio, 
MARTINS, Eliseu e GELBCKE, Ernesto Rubens – Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações – FEA/USP 
– São Paulo – Editora Atlas – 2008. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
Questão 35 – Recurso Improcedente 
O autor expõe que: “A Contabilidade Pública é um dos ramos mais complexos da ciência contábil e tem por objetivo 
captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fenômenos que afetam as situações orçamentárias, financeiras e 
patrimoniais das entidades de direito público interno, ou seja, União, Estados, Distrito Federal, Municípios e 
respectivas autarquias, através de metodologia especialmente concebida para tal...” , e não das entidades com fins 
lucrativos, conforme consta no item IV. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: KOHAMA, Heilio – Contabilidade 
Pública- Teoria e Prática – 10ª. Ed – Editora Atlas – São Paulo – 2009 – pág. 25.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
     

CARGO: Agente Técnico de Enfermagem 
 
 
Questão 01 – Recurso Improcedente 
Vejamos o trecho do texto: 
“Com a medida, o governo holandês espera reduzir pela metade os congestionamentos de trânsito até 2020.” 
III – Depreende-se do texto que, em um período de oito anos, a partir da aplicação da medida anunciada pelo 
governo holandês, os congestionamentos de trânsito estarão no início do processo de redução.  
Comparando: metade dos congestionamentos – (trecho do texto) Início do processo – (item III). 
Desta forma, o que desqualifica o item III, para que seja uma afirmativa verdadeira de acordo com o texto, é o fato 
de que “metade” é um indicativo não de “início” do processo, mas sim de parte do processo.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 07 – Recurso Improcedente 
De acordo com o Edital de Concurso Público nº 001/2010, do município de Itabaiana/SE, o item 5.1 das Provas 
Escritas Objetivas de Múltipla Escolha, a tabela II apresenta a formação dos cargos de nível médio técnico, nível 
médio magistério e nível superior que abordam que as 15 primeiras questões referem-se ao seguinte elemento de 
avaliação: percepção, compreensão e interpretação de textos em linguagem escrita verbal e não verbal. 
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As questões apresentadas para tais cargos estavam de acordo com as normas do edital, não sendo motivo para tal 
questionamento ou suposta “confusão”. 
 
 
Questão 30 – Recurso Improcedente 
Nas expressões numéricas não se pode efetuar subtrações e adições antes de efetuar as multiplicações e divisões. 
Deve-se, inicialmente, resolver as operações de multiplicação e divisão e, em seguida, as adições e subtrações, pois 
assim, garantimos um valor único para essas expressões. 
Logo, temos: 30 – 10 x 2 + 4 x 6 =30 −20 + 24 = 10+24 = 34 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 32 – Recurso Improcedente 
O Art. 118 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no seu parágrafo 4º, descreve que “a suspensão 
consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período não superior a 29 (vinte e nove) dias 
e será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande 
circulação e comunicada aos órgãos empregadores”. Portanto, a alternativa “E” é verdadeira. Referência: Resolução 
COFEN 311/2007 – Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 33 – Recurso Improcedente 
A questão solicitou a alternativa incorreta, que é a alternativa “C”; as demais estão corretas. O candidato recorrente 
não apresentou nenhuma argumentação contrária ao gabarito. Referências: Lei nº 7.498/86 - Dispõe sobre a 
regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. Decreto nº 94.406/87 - Regulamenta a Lei nº 
7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e dá outras providências.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 36 – Recurso Procedente - ALTERNATIVA DE RESPOSTA ALTERADA PARA LETRA “B” 
Na alternativa “A”, se a concentração do frasco de heparina é de 5.000 UI/ml e a prescrição pede 15.000 UI, para 
administrar a dose correta são necessárias 03 ml de heparina. A alternativa está errada, pois sugere 03 frascos de 
heparina como dose correta, o que corresponderia a 15 ml ou 75.000 UI, já que cada frasco tem 05ml. A alternativa 
“B” está correta, pois, seguindo a própria fórmula que o candidato recorrente sugeriu e as regras matemáticas de 
aproximação decimal, o valor 55,555 pode ser aproximado para 56. Referência: Viana, Dirce Laplaca. Manual de 
cálculo e administração de medicamentos. – 3ª edição – São Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2008.  
 
 
Questão 40 – Recurso Improcedente 
O Edital do Concurso Público de Itabaiana apresenta um Anexo com o conteúdo programático para todos os cargos 
que contém: “Noções básicas de administração pública municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do 
Município de Itabaiana/SE.” Portanto, é pertinente a colocação da questão nº 40 que está embasada no artigo 37 da 
Lei Orgânica Municipal e sequencialmente assim está consolidada:  Alternativa A – corresponde ao inciso I do 
artigo citado, de forma correta.  Alternativa B – corresponde ao inciso II, mas no contexto da frase a palavra poderá 
(para designar o afastamento do cargo) está errada porque no caso do exercício da função de Prefeito é condição o 
seu afastamento.  As demais alternativas C, D e E estão dispostas nos incisos III e IV da referida Lei Orgânica, de 
forma correta.   
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
     

CARGO: Agente Técnico de Fiscalização Ambiental 
 
 
Questão 27 – Recurso Improcedente 
Vamos supor que a garrafa A tem uma quantidade qualquer de água, por exemplo: 1000 ml. 
Assim, a garrafa B terá 350 ml a menos que A, ou seja: 650 ml. 
Transferindo-se 200ml de A para B, teremos: 
A com 1000 −200 = 800 ml     e      B com 650 +200= 850 ml  
Logo a garrafa A passará a ter 50 ml a menos que a garrafa B.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
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CARGO: Agente Técnico de Organização de Eventos 
 
 
Questão 38 – Recurso Improcedente 
A questão incorreta é a alternativa C. O meio de transporte predominante no Brasil não é o Hidroviário, e sim o 
Rodoviário. A menção que o recorrente faz à alternativa E não faz sentido, pois tal alternativa indica que todas as 
afirmativas anteriores estão corretas, e como demonstrada não estão, uma vez que a alternativa C não condiz com a 
realidade.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
     

CARGO: Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental 
 
 
Questão 01 - Recurso Improcedente 
Quanto à tipologia, o texto é dissertativo, pois o autor apresenta seu ponto de vista sobre um tema. Ele usa de 
analogias e comparações, citações como recursos argumentativos para comprovar sua opinião. 
O uso da 1ª pessoa do singular, no início do texto, não compromete classificá-lo como dissertativo. Para a redação 
de concursos, vestibulares, recomenda-se ao candidato não usar tal pessoa, mas este texto não se enquadra nessa 
situação. É um texto de um escritor consagrado.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
 
Questão 18 – Recurso Improcedente  
Resolução: 
Sejam X garrafas de 500 ml, Y garrafas de 250 ml, Z garrafas de 1litro 

        Z= 3X   e  X =  
                                         0,5 X + 0,25 Y + 1 Z = 20 litros 
                                      0,5 X + 0,25.2 X + 3X = 20 
                                           0,5 X + 0,5 X + 3X = 20 
                                                                     4X = 20 
                                                                       X = 5 garrafas de 500 ml 
                                                              Y = 2X = 10 garrafas de 250 ml 
                                                               Z = 3X = 15 garrafas de 1 litro   
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
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CARGO: Arquiteto 
 
 
Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 34 - Recurso Improcedente 
A diferença entre senso comum e valores subjetivos, proposta na questão, é embasada na característica técnica de 
quem constrói o ambiente. O profissional, por mais intuitivo que seja a sua formação, tem bases técnicas de 
percepção do espaço. Assim, a única característica que pode ser mensurada a partir de parâmetros técnicos, será o 
Conforto Térmico, que não se enquadra nas opções relacionadas ao Senso Comum. Questão formulada com base no 
texto da pág. 133. Bibliografia: Emídio, T. Meio Ambiente e Paisagem. São Paulo. Senac, 2006. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
     

CARGO: Assistente Social 
 
 
Questão 01 - Recurso Improcedente 
Quanto à tipologia, o texto é dissertativo, pois o autor apresenta seu ponto de vista sobre um tema. Ele usa de 
analogias e comparações, citações como recursos argumentativos para comprovar sua opinião. 
O uso da 1ª pessoa do singular, no início do texto, não compromete classificá-lo como dissertativo. Para a redação 
de concursos, vestibulares, recomenda-se ao candidato não usar tal pessoa, mas este texto não se enquadra nessa 
situação. É um texto de um escritor consagrado.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
 
Questão 08- Recurso Improcedente 
A colocação do advérbio de negação “não” antes de “caminho” altera o sentido que está no texto . 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 13- Recurso Improcedente 
O autor afirma que “...só dominam essa arte de degusta a alegria aqueles que têm a graça da simplicidade” em 
seguida ele apresenta a  causa  “porque a alegria mora nas coisa simples”. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
Questão 15- Recurso Improcedente 
Quando o autor usa a 1ª pessoa do plural ele faz referência a si e inclui o leitor. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
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Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 38 - Recurso Improcedente 
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente: É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de 
idade, salvo na condição de aprendiz (...) A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, 
sem prejuízo do disposto nesta Lei. (ECA, Art. 60º, 61º). Desta forma, considerando as demais alternativas, em 
consonância com o ECA, única legislação utilizada como referência nesta questão, encontramos a alternativa D 
como sendo a correta.  
 
 
Questão 39 – Recurso Procedente – ALTERNATIVA DE RESPOSTA ALTERADA PARA LETRA “B” 
Considerando as ponderações dos candidatos recorrentes em relação à questão em tela, as alternativas I e II se 
encontram dissociadas do que está previsto na Constituição Federal artigo 37, passando portanto, a alternativa de 
resposta correta ser a letra B (III). 
 
 
Questão 40 - Recurso Improcedente 
O Edital do Concurso Público de Itabaiana apresenta um Anexo com o conteúdo programático para todos os cargos 
que como último item tem: “Noções básicas de administração pública municipal de acordo com o que dispõe a Lei 
Orgânica do Município de Itabaiana/SE.” Portanto é pertinente a colocação da questão nº 40 que está embasada no 
artigo 37 da Lei Orgânica Municipal e, sequencialmente assim está consolidada: Alternativa A – corresponde ao 
inciso I do artigo citado, de forma correta. Alternativa B – corresponde ao inciso II, mas no contexto da frase a 
palavra poderá (para designar o afastamento do cargo) está errada porque no caso do exercício da função de Prefeito 
é condição o seu afastamento. As demais alternativas C, D e E estão dispostas nos incisos III e IV da referida Lei 
Orgânica, de forma correta.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”.    
 
     

CARGO: Assistente Social em Saúde 
 
 
Questão 01 - Recurso Improcedente 
Quanto à tipologia, o texto é dissertativo, pois o autor apresenta seu ponto de vista sobre um tema. Ele usa de 
analogias e comparações, citações como recursos argumentativos para comprovar sua opinião. 
O uso da 1ª pessoa do singular, no início do texto, não compromete classificá-lo como dissertativo. Para a redação 
de concursos, vestibulares, recomenda-se ao candidato não usar tal pessoa, mas este texto não se enquadra nessa 
situação. É um texto de um escritor consagrado.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
 
Questão 08- Recurso Improcedente 
A colocação do advérbio de negação “não” antes de “caminho”altera o sentido que está no texto . 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 10- Recurso Improcedente 
A afirmação da alternativa “D” está evidente no texto, 1ª frase do 5º parágrafo. Confirma a alternativa “E”, pois a 
sabedoria não é o caminho da multiciplidade, “na busca da sabedoria a cada dia se diminui uma coisa...” Isso 
contradiz a alternativa “E”. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”. 
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Questão 14- Recurso Improcedente 
O pronome “suas” refere-se a “eles”na frase: “...nas suas cabeças”  equivale a  “nas cabeças  deles”.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 30 - Recurso Improcedente 
Resolução: 
Sejam as idades: de José: J e de Natália: N 
  
                         J+N= 93       e     J – 6 = 2. ( N – 6) 
                         J= 93 − N            J – 6 = 2N – 12 
                                                     J – 2N = −6 
                                                    93− N– 2N = −6 
                                                    −3N = −6− 93 
                                                    −3N = − 99 
                                                        N = 33              
                                                      J= 93 – 33 = 60 
                                                      J − N = 60 − 33 = 27 anos   
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
Questão 31 - Recurso Improcedente 
O projeto ético-político profissional “remonta à transição dos anos setenta aos oitenta do século passado. Com 
efeito, foi naqueles anos que a primeira condição para a construção deste novo projeto se viabilizou: a recusa e a 
crítica ao conservadorismo profissional.” (NETTO: 1999, p. 9). Para compreendermos a profissão de Serviço Social 
é preciso situar seu significado sócio-histórico, ou seja, é preciso reconhecer que se trata de uma profissão inserida 
na divisão social e técnica do trabalho e, reafirmar que a profissão não possui status de ciência e, menos ainda, 
detém de uma teoria própria. Sua trajetória é construída a partir da apropriação de referenciais teóricos das ciências 
sociais, o que, em seu surgimento enquanto profissão resultou em práticas conservadoras afiançadas, 
fundamentalmente, na perspectiva positivista e funcionalista. Entretanto, com as transformações ocorridas na 
sociedade e na própria profissão, a partir de uma crítica que consubstancia exatamente as modificações em curso, a 
categoria profissional, buscando romper com o conservadorismo que marcou a perspectiva do Serviço Social 
emergente, iniciou a construção do chamado projeto ético-político profissional que está materializado no Código de 
Ética Profissional e nas Diretrizes Curriculares da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 
(ABEPSS). Assim, importa destacar que a profissão foi legalmente e institucionalmente reconhecida bem antes de 
iniciar a construção do denominado projeto ético-político profissional. (YASBEK, 2009). REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS: NETTO, José Paulo. A construção do projeto ético-político do Serviço Social. 
Capacitação em Serviço Social e Política Social. Módulo I. Brasília: CFESS/ABEPSS/CEAD/UnB, 1999. 
YAZBEK, Maria Carmelita. Fundamentos históricos e teórico-metodológico do Serviço Social. In: Serviço Social: 
direitos sociais e competências profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS/CEAD/UNB, 2009.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
 
Questão 34 - Recurso Improcedente 
Segundo Eiras: (...) parte da produção sobre os grupos está concentrada nas disciplinas de psicossociologia e de 
psicologia social (...). A produção sobre “grupo” e algumas das muitas estratégias para o trabalho profissional com 
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grupos (como o Serviço Social de Grupo) fundamentam-se em concepções teóricas clivadas pelo a-historicismo, 
pelo a-policiticismo. Nessas concepções “o” grupo é compreendido como uma totalidade dinâmica, demarcada 
socialmente e culturalmente. Contudo, os determinantes histórico-materiais e os atravessamentos sócio-institucionais 
não são trabalhados nessas concepções. (EIRAS: 2006, p. 162 - 165)  A partir da citação da autora, tomada como 
referência para a elaboração desta questão, temos que a busca de referências teóricas sobre o trabalho com grupos, 
nem sempre é compatível com a perspectiva histórico-material e crítico-dialética presente no projeto dos 
assistentes sociais. 
Em contrapartida, a mesma autora afirma que : Os grupos e as práticas grupais estão em constante movimento, 
clivado por tensões, as quais envolvem as relações de poder, os processos históricos de dominação e exploração. Os 
grupos se apresentam como espaços de convergência atravessados por tensões num movimento contínuo e 
contraditório, numa “unidade” clivada pela diversidade. A apreensão desse movimento coloca em evidência a 
perspectiva dialética como recurso metodológico nas elaborações teórico-operativas sobre os grupos e sobre as 
práticas grupais. (EIRAS: 2006, p.169). REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:  EIRAS, Alexandra Aparecida Leite 
Toffanetto Seabra. Grupos e Serviço Social: explorações teórico-operativas, o caminho a percorrer. In: Revista 
Libertas. Juiz de Fora, v.1, n.1, p.160 - 171, dez / 2006. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 35 - Recurso Improcedente 
De acordo com a Lei Nº 8.080, TÍTULO II – DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, Art. 4º, o conjunto de ações e 
serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração 
direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). § 2º A 
iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar. (Lei 8.080, 
Art. 4º).  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”. 
 
 
    
  

CARGO: Auditor Ambiental 
 
 
Questão 15- Recurso Improcedente 
Quando o autor usa a 1ª pessoa do plural ele faz referência a si e inclui o leitor. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
Questão 16- Recurso Improcedente 
Resolução: 
2,5 horas = 2 horas + meia hora = 120 minutos + 30 minutos=150 minutos 
                                 150 minutos ------100 % 
                                   30 minutos ------X% 
                                 150 X = 30.100 

                                          X=  = 20%      
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
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Questão 20 - Recurso Improcedente 
Resolução: 
A) 203m = 0,203 km    7s = 7/3600 hora      

 
 

 
B) 120 metros = 0,120 km  4 s = 4/3600hora 

        

 
 
C) 96 metros = 0,096 km  3 s = 3/3600hora  

 

 
 
115,2 km/h é maior que 110 km/h. X 
 
D) 140 metros = 0,14 km  5 s = 5/3600hora  

 

 
 
E) 61 metros = 0,061 km  2 s = 2/3600hora   

 

 
 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 22- Recurso Improcedente 
Os erros devem ser analisados de acordo com o tamanho de cada item medido.  
Assim temos:  
A) lápis: erro de 3cm em 30 cm : 3/30 =0,1.100% ou seja um erro de 10%   

       B) mesa: erro de 0,08m em 1,60 m :0,08/1,60= 0,05.100% ou seja um erro de 5% 
       C) piscina: erro de 0,4m em 20 m  : 0,4/20=0,02.100% ou seja um  erro de 2%(menor erro) 
       D) ponte: erro de 6m em 240m : 6/240 = 0,025.100% ou seja um erro de  2,5%   
       E) avenida: erro de 0,1km em 2,5km :  0,1/2,5=0,04.100% ou seja um  erro de 4% 

Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 25 - Recurso Improcedente 
Resolução: 
Seja X o total de combustível contido no tanque 
20%X + 30%( 80%X) + 7 = X 
0,2X + 0,24X –X = −7 
0,44X – X = −7 
−0,56 X = −7 
0,56X = 7 
X= 12,5 litros. 
Total de combustível consumido: 12,5 – 7 = 5,5 litros 
Fazendo a proporção:               1 litro -------- 12 km 
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                                                  5,5 litros------- D ( distância percorrida) 
                                                  1.D = 5,5 . 12 
                                                  D = 66 km 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”. 
 
 
Questão 28- Recurso Improcedente 
Resolução: 
 

          
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
 
Questão 32 - Recurso Improcedente 
Tanto os conceitos apresentados pelo candidato recorrente, como os conceitos explicitados na questão estão corretos, 
exceto o conceito de população, conforme o próprio candidato constata. Não havendo, desta forma, divergências 
conceituais. Bibliografia: A economia da natureza- terceira edição- r. E. Ricklefs.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”. 
 
 
Questão 35 - Recurso Improcedente 
Apesar dos conceitos das APAS e das ARIE serem parecidos, a diferença está justamente no “objetivo”. As ARIE e 
as APAS possuem características naturais semelhantes e exigem igualmente proteção por parte do estado, mas as 
“APAS” são “criadas” com o objetivo disciplinar o uso sustentável dos recursos naturais e promover, quando 
necessário, a recuperação dos ecossistemas degradados, daí a diferença, pois as “ARIE” não são “criadas” com 
este objetivo, portanto os itens “4” e “5” não podem ser trocados sem que a questão fique errada. Bibliografia: 
vocabulário básico de recursos naturais e meio ambiente-2º edição- ibge-rj-2004.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
 
    

CARGO: Auditor Fiscal Tributário 
 
 
Questão 15- Recurso Improcedente 
Quando o autor usa a 1ª pessoa do plural ele faz referência a si e inclui o leitor. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
 



 26
Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 20 - Recurso Improcedente 
Resolução: 
A) 203m = 0,203 km    7s = 7/3600 hora      

 
 

 
B) 120 metros = 0,120 km  4 s = 4/3600hora      

 

 
 
C) 96 metros = 0,096 km  3 s = 3/3600hora  

 

 
 
115,2 km/h é maior que 110 km/h. X 
 
 
D) 140 metros = 0,14 km  5 s = 5/3600hora  

 

 
 
E) 61 metros = 0,061 km  2 s = 2/3600hora   

 

 
 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 22 - Recurso Improcedente 
Os erros devem ser analisados de acordo com o tamanho de cada item medido. 
Assim temos:  
       A) lápis: erro de 3cm em 30 cm : 3/30 =0,1.100% ou seja um de  erro de 10%   
       B) mesa: erro de 0,08m em 1,60 m :0,08/1,60= 0,05.100% ou seja um erro de 5% 
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       C) piscina: erro de 0,4m em 20 m  : 0,4/20=0,02.100% ou seja um  erro de 2%(menor erro) 
       D) ponte: erro de 6m em 240m : 6/240 = 0,025.100% ou seja um erro de  2,5%   
       E) avenida: erro de 0,1km em 2,5km :  0,1/2,5=0,04.100% ou seja um  erro de 4% 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 25 - Recurso Improcedente 
Resolução: 
Seja X o total de combustível contido no tanque 
20%X + 30%( 80%X) + 7 = X 
0,2X + 0,24X –X = −7 
0,44X – X = −7 
−0,56 X = −7 
0,56X = 7 
X= 12,5 litros. 
Total de combustível consumido: 12,5 – 7 = 5,5 litros 
Fazendo a proporção:               1 litro -------- 12 km 
                                                  5,5 litros------- D ( distância percorrida) 
                                                  1.D = 5,5 . 12 
                                                  D = 66 km 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”. 
 
 
Questão 35- Recurso Improcedente 
A argumentação relativa ao recurso não procede, uma vez que a função Cobb-Douglas é utilizada tanto na função de 
utilidade (Teoria do Consumidor) quanto na isoquanta (Teoria da Firma). Ademais, no livro MICROECONOMIA 
de Varian, a utilização da função Cobb-Douglas é apresentada e discutida nos capÍtulos 3, 4, 5 e 6, sendo todos estes 
relativos a teoria da demanda.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
 
Questão 36- Recurso Procedente – QUESTÃO ANULADA 
Não existe opção correta dentre as alternativas apresentadas na questão. NASCIMENTO, Leonardo e CHERMAN 
Bernardo – Contabilidade Pública – Editora Ferreira – Rio de Janeiro - 2007 – pág. 271 
 
 
 

CARGO: Auditor Interno 
 
 
Questão 08- Recurso Improcedente 
A colocação do advérbio de negação “não” antes de “caminho”altera o sentido que está no texto . 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 13- Recurso Improcedente 
O autor afirma que “...só dominam essa arte de degusta a alegria aqueles que têm a graça da simplicidade” em 
seguida ele apresenta a  causa  “porque a alegria mora nas coisa simples”. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
Questão 15- Recurso Improcedente 
Quando o autor usa a 1ª pessoa do plural ele faz referência a si e inclui o leitor. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
Questão 18 – Recurso Improcedente  
Resolução: 
Sejam X garrafas de 500 ml, Y garrafas de 250 ml, Z garrafas de 1litro 

        Z= 3X   e  X =  
                                         0,5 X + 0,25 Y + 1 Z = 20 litros 



 28
                                      0,5 X + 0,25.2 X + 3X = 20 
                                           0,5 X + 0,5 X + 3X = 20 
                                                                     4X = 20 
                                                                       X = 5 garrafas de 500 ml 
                                                              Y = 2X = 10 garrafas de 250 ml 
                                                               Z = 3X = 15 garrafas de 1 litro   
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 26 - Recurso Improcedente 
Resolução : 
17 horas e 15 minutos – 55 minutos(História) = 16 h + 60 min + 15 min −55 min 
                                                               16 h + 75 min – 55min = 16 h e 20 min. 
16 h e 20 min −15 min(café) = 16 h e 5 min 
16 h e 5 min – 55 minutos(Matemática) = 15h + 60 min + 5 min – 55 min  
                                                                 15 h + 65 min – 55 min = 15h e 10min 
15h e 10min −15 min(café) = 14 h e 55 min 
14 h e 55 min – 55min ( Português) = 14 h 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
 
Questão 30 - Recurso Improcedente 
Resolução:  
Sejam as idades: de José: J  e de Natália: N 
  
                         J+N= 93       e     J – 6 = 2. ( N – 6) 
                         J= 93 − N           J – 6 = 2N – 12 
                                                    J – 2N = −6 
                                                    93− N– 2N = −6 
                                                    −3N = −6− 93 
                                                    −3N = − 99 
                                                      N = 33           J= 93 – 33 = 60 
                                                   J − N = 60 − 33 = 27 anos   
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
Questão 37 - Recurso Improcedente 
Na obra Auditoria Contábil, de Sílvio Aparecido Crepaldi, editora atlas, 2. Ed, 2002, pag 202, trata da incerteza em 
relação ao fato relevante.O autor é enfático ao colocar que “se o auditor concluir que a matéria envolvendo a 
incerteza relevante não está adequadamente divulgada nas demonstrações contábeis ou notas explicativas, seu 
parecer deve conter ressalva ou opinião adversa, pela omissão ou inadequação da divulgação”. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”. 
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Questão 39 – Recurso Procedente – ALTERNATIVA DE RESPOSTA ALTERADA PARA LETRA “B” 
Considerando as ponderações dos candidatos recorrentes em relação à questão em tela, as alternativas I e II se 
encontram dissociadas do que está previsto na Constituição Federal artigo 37, passando portanto, a alternativa de 
resposta correta ser a letra B (III). 
 
     

CARGO: Auditor Médico 
 
 
Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
     

CARGO: Biblioteconomista 
 
 
Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
     

CARGO: Biomédico 
 
Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 



 30
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 31 - Recurso Improcedente 
Existem vários kits comerciais disponíveis no mercado para dosar todas as substâncias apresentadas na questão. 
Com exceção do colesterol total, cuja dosagem no plasma é impeditiva por apresentar valores falsamente 
diminuídos, todas as outras dosagens podem ser feitas no soro ou no plasma. Então, Colesterol Total é usualmente 
dosado APENAS no soro.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”. 
 
 
Questão 32 - Recurso Procedente – QUESTÃO ANULADA 
Ocorreu inconsistência na apresentação da alternativa A, anulando, assim a questão. 
 
 
Questão 34 - Recurso Procedente – ALTERNATIVA DE RESPOSTA ALTERADA PARA LETRA “C” 
A pergunta da questão é: “Qual dessas formas escapa do vacúolo e se instala no citoplasma do macrófago?”. Os 
argumentos dos candidatos recorrentes já partem de questionamentos distintos da questão. Ainda assim, segundo o 
livro de Rey – Parasitologia, à página 158 traz a seguinte informação: “Os macrófagos fagocitam tanto os 
epimastigotas, como os tripomastigotas. Ambas as formas são vistas, inicialmente, no interior de vacúolos 
digestivos, mas tem um destino diferente. Os epimastigotas são digeridos, enquanto os tripomastigotas escapam do 
vacúolo e se instalam no citoplasma do macrófago”.   
 
 
Questão 36 - Recurso Improcedente 
O livro de Rey – Parasitologia, à página 347 traz a seguinte informação: “Formas evolutivas no mosquito: 
(...)apenas um ou mais esporocistos desenvolvem-se no estômago do mosquito, enquanto com P. vivax conseguem-
se centenas”.  Então esporocisto está presente na malária.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 37 - Recurso Improcedente 
Enterobacter é um gênero de bactérias da família Enterobacteriaceae, não tem nada a ver com o gênero Escherichia 
o qual pertence a E. Coli.  Teste de ONPG (nitrofenil-D-galactopiranosídeo permanente) é um composto similar à 
lactose. O que difere é a substituição da glicose pelo grupo (nitrofenil). A prova de ONPG consiste na detecção da 
enzima galactosidase, sendo útil para identificar fermentadores tardios de lactose. Reafirmamos, portanto como 
correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 38 - Recurso Improcedente 
A questão especifica “maioria dos sorotipos do grupo I de Salmonella” e “maioria das bactérias do gênero Shigella”, 
então não tinha mesmo que usar “spp”. A maioria dos sorotipos do grupo I de Salmonella são produtores de H2S, 
enquanto a maioria das bactérias do gênero Shigella  não o são.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
     

CARGO: Cartógrafo 
 
 
Questão 08- Recurso Improcedente 
A colocação do advérbio de negação “não” antes de “caminho”altera o sentido que está no texto . 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
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Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 32 - Recurso Improcedente 
A argumentação NÃO procede, pois o numero de satélites visíveis é um fator que pode contribuir para a degradação 
da precisão. Quanto menos satélites menor precisão. Isso é de conhecimento de qualquer operador de equipamentos 
GPS e no seu processamento interfere o numero de satélites, pois quanto mais satélites o receptor base e o rover 
tiverem recebendo informações, maior será a precisão do levantamento. A afirmação em nenhum momento está se 
tratando de conceitos e sim de explicações. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”. 
 
 
Questão 37 - Recurso Improcedente 
Para que se resolva a questão, a pergunta tem que ser interpretada como qualquer uma outra, considerando o 
português. Se existem outros órgãos, a pergunta não solicita, pois o que a pergunta quer saber é se esses órgãos são 
fontes de dados espaciais. Todos são, então, não procede à argumentação. A colocação da informação ou não nos 
itens, não impede de saber se esses órgãos fornecem dados espaciais.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”. 
 
     

CARGO: Cirurgião Dentista 
 
 
Questão 01 - Recurso Improcedente 
Quanto à tipologia, o texto é dissertativo, pois o autor apresenta seu ponto de vista sobre um tema. Ele usa de 
analogias e comparações, citações como recursos argumentativos para comprovar sua opinião. 
O uso da 1ª pessoa do singular, no início do texto, não compromete classificá-lo como dissertativo. Para a redação 
de concursos, vestibulares, recomenda-se ao candidato não usar tal pessoa, mas este texto não se enquadra nessa 
situação. É um texto de um escritor consagrado.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
 
Questão 08- Recurso Improcedente 
A colocação do advérbio de negação “não” antes de “caminho”altera o sentido que está no texto. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 15- Recurso Improcedente 
Quando o autor usa a 1ª pessoa do plural ele faz referência a si e inclui o leitor. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
Questão 18 – Recurso Improcedente  
Resolução: 
Sejam X garrafas de 500 ml, Y garrafas de 250 ml, Z garrafas de 1litro 

        Z= 3X   e  X =  
                                         0,5 X + 0,25 Y + 1 Z = 20 litros 
                                      0,5 X + 0,25.2 X + 3X = 20 
                                           0,5 X + 0,5 X + 3X = 20 
                                                                     4X = 20 
                                                                       X = 5 garrafas de 500 ml 
                                                              Y = 2X = 10 garrafas de 250 ml 
                                                               Z = 3X = 15 garrafas de 1 litro   
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
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Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 22- Recurso Improcedente 
Os erros devem ser analisados de acordo com o tamanho de cada item medido. 
Assim temos:    
       A) lápis: erro de 3cm em 30 cm : 3/30 =0,1.100% ou seja um de  erro de 10%   
       B) mesa: erro de 0,08m em 1,60 m :0,08/1,60= 0,05.100% ou seja um erro de 5% 
       C) piscina: erro de 0,4m em 20 m  : 0,4/20=0,02.100% ou seja um  erro de 2%(menor erro) 
       D) ponte: erro de 6m em 240m : 6/240 = 0.025.100% ou seja um erro de  2,5%   
       E) avenida: erro de 0,1km em 2,5km :  0,1/2,5=0,04.100% ou seja um  erro de 4% 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 25- Recurso Improcedente 
Resolução: 
Seja X o total de combustível contido no tanque 
20%X + 30%( 80%X) + 7 = X 
0,2X + 0,24X –X = −7 
0,44X – X = −7 
−0,56 X = −7 
0,56X = 7 
X= 12,5 litros. 
Total de combustível consumido: 12,5 – 7 = 5,5 litros 
Fazendo a proporção:               1 litro -------- 12 km 
                                                  5,5 litros------- D ( distância percorrida) 
                                                  1.D = 5,5 . 12 
                                                  D = 66 km 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”. 
 
 
Questão 30 - Recurso Improcedente 
Resolução: 
Sejam as idades: de José: J e de Natália: N 
  
                         J+N= 93       e     J – 6 = 2. ( N – 6) 
                         J= 93 − N           J – 6 = 2N – 12 
                                                    J – 2N = −6 
                                                    93− N– 2N = −6 
                                                    −3N = −6− 93 
                                                    −3N = − 99 
                                                      N = 33           J= 93 – 33 = 60 
                                                    J − N = 60 − 33 = 27 anos   
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
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Questão 31 - Recurso Improcedente 
A parte líquida do CIV é composta de: 45% de água; 30% de ácido poliacrílico, 10% de ácido tartárico e 15% de 
ácido itacônico, logo dizemos que o CIV tem sua origem da associação de cimento silicato com ácido poliacrílico. 
Bibliografia: GUEDES-PINTO, ODONTOPEDIATRIA, 7ª EDIÇÃO, 2006.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”.      
 
 
Questão 36 - Recurso Improcedente 
Argumentação sem fundamentação consistente, pois o conteúdo abordado na questão em tela está previsto no 
conteúdo programático, conforme consta no edital. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 40 - Recurso Improcedente 
O Edital do Concurso Público de Itabaiana apresenta um Anexo com o conteúdo programático para todos os cargos 
que como último item tem: “Noções básicas de administração pública municipal de acordo com o que dispõe a Lei 
Orgânica do Município de Itabaiana/SE.” Portanto é pertinente a colocação da questão nº 40 que está embasada no 
artigo 37 da Lei Orgânica Municipal e sequencialmente assim está consolidada: 
Alternativa A – corresponde ao inciso I do artigo citado, de forma correta. Alternativa B – corresponde ao inciso II, 
mas no contexto da frase a palavra poderá (para designar o afastamento do cargo) está errada porque no caso do 
exercício da função de Prefeito é condição o seu afastamento. As demais alternativas C, D e E estão dispostas nos 
incisos III e IV da referida Lei Orgânica, de forma correta.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
     

CARGO: Cirurgião Dentista em Saúde da Família 
 
 
Questão 02 - Recurso Improcedente 
Do título ao último parágrafo, o autor fala “ sobre simplicidade e sabedoria” “sabedoria é a arte...só dominam essa 
arte aqueles que têm  a graça da simplicidade”, portanto, ele explica, ao longo do texto, que sabedoria e simplicidade 
estão intimamente relacionadas. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”. 
 
Questão 05 - Recurso Improcedente 
No 2º parágrafo o autor “Os adultos são pássaros presos nas gaiolas do dever.  ... (para isso existem as agendas, 
lugar onde as dez mil coisas escrevem as suas ordens!). Se não forem obedecidas haverá punições.” 
Fica evidente que são os adultos e não os jovens. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
Questão 08- Recurso Improcedente 
A colocação do advérbio de negação “não” antes de “caminho” altera o sentido que está no texto . 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 11- Recurso Improcedente 
No texto: “a saudade é o bolso onde a alma guarda aquilo que ela provou e aprovou”. Portanto, só o que foi 
aprovado fica no bolso da saudade. O pronome “todo” elimina a possibilidade de ser a alternativa “a”. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
Questão 13 - Recurso Improcedente 
O autor afirma que “...só dominam essa arte de degusta a alegria aqueles que têm a graça da simplicidade” em 
seguida ele apresenta a  causa  “porque a alegria mora nas coisa simples”. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
Questão 15- Recurso Improcedente 
Quando o autor usa a 1ª pessoa do plural ele faz referência a si e inclui o leitor. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
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Questão 17 - Recurso Improcedente 
Sabemos pelas informações fornecidas que: 
Se Joana não lavou a calçada, choveu de manhã e Mauro não lavou o carro. Como não choveu de manhã, logo Joana 
lavou a calçada e Mauro lavou o carro. já estão descartadas : A e B 
Como Joana lavou calçada, Ana não deu banho no cachorro. Assim, a letra C está descartada. 
As informações dadas não tem relação com as atividades realizadas por Arthur e Pedro.  
Descartamos a letra E. 
Chega- se à conclusão que Joana lavou calçada e Ana não deu banho no cachorro. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”.  
  
 
Questão 18 – Recurso Improcedente  
Resolução: 
Sejam X garrafas de 500 ml, Y garrafas de 250 ml, Z garrafas de 1litro 

        Z= 3X  e  X =  
                                         0,5 X + 0,25 Y + 1 Z = 20 litros 
                                      0,5 X + 0,25.2 X + 3X = 20 
                                           0,5 X + 0,5 X + 3X = 20 
                                                                     4X = 20 
                                                                       X = 5 garrafas de 500 ml 
                                                              Y = 2X = 10 garrafas de 250 ml 
                                                               Z = 3X = 15 garrafas de 1 litro   
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 20 - Recurso Improcedente 
Resolução: 
A) 203m = 0,203 km    7s = 7/3600 hora      

 
 

 
B) 120 metros = 0,120 km  4 s = 4/3600hora      
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C) 96 metros = 0,096 km  3 s = 3/3600hora  

 

 
 
115,2 km/h é maior que 110 km/h. X 
 
D) 140 metros = 0,14 km  5 s = 5/3600hora  

 

 
 
E) 61 metros = 0,061 km  2 s = 2/3600hora   

 

 
 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 22- Recurso Improcedente 
Os erros devem ser analisados de acordo com o tamanho de cada item medido. 
Assim temos:  
       A) lápis: erro de 3cm em 30 cm : 3/30 =0,1.100% ou seja um de  erro de 10%   
       B) mesa: erro de 0,08m em 1,60 m :0,08/1,60= 0,05.100% ou seja um erro de 5% 
       C) piscina: erro de 0,4m em 20 m  : 0,4/20=0,02.100% ou seja um  erro de 2%(menor erro) 
       D) ponte: erro de 6m em 240m : 6/240 = 0,025.100% ou seja um erro de  2,5%   
       E) avenida: erro de 0,1km em 2,5km :  0,1/2,5=0,04.100% ou seja um  erro de 4% 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 26 - Recurso Improcedente 
17 horas e 15 minutos – 55 minutos(História) = 16 h + 60 min + 15 min −55 min 
                                                               16 h + 75 min – 55min = 16 h e 20 min. 
16 h e 20 min −15 min(café) = 16 h e 5 min 
16 h e 5 min – 55 minutos(Matemática) = 15h + 60 min + 5 min – 55 min  
                                                                 15 h + 65 min – 55 min = 15h e 10min 
15h e 10min −15 min(café) = 14 h e 55 min 
14 h e 55 min – 55min ( Português) = 14 h 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
 
Questão 29 - Recurso Improcedente 
Como Jean almoçou no Sábado, ou seja, no final de semana, então ele não comeu carne de porco com salpicão. 
Elimina-se a letra B. 
Como Jean não almoçou na segunda-feira, ele não comeu macarrão com almôndegas. Elimina-se a letra A.  
Sabemos que se é servido peixe com batata frita, então não é servido frango com palmito. 
Elimina-se a letra E. 
Sabemos que se bife de boi não é servido com purê de batata, então peixe é servido com batata frita. Conclui-se, 
portanto, que se ele comeu peixe com batata frita,  então ele não pode ter comido bife de boi com purê de batata. 
Eliminou-se a letra D. Logo sobrou a letra C que não apresenta restrições. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
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Questão 30 - Recurso Improcedente 
Resolução: 
Sejam as idades: de José: J e de Natália: N 
  
                         J+N= 93       e     J – 6 = 2. ( N – 6) 
                         J= 93 − N           J – 6 = 2N – 12 
                                                    J – 2N = −6 
                                                    93− N– 2N = −6 
                                                    −3N = −6− 93 
                                                    −3N = − 99 
                                                      N = 33           J= 93 – 33 = 60 
                                                 J − N = 60 − 33 = 27 anos   
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”.  
 
 
Questão 31 - Recurso Procedente – ALTERNATIVA DE RESPOSTA ALTERADA PARA LETRA “E” 
De acordo com a seguinte bibliografia: GUEDES-PINTO, ODONTOPEDIATRIA, 7ª EDIÇÃO, 2006, o recurso é 
procedente, devendo a alternativa de resposta ser alterada para E, completando, dessa forma, corretamente a 
afirmativa em questão. 
 
 
Questão 32 - Recurso Improcedente 
A drenagem linfática do elemento dentário 25 e dos tecidos periodontais a ele adjacentes faz-se para nódulos 
submandibulares. Bibliografia: SICHER & DUBRUL, ANATOMIA ORAL, 1991.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 33 - Recurso Improcedente 
A restauração descrita por Simonsen em 1977 foi a restauração preventiva em resina. 
Bibliografia:KRAMER, PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL EM ODONTOPEDIATRIA, 2000.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 

 
Questão 34 - Recurso Improcedente 
A principal característica da dentina cariada interna é ela ser remineralizável, o colágeno não está totalmente 
quebrado, permitindo dessa forma uma reestruturação dessa camada.  Bibliografia: THYLSTRUP & FEJERSKOV, 
CARIOLOGIA CLÍNICA, 3ª EDIÇÃO, 2001.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 36 - Recurso Improcedente 
Cárie secundária é a cárie primária localizada na margem de uma restauração. Bibliografia: THYLSTRUP & 
FEJERSKOV, CÁRIE DENTÁRIA – A DOENÇA E SEU TRATAMENTO CLÍNICO, 1ª EDIÇÃO, 2007. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 37 - Recurso Improcedente 
A pelagra é causada pela deficiência de Niacina. Assunto este constante no conteúdo programático do concurso. 
Bibliografia:NEVILLE, PATOLOGIA ORAL E MAXILOFACIAL, 1998.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”. 
 
     

CARGO: Contador Público 
 
 
Questão 01 - Recurso Improcedente 
Quanto à tipologia, o texto é dissertativo, pois o autor apresenta seu ponto de vista sobre um tema. Ele usa de 
analogias e comparações, citações como recursos argumentativos para comprovar sua opinião. 
O uso da 1ª pessoa do singular, no início do texto, não compromete classificá-lo como dissertativo. Para a redação 
de concursos, vestibulares, recomenda-se ao candidato não usar tal pessoa, mas este texto não se enquadra nessa 
situação. É um texto de um escritor consagrado.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
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Questão 14 - Recurso Improcedente 
O pronome “suas” refere-se a “eles”na frase:”...nas suas cabeças” equivale a  “nas cabeças  deles”. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 22- Recurso Improcedente 
Os erros devem ser analisados de acordo com o tamanho de cada item medido. 
Assim temos: 
       A) lápis: erro de 3cm em 30 cm : 3/30 =0,1.100% ou seja um de  erro de 10%   
       B) mesa: erro de 0,08m em 1,60 m :0,08/1,60= 0,05.100% ou seja um erro de 5% 
       C) piscina: erro de 0,4m em 20 m  : 0,4/20=0,02.100% ou seja um  erro de 2%(menor erro) 
       D) ponte: erro de 6m em 240m : 6/240 = 0,025.100% ou seja um erro de  2,5%   
       E) avenida: erro de 0,1km em 2,5km :  0,1/2,5=0,04.100% ou seja um  erro de 4% 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 27-  Recurso Improcedente 
Resolução: 
A = { 1,2,3,4}; B = { −2,−1,0,1,2,3,4} ; C = { 0,1,2,3} 
 
A ) (AU B) = {−2,−1,0,1,2,3,4}  ;  ( BUC) = { −2,−1,0,1,2,3,4}  ; A∩C = {1,2,3} 
      ( A U B) ∩ (BUC) = { −2,−1,0,1,2,3,4}   ≠ A∩C 
 
B ) (A∩C) = {1,2,3}    ;  (B∩C) = { 0,1,2,3} ;  (CUB) = { −2,−1,0,1,2,3,4}   
      (A∩C) U (B∩C) = {0,1,2,3} ≠(CUB) 
 
C ) (A∩B) = {1,2,3,4}   ;    (B∩C) = { 0,1,2,3}   ;       (AUC) = {0,1,2,3,4}      
      (A∩B) U (B∩C) = {0,1,2,3,4} = (AUC)   Correto 
 
 
D ) (AUC) = {0,1,2,3,4}    ;   (BUC) = { −2,−1,0,1,2,3,4}    ; (B∩C) = { 0,1,2,3} 

            (AUC) ∩ (BUC) = {0,1,2,3,4}≠(B∩C) 
 
E ) (A∩B) = {1,2,3,4}    ;         (B∩C) = { 0,1,2,3}    ;       (A∩B) = {1,2,3,4}  
      (A∩B)∩(B∩C) = {1,2,3}        (A∩B) ≠ {1,2,3,4} 
          
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 36-  Recurso Improcedente 
O autor, baseado no § 5º, do artigo 165 da Constituição Federal relata que a Lei Orçamentária Anual compreenderá: 
I – O orçamento fiscal referente aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, seus fundos, órgãos e entidades da 
administração direta e indireta inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público; 
II – O orçamento de investimento das empresas  em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do 
capital social com direito a voto, e 
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III - O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração 
direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. 
Portanto, o item III da respectiva questão está incompleto, tornando-o incorreto.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
   

CARGO: Educador Físico em Saúde 
 
 
Questão 08- Recurso Improcedente 
A colocação do advérbio de negação “não” antes de “caminho”altera o sentido que está no texto . 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa ”C”. 
 
 
Questão 17 - Recurso Improcedente 
Sabemos pelas informações fornecidas que: 
Se Joana não lavou a calçada, choveu de manhã e Mauro não lavou o carro. Como não choveu de manhã, logo Joana 
lavou a calçada e Mauro lavou o carro. Já estão descartadas as alternativas A e B. 
Como Joana lavou calçada, Ana não deu banho no cachorro. Assim, a letra C está descartada. 
As informações dadas não tem relação com as atividades realizadas por Arthur e Pedro.  
Descartamos a letra E. 
Chega- se à conclusão que Joana lavou calçada e Ana não deu banho no cachorro. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”.  
 
 
Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 22- Recurso Improcedente 
Os erros devem ser analisados de acordo com o tamanho de cada item medido. 
Assim temos: 
       A) lápis: erro de 3cm em 30 cm : 3/30 =0,1.100% ou seja um de  erro de 10%   
       B) mesa: erro de 0,08m em 1,60 m :0,08/1,60= 0,05.100% ou seja um erro de 5% 
       C) piscina: erro de 0,4m em 20 m  : 0,4/20=0,02.100% ou seja um  erro de 2%(menor erro) 
       D) ponte: erro de 6m em 240m : 6/240 = 0,025.100% ou seja um erro de  2,5%   
       E) avenida: erro de 0,1km em 2,5km :  0,1/2,5=0,04.100% ou seja um  erro de 4% 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C” 
 
 
Questão 27-  Recurso Improcedente 
Resolução: 
A = { 1,2,3,4}; B = { −2,−1,0,1,2,3,4} ; C = { 0,1,2,3} 
 
A ) (AU B) = {−2,−1,0,1,2,3,4}  ;  ( BUC) = { −2,−1,0,1,2,3,4}  ; A∩C = {1,2,3} 
      ( A U B) ∩ (BUC) = { −2,−1,0,1,2,3,4}   ≠ A∩C 
 
B ) (A∩C) = {1,2,3}    ;  (B∩C) = { 0,1,2,3} ;  (CUB) = { −2,−1,0,1,2,3,4}   
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      (A∩C) U (B∩C) = {0,1,2,3} ≠(CUB) 
 
C ) (A∩B) = {1,2,3,4}   ;    (B∩C) = { 0,1,2,3}   ;       (AUC) = {0,1,2,3,4}      
      (A∩B) U (B∩C) = {0,1,2,3,4} = (AUC)   Correto 
 
 
D ) (AUC) = {0,1,2,3,4}    ;   (BUC) = { −2,−1,0,1,2,3,4}    ; (B∩C) = { 0,1,2,3} 
      (AUC) ∩ (BUC) = {0,1,2,3,4}≠(B∩C) 
 
E ) (A∩B) = {1,2,3,4}    ;         (B∩C) = { 0,1,2,3}    ;       (A∩B) = {1,2,3,4}  
      (A∩B)∩(B∩C) = {1,2,3}        (A∩B) ≠ {1,2,3,4} 
          
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 29 - Recurso Improcedente 
Como Jean almoçou no sábado, ou seja, no final de semana, então ele não comeu carne de porco com salpicão. 
Elimina-se a letra B. 
Como Jean não almoçou na segunda-feira, ele não comeu macarrão com almôndegas. Elimina-se a letra A.  
Sabemos que se é servido peixe com batata frita, então não é servido frango com palmito. Eliminou-se a letra E. 
Sabemos que se bife de boi não é servido com purê de batata, então peixe é servido com batata frita. Conclui-se, 
portanto, que se ele comeu peixe com batata frita, então ele não pode ter comido bife de boi com purê de batata. 
Eliminou-se a letra D. Logo, restou a letra C que não apresenta restrições.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 32 - Recurso Improcedente 
O argumento do candidato recorrente é improcedente, pois em nenhum momento se negou a influência da 
“indústria cultural e da beleza...”, mas o que se coloca como incorreta é a segunda parte da alternativa, pois os 
valores da indústria cultural e da beleza precisam ser discutidos sim, mas não reproduzidos no grupo, uma vez que 
estamos falando de uma perspectiva crítica de atuação. Nesse sentido, torna a 2ª alternativa falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
     

CARGO: Enfermeiro em Saúde da Família 
 
 
Questão 01 - Recurso Improcedente 
Quanto à tipologia, o texto é dissertativo, pois o autor apresenta seu ponto de vista sobre um tema. Ele usa de 
analogias e comparações, citações como recursos argumentativos para comprovar sua opinião. 
O uso da 1ª pessoa do singular, no início do texto, não compromete classificá-lo como dissertativo. Para a redação 
de concursos, vestibulares, recomenda-se ao candidato não usar tal pessoa, mas este texto não se enquadra nessa 
situação. É um texto de um escritor consagrado.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
  
 
Questão 08 - Recurso Improcedente 
A colocação do advérbio de negação “não” antes de “caminho”altera o sentido que está no texto . 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 11- Recurso Improcedente 
No texto: “a saudade é o bolso onde a alma guarda aquilo que ela provou e aprovou”. Portanto, só o que foi 
aprovado fica no bolso da saudade, o pronome “todo” elimina a possibilidade de ser a alternativa “A”. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
Questão 13 - Recurso Improcedente 
O autor afirma que “...só dominam essa arte de degusta a alegria aqueles que têm a graça da simplicidade” em 
seguida ele apresenta a  causa  “porque a alegria mora nas coisa simples”. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
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Questão 14 - Recurso Improcedente 
O pronome “suas” refere-se a “eles”na frase: “...nas suas cabeças”  equivale a  “nas cabeças  deles”.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 15- Recurso Improcedente 
Quando o autor usa a 1ª pessoa do plural ele faz referência a si e inclui o leitor. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
Questão 18 – Recurso Improcedente  
Resolução: 
Sejam X garrafas de 500 ml, Y garrafas de 250 ml, Z garrafas de 1litro 

        Z= 3X   e  X =  
                                         0,5 X + 0,25 Y + 1 Z = 20 litros 
                                      0,5 X + 0,25.2 X + 3X = 20 
                                           0,5 X + 0,5 X + 3X = 20 
                                                                     4X = 20 
                                                                       X = 5 garrafas de 500 ml 
                                                              Y = 2X = 10 garrafas de 250 ml 
                                                               Z = 3X = 15 garrafas de 1 litro   
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 20 - Recurso Improcedente 
Resolução: 
A) 203m = 0,203 km    7s = 7/3600 hora      

 
 

 
B) 120 metros = 0,120 km  4 s = 4/3600hora      

 

 
 
C) 96 metros = 0,096 km  3 s = 3/3600hora  
 

 
 
115,2 km/h é maior que 110 km/h. X 
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D) 140 metros = 0,14 km  5 s = 5/3600hora  

 

 
 
E) 61 metros = 0,061 km  2 s = 2/3600hora   

 

 
 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 22- Recurso Improcedente 
Os erros devem ser analisados de acordo com o tamanho de cada item medido. 
Assim temos: 
       A) lápis: erro de 3cm em 30 cm : 3/30 =0,1.100% ou seja um de  erro de 10%   
       B) mesa: erro de 0,08m em 1,60 m :0,08/1,60= 0,05.100% ou seja um erro de 5% 
       C) piscina: erro de 0,4m em 20 m  : 0,4/20=0,02.100% ou seja um  erro de 2%(menor erro) 
       D) ponte: erro de 6m em 240m : 6/240 = 0,025.100% ou seja um erro de  2,5%   
       E) avenida: erro de 0,1km em 2,5km :  0,1/2,5=0,04.100% ou seja um  erro de 4% 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C” 
 
 
Questão 26 - Recurso Improcedente 
17 horas e 15 minutos – 55 minutos(História) = 16 h + 60 min + 15 min −55 min 
                                                               16 h + 75 min – 55min = 16 h e 20 min. 
16 h e 20 min −15 min(café) = 16 h e 5 min 
16 h e 5 min – 55 minutos(Matemática) = 15h + 60 min + 5 min – 55 min  
                                                                 15 h + 65 min – 55 min = 15h e 10min 
15h e 10min −15 min(café) = 14 h e 55 min 
14 h e 55 min – 55min ( Português) = 14 h 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
 
Questão 29 - Recurso Improcedente 
Como Jean almoçou no sábado, ou seja, no final de semana, então ele não comeu carne de porco com salpicão. 
Elimina-se a letra B. 
Como Jean não almoçou na segunda-feira, ele não comeu macarrão com almôndegas. Elimina-se a letra A.  
Sabemos que se é servido peixe com batata frita, então não é servido frango com palmito. Eliminou-se a letra E. 
Sabemos que se bife de boi não é servido com purê de batata, então peixe é servido com batata frita. Conclui-se, 
portanto, que se ele comeu peixe com batata frita, então ele não pode ter comido bife de boi com purê de batata. 
Eliminou-se a letra D. Logo, restou a letra C que não apresenta restrições.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 33 - Recurso Improcedente 
De acordo com a Portaria MS nº 2.616, de 12 de maio de 1998 que regulamenta as ações de controle de infecção 
hospitalar no país, infecção comunitária (IC) é aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, 
desde que não relacionada com internação anterior no mesmo hospital; vigilância epidemiológica das infecções 
hospitalares é a observação ativa, sistemática e contínua de sua ocorrência e de sua distribuição entre pacientes, 
hospitalizados ou não, e dos eventos e condições que afetam o risco de sua ocorrência, com vistas à execução 
oportuna das ações de prevenção e controle. Portanto, a alternativa “E” esta incorreta e a alternativa “C” está correta. 
Referência: Portaria MS nº 2.616, de 12 de maio de 1998 – Regulamenta as ações de controle de infecção hospitalar 
no país.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”. 
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Questão 34 - Recurso Improcedente 
De acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, página 130, “durante a gestação há 
maior concentração do HIV no fluido cérvico-vaginal, o que potencialmente aumenta o risco de transmissão sexual 
desse vírus”. Este texto quer dizer que durante a gestação a concentração do vírus HIV no fluido cérvico-vaginal é 
maior do que a concentração do vírus neste mesmo fluido fora do período gestacional; logo, a alternativa “A” é 
correta. Referência: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Guia de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 
Departamento de Vigilância Epidemiológica – 6ª. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2007. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B” 
 
 
Questão 39 – Recurso Procedente – ALTERNATIVA DE RESPOSTA ALTERADA PARA LETRA “B” 
Considerando as ponderações dos candidatos recorrentes em relação à questão em tela, as alternativas I e II se 
encontram dissociadas do que está previsto na Constituição Federal artigo 37, passando portanto, a alternativa de 
resposta correta ser a letra B (III). 
 
 
     

CARGO: Engenheiro Agrônomo 
 
Questão 08- Recurso Improcedente 
A colocação do advérbio de negação “não” antes de “caminho”altera o sentido que está no texto . 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 22- Recurso Improcedente 
Os erros devem ser analisados de acordo com o tamanho de cada item medido. 
Assim temos: 
       A) lápis: erro de 3cm em 30 cm : 3/30 =0,1.100% ou seja um de  erro de 10%   
       B) mesa: erro de 0,08m em 1,60 m :0,08/1,60= 0,05.100% ou seja um erro de 5% 
       C) piscina: erro de 0,4m em 20 m  : 0,4/20=0,02.100% ou seja um  erro de 2%(menor erro) 
       D) ponte: erro de 6m em 240m : 6/240 = 0,025.100% ou seja um erro de  2,5%   
       E) avenida: erro de 0,1km em 2,5km :  0,1/2,5=0,04.100% ou seja um  erro de 4% 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 27- Recurso Improcedente 
Resolução: 
A = { 1,2,3,4}; B = { −2,−1,0,1,2,3,4} ; C = { 0,1,2,3} 
 
A ) (AU B) = {−2,−1,0,1,2,3,4}  ;  ( BUC) = { −2,−1,0,1,2,3,4}  ; A∩C = {1,2,3} 
      ( A U B) ∩ (BUC) = { −2,−1,0,1,2,3,4}   ≠ A∩C 
 
B ) (A∩C) = {1,2,3}    ;  (B∩C) = { 0,1,2,3} ;  (CUB) = { −2,−1,0,1,2,3,4}   
      (A∩C) U (B∩C) = {0,1,2,3} ≠(CUB) 
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C ) (A∩B) = {1,2,3,4}   ;    (B∩C) = { 0,1,2,3}   ;       (AUC) = {0,1,2,3,4}      
      (A∩B) U (B∩C) = {0,1,2,3,4} = (AUC)   Correto 
 
 
D ) (AUC) = {0,1,2,3,4}    ;   (BUC) = { −2,−1,0,1,2,3,4}    ; (B∩C) = { 0,1,2,3} 
      (AUC) ∩ (BUC) = {0,1,2,3,4}≠(B∩C) 
 
E ) (A∩B) = {1,2,3,4}    ;         (B∩C) = { 0,1,2,3}    ;       (A∩B) = {1,2,3,4}  
      (A∩B)∩(B∩C) = {1,2,3}        (A∩B) ≠ {1,2,3,4} 
          
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
     

CARGO: Engenheiro Civil 
 
 
Questão 07- Recurso Improcedente 
“Todas” na frase III refere-se a “dez mil coisas”. Ver 4ª linha “seus olhos estão fascinados por dez mil coisas 
querem todas, mas nenhuma lhes dá descanso.” É preciso estabelecer relações entre palavras para entender o texto.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
Questão 08- Recurso Improcedente 
A colocação do advérbio de negação “não” antes de “caminho”altera o sentido que está no texto. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 27- Recurso Improcedente 
Resolução: 
A = { 1,2,3,4}; B = { −2,−1,0,1,2,3,4} ; C = { 0,1,2,3} 
 
A ) (AU B) = {−2,−1,0,1,2,3,4}  ;  ( BUC) = { −2,−1,0,1,2,3,4}  ; A∩C = {1,2,3} 
      ( A U B) ∩ (BUC) = { −2,−1,0,1,2,3,4}   ≠ A∩C 
 
B ) (A∩C) = {1,2,3}    ;  (B∩C) = { 0,1,2,3} ;  (CUB) = { −2,−1,0,1,2,3,4}   
      (A∩C) U (B∩C) = {0,1,2,3} ≠(CUB) 
 
C ) (A∩B) = {1,2,3,4}   ;    (B∩C) = { 0,1,2,3}   ;       (AUC) = {0,1,2,3,4}      
      (A∩B) U (B∩C) = {0,1,2,3,4} = (AUC)   Correto 
 
D ) (AUC) = {0,1,2,3,4}    ;   (BUC) = { −2,−1,0,1,2,3,4}    ; (B∩C) = { 0,1,2,3} 
      (AUC) ∩ (BUC) = {0,1,2,3,4}≠(B∩C) 
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E ) (A∩B) = {1,2,3,4}    ;         (B∩C) = { 0,1,2,3}    ;       (A∩B) = {1,2,3,4}  
      (A∩B)∩(B∩C) = {1,2,3}        (A∩B) ≠ {1,2,3,4} 
          
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 35- Recurso Improcedente 
As argumentações dos candidatos recorrentes não estão incorretas se considerarmos as várias técnicas de proteção 
de taludes, contudo o enunciado trata de “conjunto de técnicas estruturais” para a proteção de taludes. O termo 
técnicas estruturais remete a utilização de elementos inertes como o aço, o concreto, polímeros sintéticos, mantas 
sintéticas entre outros. Estes elementos se prestam a um uso integrado ou combinado com a vegetação. A alternativa 
A (barreiras vivas) se refere apenas a utilização de vegetação, não contendo os elementos inertes mencionados 
acima. Questão formulada com base no texto do Capítulo 7 (páginas 177 a 198). 
Bibliografia: Araujo, G. H. S. et al. 2ª Ed. Gestão Ambiental de Áreas Degradadas. Rio de Janeiro. Bertrand 
BrasilBlücher, 2007. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
 
Questão 36- Recurso Procedente – QUESTÃO ANULADA 
As argumentações dos candidatos recorrentes estão corretas, os valores certos para esta questão deveriam ser 75m3 e 
75m3, não existindo assim, item com estes valores.  
 
 
Questão 37- Recurso Improcedente 
Como o candidato recorrente cita, a capilaridade das argilas está intimamente ligada ao seu comportamento físico-
químico. A pressão capilar cresce à medida que se evapora a água, causando compressão, tendo como conseqüência 
a contração dos solos durante a perda de umidade, ocorrendo o inverso com o ganho de umidade, caracterizando, 
assim, os solos argilosos como instáveis, uma vez que suas características se modificam em função da umidade. 
Sendo assim, a única resposta correta é a alternativa C. Questão formulada com base nos itens 1.4 e 1.5 do Capítulo 
1. Bibliografia: Ching, F. D. K., Adams, C. 2ª Ed. Técnicas de Construção Ilustradas. Porto Alegre. Edgard 
Bookman, 2006. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 40- Recurso Improcedente 
O Edital do Concurso Público de Itabaiana apresenta um Anexo com o conteúdo programático para todos os cargos 
que contém: “Noções básicas de administração pública municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do 
Município de Itabaiana/SE.” Portanto, é pertinente a colocação da questão nº 40 que está embasada no artigo 37 da 
Lei Orgânica Municipal e sequencialmente assim está consolidada:  Alternativa A – corresponde ao inciso I do 
artigo citado, de forma correta.  Alternativa B – corresponde ao inciso II, mas no contexto da frase a palavra poderá 
(para designar o afastamento do cargo) está errada porque no caso do exercício da função de Prefeito é condição o 
seu afastamento.  As demais alternativas C, D e E estão dispostas nos incisos III e IV da referida Lei Orgânica, de 
forma correta.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
     

CARGO: Farmacêutico 
 
 
Questão 01 - Recurso Improcedente 
Quanto à tipologia, o texto é dissertativo, pois o autor apresenta seu ponto de vista sobre um tema. Ele usa de 
analogias e comparações, citações como recursos argumentativos para comprovar sua opinião. 
O uso da 1ª pessoa do singular, no início do texto, não compromete classificá-lo como dissertativo. Para a redação 
de concursos, vestibulares, recomenda-se ao candidato não usar tal pessoa, mas este texto não se enquadra nessa 
situação. É um texto de um escritor consagrado.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
 
Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
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Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 32 - Recurso Improcedente 
O conteúdo programático relacionado em ambos os concursos são semelhantes. As questões citadas fazem parte de 
tal conteúdo, possuem enunciados semelhantes, porém com o objetivo diferente. O questionamento do concurso de 
Resende/RJ trata-se “das interações medicamentosas que não podem ser classificadas como uma interação 
farmacodinâmica.”  
Quanto ao concurso em tela, o questionamento aborda sobre as interações medicamentosas que podem ser 
classificadas como interações farmacocinética. Portanto, há semelhanças e não plágio.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
 
Questão 37 - Recurso Improcedente 
As questões apresentadas nesta prova possuem sim, relação com outras provas já aplicadas, visto que o conteúdo 
programático é o mesmo exigido nos editais desses concursos. Porém, as questões são distintas, com 
questionamentos únicos e semelhanças nas alternativas de resposta. Dessa forma, não há plágio ou cópia de 
questionamentos aplicados em concursos anteriores.  Assim sendo, é IMPROCEDENTE o argumento do candidato 
recorrente acerca das duas questões.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B” 
 
     

CARGO: Fisioterapeuta 
 
 
Questão 01 - Recurso Improcedente 
Quanto à tipologia, o texto é dissertativo, pois o autor apresenta seu ponto de vista sobre um tema. Ele usa de 
analogias e comparações, citações como recursos argumentativos para comprovar sua opinião. 
O uso da 1ª pessoa do singular, no início do texto, não compromete classificá-lo como dissertativo. Para a redação 
de concursos, vestibulares, recomenda-se ao candidato não usar tal pessoa, mas este texto não se enquadra nessa 
situação. É um texto de um escritor consagrado.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
 
Questão 08- Recurso Improcedente 
A colocação do advérbio de negação “não” antes de “caminho “altera o sentido que está no texto. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 10- Recurso Improcedente 
A afirmação da alternativa “D” está evidente no texto, 1ª frase  do 5º parágrafo.confirma-se a alternativa “E” , pois a 
sabedoria  não é o caminho da multiciplidade ,”na busca da sabedoria  a cada dia se diminui uma coisa...” Isso 
contradiz   a alternativa “E”.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”. 
 
 
Questão 11- Recurso Improcedente 
No texto: “a saudade é o bolso onde a alma guarda aquilo que ela provou e aprovou”. Portanto, só o que foi 
aprovado fica no bolso da saudade. O pronome “todo” elimina a possibilidade de ser a alternativa “a”. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
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Questão 14- Recurso Improcedente 
O pronome “suas” refere-se a “eles” na frase: “...nas suas cabeças”  equivale a  “nas cabeças  deles”.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 18 – Recurso Improcedente  
Resolução: 
Sejam X garrafas de 500 ml, Y garrafas de 250 ml, Z garrafas de 1litro 

        Z= 3X   e  X =  
                                         0,5 X + 0,25 Y + 1 Z = 20 litros 
                                      0,5 X + 0,25.2 X + 3X = 20 
                                           0,5 X + 0,5 X + 3X = 20 
                                                                     4X = 20 
                                                                       X = 5 garrafas de 500 ml 
                                                              Y = 2X = 10 garrafas de 250 ml 
                                                               Z = 3X = 15 garrafas de 1 litro   
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 22- Recurso Improcedente 
Os erros devem ser analisados de acordo com o tamanho de cada item medido. 
Assim temos: 
       A) lápis: erro de 3cm em 30 cm : 3/30 =0,1.100% ou seja um de  erro de 10%   
       B) mesa: erro de 0,08m em 1,60 m :0,08/1,60= 0,05.100% ou seja um erro de 5% 
       C) piscina: erro de 0,4m em 20 m  : 0,4/20=0,02.100% ou seja um  erro de 2%(menor erro) 
       D) ponte: erro de 6m em 240m : 6/240 = 0,025.100% ou seja um erro de  2,5%   
       E) avenida: erro de 0,1km em 2,5km :  0,1/2,5=0,04.100% ou seja um  erro de 4% 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 25 - Recurso Improcedente 
Resolução: 
Seja X o total de combustível contido no tanque 
20%X + 30%( 80%X) + 7 = X 
0,2X + 0,24X –X = −7 
0,44X – X = −7 
−0,56 X = −7 
0,56X = 7 
X= 12,5 litros. 
Total de combustível consumido: 12,5 – 7 = 5,5 litros 
Fazendo a proporção:               1 litro -------- 12 km 
                                                  5,5 litros------- D ( distância percorrida) 
                                                 1.D = 5,5 . 12 
                                                  D = 66 km 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”. 



 47
Questão 31 - Recurso Improcedente 
Tanto a Saúde do Trabalhador quanto o atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) fazem parte do cotidiano do 
profissional da área de Fisioterapia. Portanto, esta é a primeira justificativa para a inserção da questão na prova. 
A segunda justificativa baseia-se no conhecimento mínimo de qualquer cidadão, onde apenas o poder legislativo 
pode definir as instâncias, os mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações de saúde, bem como 
elaborar normas técnicas e estabelecer padrões de qualidade para a promoção da saúde do trabalhador. Na questão 
31 fica claro que apenas no âmbito do SUS, as afirmativas I e II têm correlação, não deixando nenhuma dúvida de 
que é a letra D a resposta correta, pois as afirmativas III e IV não estão ligadas ao SUS. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 32 - Recurso Improcedente 
O que a fisioterapia faz no pré-operatório? 
Para a primeira pergunta, desde que o diagnóstico seja precoce e a paciente necessite de atendimento preparatório à 
uma cirurgia, isso é aceito, em uma equipe multiprofissional. Mas durante uma cirurgia, o que o fisioterapeuta faz? 
Existem técnicas fisioterapêuticas para uma paciente realizando uma mastectomia? Não! Não existe! Então, a letra B 
está incorreta. No pós-operatório existem n técnicas fisioterapêuticas a serem aplicadas. A afirmativa C diz que uma 
das principais complicações de uma portadora de Ca de mama é a limitação da ADM do ombro e a dor miofascial. 
Estes sinais e sintomas são descritos por BATISTON; SANTIAGO, 2005 – Fisioterapia e Pesquisa, como as duas 
principais complicações das pacientes portadoras de Ca de mama.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 34 - Recurso Procedente – QUESTÃO ANULADA 
A questão deve ser anulada devido a uma inconsistência gráfica que compromete o entendimento da mesma. 
 
 
Questão 37 - Recurso Improcedente 
O texto da questão em tela, letra D, “A pressão do cuff deve ser de 25cmH2O para que não ocorram escapes de ar e 
assim prejudique a ventilação mecânica invasiva” deixa claro que o valor de 25cmH2O é um valor fixo, mas sabe-se 
que o valor permeia entre 20 e 34cmH2O (III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica de 2007). 
Vale ressaltar que estes valores variam em virtude das diferenças anatômicas e a espessura do tubo (III Consenso 
Brasileiro de Ventilação Mecânica de 2007).  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
 
Questão 38 - Recurso Improcedente 
Não há embasamento bibliográfico com literatura expressa no recurso, pois todos os autores que citam os 
tratamentos de pacientes amputados transtibial à direita e protetizados, descrevem que na marcha do tipo 4 tempos, 
com 2 muletas deverá ter muleta esquerda à frente, membro inferior direito à frente, muleta direita à frente e 
membro inferior esquerdo à frente.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
 
Questão 40- Recurso Improcedente 
O Edital do Concurso Público de Itabaiana apresenta um Anexo com o conteúdo programático para todos os cargos 
que contém: “Noções básicas de administração pública municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do 
Município de Itabaiana/SE.” Portanto, é pertinente a colocação da questão nº 40 que está embasada no artigo 37 da 
Lei Orgânica Municipal e sequencialmente assim está consolidada:  Alternativa A – corresponde ao inciso I do 
artigo citado, de forma correta. Alternativa B – corresponde ao inciso II, mas no contexto da frase a palavra poderá 
(para designar o afastamento do cargo) está errada porque no caso do exercício da função de Prefeito é condição o 
seu afastamento. As demais alternativas C, D e E estão dispostas nos incisos III e IV da referida Lei Orgânica, de 
forma correta. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
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CARGO: Inspetor Sanitário 
 
 
Questão 01 - Recurso Improcedente 
Quanto à tipologia, o texto é dissertativo, pois o autor apresenta seu ponto de vista sobre um tema. Ele usa de 
analogias e comparações, citações como recursos argumentativos para comprovar sua opinião. 
O uso da 1ª pessoa do singular, no início do texto, não compromete classificá-lo como dissertativo. Para a redação 
de concursos, vestibulares, recomenda-se ao candidato não usar tal pessoa, mas este texto não se enquadra nessa 
situação. É um texto de um escritor consagrado.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
 
Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 31 - Recurso Improcedente 
Os animais domésticos estão relacionados a “Outros problemas de saúde ambiental”. Fonte: BRADLEY, D. 
STEPHNS, C HARPHAM, T. CAIRNCROSS, S. - A review of environmental hearth impact in developing country 
cities. Urban Management peroram Discussion Paper. The Wold Bank. 1992. 56p.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”. 
 
 
Questão 35 - Recurso Procedente – ALTERNATIVA DE RESPOSTA ALTERADA PARA LETRA “C” 
Devemos observar que a realização direta das ações de combate não estão compreendidas entre as Ações de 
vigilância epidemiológica. Art. 2º da Lei Federal nº. 6.259 de 30 10 de 1975 – “A ação de vigilância epidemiológica, 
compreende as informações, as investigações e os levantamentos necessários à programação e à avaliação de 
medidas de controle de doenças e situações de agravos à saúde. Quanto ao tema da questão e o conteúdo 
programático da prova, entendemos que não procede o recurso, uma vez que a Lei Nº 6.259, de 30 de Outubro de 
1975 - Dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de 
Imunizações, estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças, e dá outras providências. Onde 
consta de obrigações legais de notificação compulsória pelas autoridades e profissionais sanitários: Art. 7º - São de 
notificação compulsória às autoridades sanitárias os casos suspeitos ou confirmados: I - de doenças que podem 
implicar medidas de isolamento ou quarentena, de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional. II - de 
doenças constantes de relação elaborada pelo Ministério da Saúde, para cada Unidade da Federação, a ser atualizada 
periodicamente. § 1º Na relação de doenças de que trata o inciso II deste artigo será incluído item para casos de 
"agravo inusitado à saúde". Art. 8º É dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária local a ocorrência de 
fato, comprovado ou presumível, de caso de doença transmissível, sendo obrigatória a médicos e outros profissionais 
de saúde no exercício da profissão, bem como aos responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e 
particulares de saúde e ensino a notificação de casos suspeitos ou confirmados das doenças relacionadas em 
conformidade com o artigo 7º. 
 
Questão 38 - Recurso Improcedente 
Enunciado: Como geradores de RSS, entre as respostas abaixo, Não se enquadram adequadamente nas resoluções 
pertinentes da ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária) e CONAMA (Conselho Nacional de Meio 
Ambiente). Marque a resposta correta. Resposta correta: Letra: B Drogarias e farmácias, exceto as de manipulação. 
O Art. 1 Resolução 358/2005 CONAMA e Cap. II, Anexo, RDC 237/2004 ANVISA. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
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CARGO: Médico Cardiologista 
 
 
Questão 38 - Recurso Procedente – QUESTÃO ANULADA 
A questão deve ser anulada devido a uma inconsistência gráfica que compromete o entendimento da mesma, pois 
apresenta mais de uma alternativa correta nas opções de resposta. 
 
 
     

CARGO: Médico Clínico Geral 
 
 
Questão 08- Recurso Improcedente 
A colocação do advérbio de negação “não” antes de “caminho”altera o sentido que está no texto . 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 22- Recurso Improcedente 
Os erros devem ser analisados de acordo com o tamanho de cada item medido. 
Assim temos: 
       A) lápis :  erro de 3cm em 30 cm : 3/30 =0,1.100% ou seja um de  erro de 10%   
       B) mesa : erro de 0,08m em 1,60 m :0,08/1,60= 0,05.100% ou seja um erro de 5% 
       C) piscina : erro de 0,4m em 20 m  : 0,4/20=0,02.100% ou seja um  erro de 2%(menor erro) 
       D) ponte : erro de 6m em 240m : 6/240 = 0.025.100% ou seja um erro de  2,5%   
       E) avenida: erro de 0,1km em 2,5km :  0,1/2,5=0,04.100% ou seja um  erro de 4% 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
     

CARGO: Médico em Saúde da Família 
 
Questão 08- Recurso Improcedente 
A colocação do advérbio de negação “não” antes de “caminho “altera o sentido que está no texto . 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 09- Recurso Improcedente 
Na reescritura do texto da alternativa c o pronome relativo “que” passa a retomar “os jovens” e no original, a “aves” 
isso altera o sentido. Nas demais alternativa houve inversão dos termos, mas não comprometeu o sentido. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
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Questão 22- Recurso Improcedente 
Os erros devem ser analisados de acordo com o tamanho de cada item medido. 
Assim temos: 
       A) lápis: erro de 3cm em 30 cm : 3/30 =0,1.100% ou seja um de  erro de 10%   
       B) mesa: erro de 0,08m em 1,60 m :0,08/1,60= 0,05.100% ou seja um erro de 5% 
       C) piscina: erro de 0,4m em 20 m  : 0,4/20=0,02.100% ou seja um  erro de 2%(menor erro) 
       D) ponte: erro de 6m em 240m : 6/240 = 0,025.100% ou seja um erro de  2,5%   
       E) avenida: erro de 0,1km em 2,5km :  0,1/2,5=0,04.100% ou seja um  erro de 4% 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 27-  Recurso Improcedente 
Resolução: 
A = { 1,2,3,4}; B = { −2,−1,0,1,2,3,4} ; C = { 0,1,2,3} 
 
A ) (AU B) = {−2,−1,0,1,2,3,4}  ;  ( BUC) = { −2,−1,0,1,2,3,4}  ; A∩C = {1,2,3} 
      ( A U B) ∩ (BUC) = { −2,−1,0,1,2,3,4}   ≠ A∩C 
 
B ) (A∩C) = {1,2,3}    ;  (B∩C) = { 0,1,2,3} ;  (CUB) = { −2,−1,0,1,2,3,4}   
      (A∩C) U (B∩C) = {0,1,2,3} ≠(CUB) 
 
C ) (A∩B) = {1,2,3,4}   ;    (B∩C) = { 0,1,2,3}   ;       (AUC) = {0,1,2,3,4}      
      (A∩B) U (B∩C) = {0,1,2,3,4} = (AUC)   Correto 
 
 
D ) (AUC) = {0,1,2,3,4}    ;   (BUC) = { −2,−1,0,1,2,3,4}    ; (B∩C) = { 0,1,2,3} 
      (AUC) ∩ (BUC) = {0,1,2,3,4}≠(B∩C) 
 
E ) (A∩B) = {1,2,3,4}    ;         (B∩C) = { 0,1,2,3}    ;       (A∩B) = {1,2,3,4}  
      (A∩B)∩(B∩C) = {1,2,3}        (A∩B) ≠ {1,2,3,4} 
          
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 33- Recurso Improcedente 
A suscetibilidade no ser humano é geral, porém ocorre com maior frequência em indivíduos do sexo masculino, por 
estarem mais expostos a situações de risco.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
Questão 37- Recurso Improcedente 
O enunciado da questão solicita que seja marcado a alternativa que está incluída, ou que faça parte do diagnóstico 
clínico-laboratorial da dengue hemorrágica, portanto, não foi solicitado que na resposta tenha um dado clínico e um 
dado laboratorial. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
     

CARGO: Médico Endocrinologista e Metabolista 
 
 
Questão 02 - Recurso Improcedente 
Do título ao último parágrafo, o autor fala “sobre simplicidade e sabedoria” “sabedoria é a arte...só dominam essa 
arte aqueles que têm  a graça da simplicidade.”, portanto , ele explica ,ao longo do texto, que sabedoria e 
simplicidade estão intimamente relacionadas.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”. 
 
 
Questão 08 - Recurso Improcedente 
A colocação do advérbio de negação “não” antes de “caminho”altera o sentido que está no texto . 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
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Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
     

CARGO: Médico Ginecologista e Obstetra 
 
 
Questão 08- Recurso Improcedente 
A colocação do advérbio de negação “não” antes de “caminho”altera o sentido que está no texto . 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
     

CARGO: Médico Mastologista 
 
 
Questão 33- Recurso Improcedente 
Recurso com fundamento inconsistente, uma vez que o próprio candidato coloca que a resposta correta é “A”, 
resposta esta divulgada no gabarito oficial.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A” 
 
 
Questão 34- Recurso Improcedente 
No enunciado da questão foi solicitado a alternativa correta relacionada ao uso da mamografia como rastreio do 
câncer de mama. Especificamente quando relacionado ao rastreio do câncer de mama, a alternativa “A” é a resposta 
correta, pois a mamografia é um exame que complementa o exame físico, para o rastreio do câncer de mama.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
 
Questão 36- Recurso Improcedente 
A ultra-sonografia das mamas está indicada, principalmente, para estudo e acompanhamento dos cistos mamários. 
Existe outras indicações, porém a principal indicação é a apresentada na letra “a”.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
 
Questão 38- Recurso Procedente – ALTERNATIVA DE RESPOSTA ALTERADA PARA LETRA “E”   
O recurso é procedente, devendo a alternativa de resposta ser alterada para E, completando, dessa forma, 
corretamente a afirmativa em questão. 
 
     

CARGO: Médico Oftalmologista 
 
 
 
Questão 32- Recurso Procedente – QUESTÃO ANULADA 
Enunciado deixou margem de dúvida na interpretação para escolha da resposta a ser marcada. Enunciado 
inconsistente.  
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Questão 38- Recurso Procedente – QUESTÃO ANULADA 
A questão deve ser anulada devido a uma inconsistência gráfica que compromete o entendimento da mesma, pois 
apresenta mais de uma alternativa correta nas opções de resposta. 
 
     

CARGO: Médico Veterinário 
 
 
Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 31 - Recurso Procedente – QUESTÃO ANULADA 
A resposta certa seria – 35 ºC por um período mínimo de 15 horas e não 15 min., não havendo pois, uma resposta 
entre as apresentadas a ser considerada correta, conforme solicitado na questão. 
 
 
Questão 35 - Recurso Procedente – ALTERNATIVA DE RESPOSTA ALTERADA PARA A LETRA “A”. 
A questão não fala pelo prazo máximo, mas sim prazo regulamentar, conforme consta no RIISPOA. 
 
     

CARGO: Museólogo 
 
Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
 

CARGO: Nutricionista 
 
 
Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
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Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 

Questão 20 - Recurso Improcedente 
Resolução: 
A) 203m = 0,203 km    7s = 7/3600 hora      
 

 

 
 
B) 120 metros = 0,120 km  4 s = 4/3600hora      

 

 
 
C) 96 metros = 0,096 km  3 s = 3/3600hora  

 

 
 
115,2 km/h é maior que 110 km/h. X 
 
D) 140 metros = 0,14 km  5 s = 5/3600hora  

 

 
 
 
E) 61 metros = 0,061 km  2 s = 2/3600hora   
 

 
 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 

Questão 30 - Recurso Improcedente 
Resolução: 
Sejam as idades: de José: J    e de Natália: N 
  
                         J+N= 93       e     J – 6 = 2. ( N – 6) 
                         J= 93 − N           J – 6 = 2N – 12 
                                                    J – 2N = −6 
                                                    93− N– 2N = −6 
                                                    −3N = −6− 93 
                                                    −3N = − 99 
                                                      N = 33           J= 93 – 33 = 60 
                                                    J − N = 60 − 33 = 27 anos   
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
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CARGO: Professor da Educação Básica II 
 
 
Questão 01 - Recurso Improcedente 
Quanto à tipologia, o texto é dissertativo, pois o autor apresenta seu ponto de vista sobre um tema. Ele usa de 
analogias e comparações, citações como recursos argumentativos para comprovar sua opinião. 
O uso da 1ª pessoa do singular, no início do texto, não compromete classificá-lo como dissertativo. Para a redação 
de concursos, vestibulares, recomenda-se ao candidato não usar tal pessoa, mas este texto não se enquadra nessa 
situação. É um texto de um escritor consagrado.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
 
Questão 02 - Recurso Improcedente 
Do título ao último parágrafo, o autor fala “sobre simplicidade e sabedoria “”sabedoria é a arte...só dominam essa 
arte aqueles que têm  a graça da simplicidade.”. Portanto, ele explica, ao longo do texto, que sabedoria e 
simplicidade estão intimamente relacionadas. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”. 
 
 
Questão 05 - Recurso Improcedente 
No 2º parágrafo o autor “os adultos são pássaros presos...(para isso existem as agendas..., lugar onde ...escrevem as 
suas ordens!). Se não forem obedecidas haverá punições.” 
Fica evidente que são os adultos e não os jovens. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
Questão 07- Recurso Improcedente 
“Todas” na frase III refere-se a “dez mil coisas”. Ver 4ª linha “seus olhos estão fascinados por dez mil coisas, 
querem todas, mas nenhuma lhes dá descanso.” 
É preciso estabelecer relações entre palavras para entender o texto.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
Questão 08- Recurso Improcedente 
A colocação do advérbio de negação “não” antes de “caminho” altera o sentido que está no texto . 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 10- Recurso Improcedente 
A afirmação da alternativa “D” está evidente no texto, 1ª frase do 5º parágrafo. Confirma-se a alternativa “E”, pois a 
sabedoria não é o caminho da multiciplidade , “na busca da sabedoria  a cada dia se diminui uma coisa...” Isso 
contradiz a alternativa “E”. 
 Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”. 
 
 
Questão 11- Recurso Improcedente 
No texto: “a saudade é o bolso onde a alma guarda aquilo que ela provou e aprovou”. Portanto, só o que foi 
aprovado fica no bolso da saudade. O pronome “todo” elimina a possibilidade de ser a alternativa “A”. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
Questão 12- Recurso Improcedente 
Considera-se o contexto em que está inserida a palavra. “Dominam” no texto não significa “reprimem”. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”. 
 
 
Questão 14- Recurso Improcedente 
O pronome “suas” refere-se a “eles” na frase: “...nas suas cabeças” equivale a  “nas cabeças  deles”.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
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Questão 15- Recurso Improcedente 
Quando o autor usa a 1ª pessoa do plural ele faz referência a si e inclui o leitor. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
Questão 18 – Recurso Improcedente  
Resolução: 
Sejam X garrafas de 500 ml, Y garrafas de 250 ml, Z garrafas de 1litro 

        Z= 3X   e  X =  
                                         0,5 X + 0,25 Y + 1 Z = 20 litros 
                                      0,5 X + 0,25.2 X + 3X = 20 
                                           0,5 X + 0,5 X + 3X = 20 
                                                                     4X = 20 
                                                                       X = 5 garrafas de 500 ml 
                                                              Y = 2X = 10 garrafas de 250 ml 
                                                               Z = 3X = 15 garrafas de 1 litro   
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 20 - Recurso Improcedente 
Resolução: 
A) 203m = 0,203 km    7s = 7/3600 hora      

 
 

 
B) 120 metros = 0,120 km  4 s = 4/3600hora      

 

 
 
C) 96 metros = 0,096 km  3 s = 3/3600hora  

 

 
 
115,2 km/h é maior que 110 km/h. X 
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D) 140 metros = 0,14 km  5 s = 5/3600hora  

 

 
 
 
E) 61 metros = 0,061 km  2 s = 2/3600hora   

 

 
 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 21 - Recurso Improcedente 
A fundamentação do candidato recorrente no recurso refere-se à questão 23, na sequência analizando e dando o 
devido provimento. 
  
 
Questão 22- Recurso Improcedente 
Os erros devem ser analisados de acordo com o tamanho de cada item medido. 
Assim temos: 
       A) lápis: erro de 3cm em 30 cm : 3/30 =0,1.100% ou seja um de  erro de 10%   
       B) mesa: erro de 0,08m em 1,60 m :0,08/1,60= 0,05.100% ou seja um erro de 5% 
       C) piscina: erro de 0,4m em 20 m  : 0,4/20=0,02.100% ou seja um  erro de 2%(menor erro) 
       D) ponte: erro de 6m em 240m : 6/240 = 0,025.100% ou seja um erro de  2,5%   
       E) avenida: erro de 0,1km em 2,5km :  0,1/2,5=0,04.100% ou seja um  erro de 4% 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 23 - Recurso Improcedente 
Resolução: 
Escada A: 14,62m ÷ 0,17 = 86 degraus  
Escada B: 12,35m ÷0,19 =  65 degraus 
86 – 65 = 21 degraus 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 25 - Recurso Improcedente 
Resolução 
Seja X o total de combustível contido no tanque 
20%X + 30%( 80%X) + 7 = X 
0,2X + 0,24X –X = −7 
0,44X – X = −7 
−0,56 X = −7 
0,56X = 7 
X= 12,5 litros. 
Total de combustível consumido: 12,5 – 7 = 5,5 litros 
Fazendo a proporção :              1 litro -------- 12 km 
                                                  5,5 litros------- D ( distância percorrida) 
                                            1.D = 5,5 . 12 
                                               D = 66 km 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “E”. 
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Questão 29 - Recurso Improcedente 
Como Jean almoçou no sábado, ou seja, no final de semana, então ele não comeu carne de porco com salpicão. 
Elimina-se a letra B. 
Como Jean não almoçou na segunda-feira, ele não comeu macarrão com almôndegas. Elimina-se a letra A.  
Sabemos que se é servido peixe com batata frita, então não é servido frango com palmito. 
Elimina-se a letra E. 
Sabemos que se bife de boi não é servido com purê de batata, então peixe é servido com batata frita. Conclui-se, 
portanto,  que se ele comeu peixe com batata frita, então ele não pode ter comido bife de boi com purê de batata. 
Eliminou-se a letra D. Logo sobrou a letra C que não apresenta restrições. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 30 - Recurso Improcedente 
Resolução: 
Sejam as idades: de José: J e de Natália: N 
  
                         J+N= 93       e     J – 6 = 2. ( N – 6) 
                         J= 93 − N           J – 6 = 2N – 12 
                                                    J – 2N = −6 
                                                93− N– 2N = −6 
                                                    −3N = −6− 93 
                                                    −3N = − 99 
                                                      N = 33           J= 93 – 33 = 60 
          J − N = 60 − 33 = 27 anos   
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
Questão 31 - Recurso Improcedente 
O Conselho Escolar, trata-se de uma instância colegiada que possui como uma das principais atribuições a função de 
coordenação do coletivo da escola e a criação de mecanismos de participação. Como não exercer a função de 
coordenação onde diferentes segmentos da comunidade escolar e local estão participando de um espaço ora de 
discussão, ora consultivo, ora deliberativo, fiscalizador, e também, mobilizador? A autonomia dos Conselhos de 
Escolares, dependem de perfeita coordenação do coletivo da escola  para criar mecanismos de participação, pois sem 
esta não existiria  o Conselho Escolar,  espaço este, de democratização e da organização escolar. Acerca da 
argumentação da alternativa C: a configuração do Conselho Escolar possui variação entre os municípios, entre os 
estados e entre as instituições educativas; assim, a quantidade de representantes, na maioria das vezes depende do 
tamanho da instituição e do número de estudantes que ela possui.  Fonte: Conselho Escolar, a gestão democrática 
e a escolha de diretores Cadernos 02- MEC. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 32 - Recurso Improcedente 
A participação não tem o mesmo significado para todos, tratando-se, portanto de uma palavra que tem vários 
significados, ela apresenta diferenças significativas quanto à natureza, ao caráter, às finalidades e ao alcance dos 
processos participativos. Isso quer dizer que os processos de participação constituem, eles próprios, processos de 
aprendizagem e de mudanças culturais a serem construídos no dia-a-dia. Não haveria mudanças e crescimento 
significativos na história, se não houvesse tais diferenças ( item I). A participação é um processo complexo que 
envolve vários cenários e mútiplas possibilidades de organização, ou seja, não existe apenas uma forma lógica de 
participação: há dinâmicas que se caracterizam por um processo de pequena participação e outras que se 
caracterizam por efetivar processos em que se busca compartilhar as ações tomadas da decisão por meio de trabalho 
coletivo, envolvendo os diferentes segmentos da comunidade escolar ( item II). No item III, se as decisões são 
tomadas de forma centralizada e existe um processo coletivo configurando-se meramente como mecanismo 
legitimador das decisões já tomadas, significa que a participação não existe. Existe o compartilhamento das decisões 
e do poder. Portanto, nesse sentido inexiste a participação de uma gestão democrática. Fonte: Conselho Escolar, a 
gestão democrática: a participação cidadã na escola - Cadernos 02- MEC. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
Questão 33 - Recurso Improcedente 
Apesar da inconsistência na digitação, claramente compreendido como repetição das palavras, não causa nenhuma 
confusão no entendimento da alternativa apresentada ao candidato.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
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Questão 34 - Recurso Procedente – QUESTÃO ANULADA 
A questão deve ser anulada devido a uma inconsistência gráfica que compromete o entendimento da mesma. 
 
Questão 35 - Recurso Improcedente 
As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) estabelecem que as propostas pedagógicas deve  respeitar os seguintes 
fundamentos norteadores em todos os níveis da Educação Básica: - Princípios éticos da autonomia, da 
responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum (item I). - Princípios políticos dos direitos e deveres 
de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática (Item II). - Princípios estéticos da 
sensibilidade, da criticidade, da ludicidade, da diversidade de manifestações artísticas e culturais, (item IV).  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
Questão 36 - Recurso Improcedente 
Formar a consciência política do aluno para atuar e transformar a realidade é o papel da escola na Pedagogia 
Progressista Libertadora, também conhecida como a pedagogia de Paulo Freire. Fonte: Libaneo,  1990.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “A”. 
 
 
Questão 37 - Recurso Improcedente 
Segundo os PCNs, os temas transversais não constituem-se de novas áreas, pressupondo um tratamento integrado 
nas diferentes áreas.  FONTE: PCNs – Temas transversais – 1998.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 39 – Recurso Procedente – ALTERNATIVA DE RESPOSTA ALTERADA PARA LETRA “B” 
Considerando as ponderações dos candidatos recorrentes em relação à questão em tela, as alternativas I e II se 
encontram dissociadas do que está previsto na Constituição Federal artigo 37, passando portanto, a alternativa de 
resposta correta ser a letra B (III). 
 
 
Questão 40 - Recurso Improcedente 
O Edital do Concurso Público de Itabaiana apresenta um Anexo com o conteúdo programático para todos os cargos 
que como último item tem: “Noções básicas de administração pública municipal de acordo com o que dispõe a Lei 
Orgânica do Município de Itabaiana/SE.” Portanto, é pertinente a colocação da questão nº 40 que está embasada no 
artigo 37 da Lei Orgânica Municipal e sequencialmente assim está consolidada:  Alternativa A – corresponde ao 
inciso I do artigo citado, de forma correta. Alternativa B – corresponde ao inciso II, mas no contexto da frase a 
palavra poderá (para designar o afastamento do cargo) está errada porque no caso do exercício da função de Prefeito 
é condição o seu afastamento. As demais alternativas C, D e E estão dispostas nos incisos III e IV da referida Lei 
Orgânica, de forma correta.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”  
 
 
 

CARGO: Psicólogo 
 
 
Questão 08- Recurso Improcedente 
A colocação do advérbio de negação “não” antes de “caminho”altera o sentido que está no texto . 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 14- Recurso Improcedente 
O pronome “suas” refere-se a “eles”na frase: “...nas suas cabeças”  equivale a  “nas cabeças  deles”.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
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Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 22- Recurso Improcedente 
Os erros devem ser analisados de acordo com o tamanho de cada item medido. 
Assim temos: 
       A) lápis: erro de 3cm em 30 cm : 3/30 =0,1.100% ou seja um de  erro de 10%   
       B) mesa: erro de 0,08m em 1,60 m :0,08/1,60= 0,05.100% ou seja um erro de 5% 
       C) piscina: erro de 0,4m em 20 m  : 0,4/20=0,02.100% ou seja um  erro de 2%(menor erro) 
       D) ponte: erro de 6m em 240m : 6/240 = 0,025.100% ou seja um erro de  2,5%   
       E) avenida: erro de 0,1km em 2,5km :  0,1/2,5=0,04.100% ou seja um  erro de 4% 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 23 - Recurso Improcedente 
Escada A: 14,62m ÷ 0,17 = 86 degraus  
Escada B: 12,35m ÷0,19 =  65 degraus 
86 – 65 = 21 degraus 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C” 
 
 
Questão 34 - Recurso Procedente – QUESTÃO ANULADA 
Na elaboração da questão, faltou evidenciar qual processo psíquico é regulado totalmente pelo Princípio do Prazer 
(resposta apresentada como correta, letra C). Mesmo persistindo a presença e intensidade do princípio do prazer ao 
longo da vida do sujeito, o Principio da Realidade também atua na regulação dos processos psíquicos chamados de 
secundários. Dentro das opções apresentadas como corretas, outro argumento que poderia ser suscitado pela questão, 
é o do inconsciente como sendo o regulador dos processos psíquicos, tanto primários como secundários. 
 
 
Questão 37 - Recurso Improcedente 
Das alternativas apresentadas na questão 37, a letra C é a única que contém os dados que confirmam a posição de 
Vygotsky ao dizer que a criança também aprende, ao separar objeto e significado em sua relação com o brinquedo. É 
apresentado na questão, mais uma contribuição do processo de interação da criança com o meio na construção de 
seu desenvolvimento. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
Questão 38 - Recurso Improcedente 
A questão é de uma prova objetiva, portanto, dentre as possíveis respostas apresentadas, apenas uma está correta, de 
acordo com o enunciado. A opção correta é, portando, a letra B, posto que é a única que fala de um sistema de 
representação simbólica, que traz em si o simbolismo, o que torna incorreta a letra D e que as outras opções A, C e E 
não se sustentam como sistema simbólico de representação da realidade com todos os efeitos interacionistas que o 
domínio desse sistema acarreta na vida da criança quando de seu domínio. Não se trata de argumentar outras 
posições de Vygotsky já que é uma questão objetiva e não argumentativa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “B”. 
 
 
Questão 39 – Recurso Procedente – ALTERNATIVA DE RESPOSTA ALTERADA PARA LETRA “B” 
Considerando as ponderações dos candidatos recorrentes em relação à questão em tela, as alternativas I e II se 
encontram dissociadas do que está previsto na Constituição Federal artigo 37, passando portanto, a alternativa de 
resposta correta ser a letra B (III). 
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CARGO: Zootecnista 
 
 
Questão 19 – Recurso Improcedente  
Supondo que a alternativa A seja verdadeira, a alternativa E também deve ser, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Assim, teríamos duas afirmações verdadeiras, A e E, o que contradiz o fato de apenas uma ser verdadeira.  
Supondo que a alternativa B seja verdadeira C também poderá ser verdadeira, pois ela poderia ter nascido em 
qualquer ano anterior ao ano de 2001. 
Supondo que C seja verdadeira B seria verdadeira, pois 1997 não está no século XXI.  
Supondo que E seja verdadeira A também poderá ser verdadeira, pois 2004 não é um ano ímpar. 
Supondo que D seja verdadeira: ESTA SIM TEM EXCLUSIVIDADE EM SER VERDADEIRA, pois tendo ela 
nascido em 2001, estamos garantindo que:  
                                                                       __ não foi em 2004: sendo a alternativa A Falsa. 
                                                                       __ foi no século XXI: sendo a alternativa B Falsa. 
                                                                       __ não foi em 1997: sendo a alternativa C Falsa. 
                                                                       __ foi num ano ímpar: sendo a alternativa E Falsa. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “D”. 
 
 
Questão 22- Recurso Improcedente 
Os erros devem ser analisados de acordo com o tamanho de cada item medido. 
Assim temos: 
       A) lápis: erro de 3cm em 30 cm : 3/30 =0,1.100% ou seja um de  erro de 10%   
       B) mesa: erro de 0,08m em 1,60 m :0,08/1,60= 0,05.100% ou seja um erro de 5% 
       C) piscina: erro de 0,4m em 20 m  : 0,4/20=0,02.100% ou seja um  erro de 2%(menor erro) 
       D) ponte: erro de 6m em 240m : 6/240 = 0,025.100% ou seja um erro de  2,5%   
       E) avenida: erro de 0,1km em 2,5km :  0,1/2,5=0,04.100% ou seja um  erro de 4% 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa “C”. 
 
 
 
 
 

III 
DAS CONCLUSÕES 

 
 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, deferidos ou indeferidos, de acordo com 
as decisões e fundamentações supra elencados. 
 

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes provas de mais de 
um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objeto de recurso nos referidos cargos. Esta atitude é 
tomada devido à isonomia e legalidade do presente processo seletivo quando da utilização dos mesmos conteúdos 
programáticos, como é o caso de nível superior que tiveram diferenciado apenas os conhecimentos específicos, 
sendo as demais disciplinas (Português, Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais, etc) iguais. 
 
 

 Publique-se, 
 
 

 
Itabaiana (SE), 05 de Agosto de 2010.  
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