
 

RESPOSTAS AOS RECURSOS 

 

 

Informação: 
 

Após análise dos recursos o gabarito, disponibilizado neste site em 23.03.2010, sofreu as 

seguintes alterações: 

 

Questão 23 de Conhecimentos Gerais de Informática para todos os cargos - ANULADA 

Questão 41 de Conhecimentos Específicos de Farmácia - ANULADA 

Questão 60 de Conhecimentos Específicos de Odontologia – ANULADA 

 

O gabarito das demais questões permanece inalterado, valendo elucidar que se porventura 

alguma questão solicitada através de recurso ficou sem resposta esta se deu pelo fato da 

argumentação do candidato estar incompleta ou sem fundamentação suficiente para que a 

banca pudesse responder. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA (NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO EM CONTABILIDADE) 

 

Questão 1 

 

INDEFERIDO 

 

A questão se refere à reescritura de frases, com a manutenção do sentido original. A resposta 

do gabarito registra apenas o deslocamento de termos, sem qualquer outra modificação; na 

opção (A) houve transferência de termo determinado (de atividade para combater); em (B), 

houve deslocamento indevido do já; em (C), houve deslocamento indevido de moderado; em 

(E), houve passagem inadequada para a voz passiva. 

 

Questão 2 

 

INDEFERIDO 

 

O gabarito oficial foi mantido, pois a única palavra em que houve adaptação gráfica foi 

hambúrguer, com a inclusão do U após o G; nos demais casos, ou não houve qualquer 

alteração – mouse – ou aceitou-se o vocábulo em sua forma original, estranha ao sistema 

ortográfico português, como o término de palavras em G ou W. 

 

Questão 3 

 

INDEFERIDO 

 

A questão se localiza no espaço da interpretação textual. Ora, no texto, o autor fala “não se 

trata nesse caso de exercício como aliado para manter a saúde do corpo. Estamos falando de 

bem-estar psicológico”, em que os termos “saúde do corpo” e “bem-estar psicológico” se 

opõem como interesse dos exercícios, daí a negação do primeiro termo, explicitamente feita. 

Não nos esqueçamos de que os sentidos são fruto da construção textual e não do dicionário.  



 

Questão 4 

 

INDEFERIDO 

 

A questão explora o valor semântico da preposição para no contexto do texto e, na frase 

citada, esse valor é o de finalidade, ou seja, “a fim de manter-se a saúde do corpo”, valor esse 

que se repete em (A) “a fim de obter-se um bom desempenho escolar”. Nos demais casos essa 

mesma preposição apresenta valor de direção (B) (E), tempo(C) e no lugar de uma conjunção 

integrante, de modo inadequado. 

 

Questão 5 

 

INDEFERIDO 

 

Como ensina qualquer dicionário, o adjetivo atroz é grafado com Z e não com S, como está no 

teste, daí que a resposta oficial seja mantida. O fato de um outro vocábulo poder ser grafado 

com mais de uma letra não invalida a questão, pois não se trata de uma forma errada 

 

Questão 6 

 

INDEFERIDO 

 

A questão explora a estruturação do texto. Ora a formulação do período anterior inclui uma 

oração reduzida de infinitivo – para revigorar o espírito. A oração destacada no caput da 

questão segue a mesma estrutura, o que faz supor uma reprodução de algo anterior, ou seja, a 

expressão revigorar o espírito aparece aqui explicitada, isto é, a redução do estresse 

psicológico. 

 

Questão 7 

 

INDEFERIDO 

 

A questão aborda a utilização de um sinal gráfico, ou seja, o das aspas. No texto, o autor se 

refere ao “sofrimento psicológico” como uma citação dos autores do estudo indicado, daí que 

esses sinais tenham sido empregados. A razão é evidente, pois é citada pelo próprio autor. 

 

Questão 8 

 

INDEFERIDO 

 

A questão se refere a meios utilizados pelo autor para dar credibilidade ao estudo citado e, 

assim, reforçar a sua tese. Ora, o primeiro parágrafo do texto fala explicitamente de a pesquisa 

citada ter sido “apresentada na prestigiada publicação especializada”, o que, por si só, já 

justifica o gabarito oficial. 

 

Questão 9 

 

INDEFERIDO 

 

A questão é de interpretação do texto lido e não uma discussão sobre a realidade nacional, 

externa ao texto. A questão tenta justificar a observação feita entre parênteses pelo autor do 

texto, que só é justificável pela visão do autor de que na Inglaterra a atividade de jardinagem é 



distinta, já que não se pensa em jardinagem quando se fala de atividades de aliviar o estresse, 

a não ser em casos isolados e, portanto, não significativos. Essa é a discussão proposta: sobre 

o texto, daí que o gabarito oficial esteja mantido. 

 

Questão 10 

 

INDEFERIDO 

 

A questão é de reescritura de frases, com a transformação da pessoa pronominal da frase 

original, de NÓS para ELA. Ora, na frase original, o tempo verbal é o do presente do indicativo, 

representativo de uma ação repetida, daí que não se possa aceitar a formulação de esqueceu, 

pois se trata do pretérito perfeito do indicativo. 

 

Questão 11 

 

INDEFERIDO 

 

A questão aborda o valor do diminutivo. Ora, na opção (D), a inclusão do sufixo diminutivo num 

substantivo abstrato por si só já mostra valor afetivo, já que não há aí uma justificativa lógica 

para uma redução de tamanho, como ocorre em (A), em que a referência ao vocábulo criança 

justifica a qualidade semântica de pequeno, o que também é justificado pelo restante da frase. 

Em (C) e (E) o valor do sufixo é intensivo, enquanto em (C) temos valor pejorativo. 

 

Questão 12 

 

INDEFERIDO 

 

Questão de interpretação de texto, em que há clara oposição de sentido entre os termos “vinte 

minutos por semana é um tempo ínfimo” e “mas faz realmente diferença”, como aparece 

explícito no segundo parágrafo. 

 

Questão 16 

 

INDEFERIDO 

 

A questão aborda o uso de conectores. Ora, nesse caso, a primeira oração traz uma afirmação 

bastante incisiva, que é explicada pelo período seguinte, daí a inclusão de um conector com 

esse valor, como (E). Não há coerência na inclusão de um conector com valor conclusivo (logo) 

ou concessivo (A), (B) ou (C). 

 

Questão 17 

 

INDEFERIDO 

 

A questão aborda o uso dos artigos definidos em língua portuguesa. Ora na questão citada, a 

expressão toda a segunda-feira se refere a um dia da semana integralmente aproveitado para 

exercícios físicos; caso o artigo não fosse utilizado, a expressão significaria a repetição desse 

dia de semana. Nos demais casos há o emprego optativo do artigo antes de nomes próprios ou 

de pronomes possessivos. O gabarito oficial foi mantido. Para que o termo José fosse 

considerado um vocativo, deveriam aparecer outros sinais, tais como o ponto de exclamação 

ao final e a explicitação do pronome O inserido no meio da frase, pois, sem isso, a frase se 

tornaria incoerente. 

 



Questão 18 

 

INDEFERIDO 

 

A questão aborda os modos de organização textual, que é sempre fruto de características 

predominantes de um modo ou de outro. Ora, no caso do texto da prova apresenta uma 

opinião sobre os exercícios físicos, a de que vinte minutos de atividade moderada por semana 

já aliviam a depressão e o estresse. Essa tese é defendida com a apresentação de um 

argumento de autoridade, o da pesquisa apresentada, configurando de forma clara a estrutura 

do texto argumentativo.. Não se trata de qualquer nova informação sobre o tema, originária de 

qualquer descoberta recente, por exemplo, daí que não possa ser visto como informativo. 

 

Questão 19 

 

INDEFERIDO 

 

A questão aborda o problema da equivalência semântica entre adjetivos e locuções. Ora, em 

(B), como indica o gabarito oficial, não há essa equivalência, inclusive por se tratar de um 

complemento nominal e não de um adjunto adnominal. 

 

Questão 20 

 

INDEFERIDO 

 

Trata-se de questão de parônimos. No item indicado pelo gabarito oficial, a fim de que a frase 

se torne coerente, é indispensável que o substantivo destacado seja cognato do verbo ceder, 

daí que sua forma correta seja cessão. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA (NÍVEL SUPERIOR) 
 

Questão 2 

 

INDEFERIDO 

 

A questão mostra uma mudança aparente de tempos verbais, mas essa modificação se 

encontra justificada no texto, quando se afirma que a lista “já inclui 27 substâncias”, ou seja, 

mostrando como algo já realizado, daí que, no contexto, possa situar-se essa atividade no 

passado. 

 

Questão 4 

 

INDEFERIDO 

 

Questão de interpretação de texto, na qual se procura detectar a correspondência entre um 

maior consumo de agrotóxicos e um maior risco de contaminação do solo, o que é evidente no 

texto, em suas linhas 3 e 4. 

 

Questão 5 

 

INDEFERIDO 

 



A questão é de interpretação de texto, com base em inferências. Ora, observando o último 

parágrafo do texto, vê-se claramente a crítica do autor em face da atuação do governo 

brasileiro em relação aos agrotóxicos, “contaminantes perigosos”, citando claramente o 

controle dessas substâncias. O termo “proibida” está inserido no contexto, ou seja, a de que 

seja proibida a utilização nos moldes atuais. 

 

Questão 7 

 

INDEFERIDO 

 

A questão aborda estruturação gramatical, montada, nesse caso, pela junção de um 

substantivo seguido de um adjetivo; no gabarito oficial ocorre justamente o oposto, ou seja, a 

presença de um adjetivo seguido de um substantivo. 

 

Questão 8 

 

INDEFERIDO 

 

A questão aborda o problema da coerência, tendo em vista o mundo conhecido. Ora, nesse 

caso, os venenos não podem ser legalizados, mas sim proibidos ou controlados, em caso de 

utilização médica. 

 

Questão 9 

 

INDEFERIDO 

 

A questão se situa no terreno da interpretação textual. Cita-se, nesse caso, o estudo de alguns 

cientistas sobre os perigos do uso de agrotóxicos, com a finalidade clara, também explícita no 

último parágrafo do texto, de estabelecer um controle sobre eles, fato que até o presente do 

texto não se verifica. 

 

Questão 10 

 

INDEFERIDO 

 

A questão aborda o valor dos tempos verbais. Nesse caso, de um tempo futuro sem data 

marcada: serão apresentados, sem que essa data se localize em termos próximos ou 

distantes. 

 

Questão 11 

 

INDEFERIDO 

 

A questão aborda a questão da reescritura de frases. No caso proposto há uma frase na voz 

passiva com auxiliar em tempo futuro; na resposta do gabarito oficial foi montada uma frase 

com a outra forma de voz passiva, a pronominal, conservando-se o mesmo tempo verbal. 

 

Questão 12 

 

INDEFERIDO 

 

A questão se localiza no item de interpretação de texto, através do julgamento de coerência, 

realizada pela citação de outras frases que estariam semanticamente ligadas ao texto. Em 



primeiro lugar, esclareça-se que, de fato, as frases citadas estavam incluídas na mesma página 

do texto, exceto, é claro, a frase resposta do gabarito oficial. A frase (E)indica algo inexistente, 

a informação de que o Ministério da Saúde oriente no sentido do não emprego de agrotóxicos. 

 

Questão 13 

 

INDEFERIDO 

 

Questão de interpretação de texto, na qual há clara correspondência entre “as substâncias 

levam muito tempo para serem eliminadas do meio ambiente” e “lenta degradação dessas 

substâncias”, daí que sejam contaminantes perigosos, o que aparece veiculado no segundo 

parágrafo do texto. 

 

Questão 14 

 

INDEFERIDO 

 

A questão se refere ao valor semântico dos conectores. Ora, em (A) o valor é de causa; em (B), 

o valor é de meio; em (C), o valor é de tempo; em (D), o valor é de finalidade; só em (E) a 

opção é correta, já que o vocábulo sobre indica algo que serve de tema de  discussão. 

 

Questão 15 

 

INDEFERIDO 

 

A questão se refere à utilização e ao valor semântico do vocábulo JÁ. Trata-se de um 

modalizador em que o autor veicula sua opinião sobre o conteúdo do enunciado: nesse caso, 

expressa a opinião de que uma tarefa foi realizada num tempo inesperado, em sua efetivação, 

o mesmo que ocorre na opção do gabarito oficial. 

 

Questão 16 

 

INDEFERIDO 

 

O gabarito oficial expressa exatamente a definição contida no Minidicionário de língua 

portuguesa, de Evanildo Bechara: “atividade comercial que envolve a agricultura e a pecuária”. 

O termo somente, no caput da questão, determina uma resposta abrangente. 

 

Questão 17 

 

INDEFERIDO 

 

A questão está incluída no item de interpretação de textos. Ao dizer que o governo brasileiro só 

toma algumas atitudes somente após outros governos já as terem tomado, determina a 

resposta oficial, ou seja, a falta de ousadia, aqui realizada como a falta de iniciativa criativa de 

chegar em primeiro lugar a atitudes importantes. 

 

Questão 20 

 

INDEFERIDO 

 



A questão é de interpretação do texto, particularmente do valor semântico de um vocábulo no 

texto. Ora, o referido vocábulo – traços -, no contexto em que se situa, indica algo através de 

que pode-se notar sua presença anterior, daí a resposta oficial. 

 

INFORMÁTICA (PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL 

SUPERIOR) 
 

Questão 21 

 

INDEFERIDO 

 

Após análise da argumentação do candidato, a Banca é de parecer que NÃO 

PROCEDE. Na questão, é dito que ao se empregar um microcomputador, no que tange aos 

componentes de “hardware”, observa-se que os dispositivos de entrada e saída de dados são 

conectados ao gabinete por meio de interfaces específicas. Assim, mouses ópticos e 

impressoras utilizam conectores, cuja sigla e imagem estão indicados na seguinte alternativa: 

USB e , que corresponde à letra A. Alguns candidatos argumentaram que haveria 

outra resposta, pois o mouse óptico é conectado ao conector PS/2. A Banca esclarece que 

realmente existem mouses que são conectados PS/2. No entanto, na alternativa de resposta 

letra D, a imagem correspondente à sigla PS/2 não é  que se refere ao conector 

RJ-45 utilizado em redes de computadores. Da forma análoga, na alternativa de resposta da 

letra E, a sigla PS/2 não corresponde à imagem   que se refere ao conector USB. A 

Banca esclarece ainda que no enunciado não existe a palavra respectivamente, e para 

considerar como resposta correta, teria que haver uma correspondência entre a sigla e a 

imagem do conector, tanto para o mouse óptico como para a impressora. Isso só ocorre na 

opção A de resposta.   

 Do exposto, a Banca entende que a questão está clara, deve ser mantida, bem como o 

gabarito publicado – letra A.   

 

Questão 22 

 

INDEFERIDO 

 

Após análise da argumentação do candidato, a Banca é de parecer que NÃO 

PROCEDE. Na questão, a figura  ilustra um microcomputador, 

especificado como Computador Intel Core 2 Duo 2.66Ghz 4GB 500GB + LCD 20" Wide LG. 



A citação “4GB 500 GB” faz referência às capacidades de armazenamento dos seguintes 

dispositivos: MEMÓRIA DDR E DISCO RÍGIDO, que corresponde à letra E do gabarito. A 

Banca esclarece que atualmente o tipo de memória RAM mais empregada é a DDR e, dentre 

as alternativas de resposta a indicada como solução está coerente com o pedido. Os demais 

tipos apresentados, como CACHE, ROM, VIRTUAL não se enquadram na solução. Na letra D, 

poderia 4 GB se referir à memória RAM, mas FLOPPY DISK não corresponde à capacidade de 

500 GB. A Banca esclarece que a citação da sigla DDR na opção de resposta foi feita de forma 

genérica, podendo fazer referência à DDR2 ou mesmo DDR3. É irrelevante para a solução da 

questão.      

 Do exposto, a Banca entende que a questão está clara, deve ser mantida, bem como o 

gabarito publicado – letra E.   

 

Questão 23 

 

DEFERIDO 

 

Após análise da argumentação do candidato, a Banca é de parecer que PROCEDE. Na 

questão, usuários dos sistemas operacionais Windows 98/XP/Vista/7 acessam a interface 

gráfica do Windows Explorer para visualização na tela dos detalhes de dispositivos de 

armazenamento de dados, como pastas e arquivos armazenados, nos discos rígidos e 

pendrives, por exemplo.  Para fechar a interface gráfica, ele deve teclar no X existente no canto 

superior direito da janela ou executar um atalho de teclado que corresponde a pressionar, 

simultaneamente, as seguintes teclas: Alt + F4, que corresponde à letra B do gabarito. No 

entanto, existe uma outra alternative de resposta que representa solução, que é Ctrl + F4 – 

letra E. Daí que existem duas respostas, o que invalida a questão.  

Do exposto, a Banca entende que a questão deve ser ANULADA.   

 

Questão 25 

 

INDEFERIDO 

 

Após análise da argumentação do candidato, a Banca é de parecer que NÃO 

PROCEDE. Na questão, é dito que no MS Office Word 2007 BR, a Barra de Menus passou a 

ser chamada de Faixa de Opções, que faz parte da interface, tendo sido projetada para ajudar 

a localizar rapidamente os comandos necessários à conclusão de uma tarefa. Os comandos 

são organizados em grupos lógicos reunidos em guias. Nesse contexto, observe as figuras I e 

II abaixo, referentes a recursos existentes no MS Office Word 2007 BR. 

 

figura I 

 

 

figura II 



 

Para ter acesso às opções de Layout de Impressão, Régua e Zoom, mostrados na figura II, 

deve-se acionar, na figura I, a seguinte opção na Faixa de Opções: Exibição. A Banca 

esclarece que a oção Início contitui uma Guia na Faixa de Opções e foi inserida nas opções 

como qualquer uma das outras. Em nenhum momento, foi intenção da Banca causar confusão 

ou induzir o candidato a erro.  

 Do exposto, a Banca entende que a questão está clara, deve ser mantida, bem como o 

gabarito publicado está correto – letra C.   

 

Questão 26 

 

INDEFERIDO 

 

Após análise da argumentação do candidato, a Banca é de parecer que NÃO 

PROCEDE. Na questão, um funcionário da FUNASA, criou no Excel 2003 BR a planilha 

. Inseriu em A6 a fórmula =MOD(MÉDIA(A1:A4  e em A7 a função para determinar 

o segundo menor número dentre todos os mostrados de A1 a A4. O valor mostrado em A6 e a 

função inserida em A7 são: 2 e =MENOR(A1:A4;2), que corresponde à letra C do gabarito. A 

Banca entende que o fato alegado por um candidato da função ser ou não mais usada no 

Excel, não constitui fato relevante como argumento.    

 Do exposto, a Banca entende que a questão está clara, deve ser mantida, bem como o 
gabarito publicado está correto – letra C.   
 

Questão 27 

 

INDEFERIDO 

 

Após análise da argumentação do candidato, a Banca é de parecer que NÃO 

PROCEDE. Na questão, é mostrada a planilha 

, o campo SITUAÇÃO  é inserido a partir de 

uma fórmula aplicada sobre os valores das células QUANTIDADE MÍNIMA e QUANTIDADE 

EXISTENTE. A situação do estoque (coluna G) é considerada Suficiente, isto é, não há 

necessidade de reposição, quando a QUANTIDADE EXISTENTE (coluna F) é MAIOR OU 

IGUAL à QUANTIDADE MÍNIMA (coluna E). A Banca esclarece que: 

I -  A condição pode ser entendida também como A situação do estoque (coluna 
G) é considerada Insuficiente, isto é, há necessidade de reposição, quando a 
QUANTIDADE EXISTENTE (coluna F) é MENOR que a QUANTIDADE 
MÍNIMA (coluna E).  



II -  A fórmula a ser inserida na célula G7 é: =SE(F7<E7;”Repor”;”Suficiente”), - 
letra A, que representa solução para a questão.  

III -  A opção =SE(F7>E7;”Suficiente”;”Repor”) da letra B só contém F7 > E7 para 
que apareça na célula G7 a palavra Suficiente, quando isso não é verdade, 
pois F7 precisaria ser  >= E7 para aparecer a mensagem Suficiente. Se em 
F7 aparecesse 8 em lugar do 17, a mensagem que apareceria em G7 seria 
Repor, o que contraria o pedido na questão. Portanto, essa opção de resposta 
não atende ao pedido na questão.  

IV -  Para finalizar, convém destacar que os valores mostrados na planilha são 
meramente ilustrativos, sendo que o importante a considerar são as condições 
que as expressões inseridas devem atender.     

 Do exposto, a Banca entende que a questão está clara, deve ser mantida, só há uma 

resposta correta na questão que é  =SE(F7<E7;”Repor”;”Suficiente”) e assim, o gabarito 

publicado está correto – letra A.   

 

Questão 28 

 

INDEFERIDO 

 

Após análise da argumentação do candidato, a Banca é de parecer que NÃO 

PROCEDE. Na questão, o pacote MS Office 2007 BR integra diversos programas, cada um 

com suas funcionalidades. O POWERPOINT, incluído nesse pacote, permite a geração de: 

apresentações em formato PPT e figuras em JPG. A Banca esclarece que o principal objetivo é 

gerar apresentações em fomato PPT, mas existem objetivos secundários e, dentre eles, está a 

geração de em imagens em formato JPG. O PowerPoint não serve para criação de logomarcas 

em formato CDR ou de planilhas, respectivamente, funções do Corel Draw e do Excel. 

 Do exposto, a Banca entende que a questão está clara, deve ser mantida, bem como o 
gabarito publicado está correto – letra D.   
 

Questão 29 

 

INDEFERIDO 

 

Após análise da argumentação do candidato, a Banca é de parecer que NÃO 

PROCEDE. Na questão, ao empregar o  em português, como 

browser para navegação na internet, um usuário pode utilizar ícones ou atalhos de teclado. 

Desse modo, esse usuário pode utilizar um atalho de teclado que possibilita adicionar a página 

corrente a favoritos, conforme exemplificado por meio do site 

http://www.funasa.gov.br/internet/index.asp, na figura abaixo. 

 
O atalho de teclado corresponde a pressionar simultaneamente as teclas Ctrl e D, que 
corresponde à letra B, conforme pode ser verificado no uso dos recursos do próprio browser. A 
execução do atalho de teclado Ctrl + I não mostra  a janela acima na tela do monitor. A Banca 
esclarece que o assunto browser constou do edital e está de acordo com o programa 
publicado.  



 Do exposto, a Banca entende que a questão está clara, deve ser mantida, bem como o 
gabarito publicado está correto – letra B.   
 

LEGISLAÇÃO (PARA TODOS OS CARGOS NÍVEL MÉDIO E NÍVEL 

SUPERIOR) 

 
Questão 31 

 

INDEFERIDO 

 

A competência para legislar sobre populações indígenas é privativa da União, conforme regra 

expressa no art. 22, XIV, CF da Constituição Federal. Sendo assim, o gabarito divulgado para a 

questão está correto, não havendo qualquer reparo a ser feito. 

 

Questão 32 

 

INDEFERIDO 

 

A questão busca indagar do candidato qual a natureza e o ente competente para autorizar a 

exploração e o aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas. A informação de 

terem sido ouvidas as comunidades afetadas não prejudica, confunde ou impede que seja 

apontada a alternativa correta, pois tal atribuição é exclusiva do Congresso Nacional, conforme 

regra expressa no art. 49, XVI, da Constituição Federal. Por outro lado, a questão também não 

faz referência ou pergunta quais os entes que compõem a República Federativa do Brasil, não 

podendo o candidato se restringir a tal hipótese, sob pena de incorrer em grande equívoco. 

Sendo assim, o gabarito divulgado para a questão está correto, não havendo qualquer reparo a 

ser feito. 

 

Questão 33 

 

INDEFERIDO 

 

A questão busca saber se o candidato consegue identificar e classificar um decreto específico 

do Presidente da República que, de forma privativa, com participação apenas da FUNASA, 

tenha removido grupo indígena de sua terra. Dentro do objetivo indagado, há que se concluir 

que tal decreto é espécie de ato administrativo normativo nulo. Tal pergunta não se confunde 

com a regra do art. 231, § 5º, da Constituição Federal que veda a remoção dos grupos 

indígenas de suas terras como norma geral, admitindo-a, EXCEPCIONALMENTE mas sempre 

mediante a oitiva do Congresso Nacional. Vejamos: a) ad referendum do Congresso Nacional 

nos casos específicos de catástrofe/epidemia - que ponha em risco a população; b) após 

deliberação do Congresso Nacional no caso de interesse da soberania nacional. Como se pode 

ver, portanto, as exceções à regra da vedação não foram objeto do questionamento e nem 

tampouco indicadas pela formulação, não devendo ser trazidas para qualquer tipo de 

interpretação do candidato sob pena de incorrer em equívoco. Sendo assim, o gabarito 

divulgado para a questão está correto, não havendo qualquer reparo a ser feito. 

 

Questão 34 

 

INDEFERIDO 

 

A questão trata do prazo para a anulação de atos administrativos. Segundo o art. 54 da Lei 

9874/99, o direito de a Administração anular os atos administrativos que gerem efeitos 



favoráveis para os destinatários decairá no prazo, de 5 anos. O gabarito divulgado para a 

questão está correto, não havendo qualquer reparo a ser feito. 

 

Questão 35 

 

INDEFERIDO 

 

De acordo com o disposto no art. 129 c/c 117, VIII, da Lei 8112/90, a pena de advertência é a 

primeira medida a ser aplicada aos servidores que mantiverem, sob sua chefia imediata, 

parente até o segundo grau. A questão, portanto, pede que o candidato indique, dentre as 

alternativas, aquela que pode gerar a penalidade disciplinar de advertência – a mais branda 

dentre todas-. Parte-se, portanto, da certeza de que há, verdadeiramente, uma infração 

disciplinar a ser punida, não tendo sido ventilada situação concreta ou legítima. Até porque, as 

demais alternativas figuram dentre as causas legais para a demissão, conforme indicado nos 

incisos II, V, IX e XII do art. 132 do mesmo diploma legal. Como se pode ver, portanto, não se 

pode interpretar ou divagar sobre dados que não são objeto do questionamento e nem 

tampouco indicados na formulação, não devendo ser trazidos para qualquer tipo de conjectura 

do candidato, sob pena de incorrer em equívoco. O gabarito divulgado para a questão está 

correto, não havendo qualquer reparo a ser feito. 

 

Questão 36 

 

INDEFERIDO 

 

De acordo com o disposto no art. 137 da Lei 8112/90, apenas a hipótese de demissão causada 

pelo fato de servidor valer-se do cargo para lograr proveito pessoal incompatibiliza-o para nova 

investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 anos. A questão, portanto, pede que o 

candidato indique, dentre as alternativas, a única que permite novo ingresso após o decurso de 

5 anos, estando as demais alternativas incorretas, até porque, estas últimas figuram dentre as 

causas legais que vedam definitivamente a possibilidade de retorno do ex-servidor ao serviço 

público federal, conforme relacionado pelo parágrafo único do já mencionado art. 137 da Lei 

8112/90. Como se pode ver, portanto, não se pode interpretar ou divagar sobre dados que não 

são objeto do questionamento e nem tampouco indicados na formulação, não devendo ser 

trazidos para qualquer tipo de conjectura do candidato, sob pena de o mesmo incorrer em 

equívoco. O gabarito divulgado para a questão está correto, não havendo qualquer reparo a 

ser feito. 

 

Questão 37 

 

INDEFERIDO 

 

O enunciado é claro ao se referir especificamente à competência da União em financiar, com 

recursos próprios, o subsistema de atenção à saúde indígena, conforme estabelecido pelo art. 

art. 19-C da Lei 9836/99. Tanto assim que excluiu, para fins de raciocínio do candidato, as 

hipóteses de custeio complementar (art. 19-E do mesmo diploma), não podendo o candidato 

trazer à baila hipótese expressamente excluída pela questão. Como se pode ver, portanto, não 

se pode interpretar ou divagar sobre dados que não são objeto do questionamento e nem 

tampouco indicados na formulação, não devendo ser trazidos para qualquer tipo de conjectura 

do candidato, sob pena de o mesmo incorrer em equívoco. O gabarito divulgado para a 

questão está correto, não havendo qualquer reparo a ser feito. 

 

Questão 38 

 



INDEFERIDO 

 

Segundo regra expressa no art. 8º, § 4º, III, do Dec. 3156/99, a apreciação da prestação de 

contas de instituições executoras dos serviços de atenção à saúde do índio é feita pelo 

Conselho Distrital de Saúde Indígena. Eventuais tarefas técnicas a cargo de subdivisões nada 

têm a ver com a apreciação da prestação de contas, indelegável e por isso atribuída, por texto 

expresso, ao Conselho Distrital de Saúde Indígena. Como se pode ver, portanto, não se deve, 

através da interpretação pessoal, imaginar a possibilidade de desvirtuação de dispositivo legal, 

não se admitindo seja trazido para qualquer tipo de conjectura do candidato, sob pena de o 

mesmo incorrer em equívoco. O gabarito divulgado para a questão está correto, não havendo 

qualquer reparo a ser feito. 

 

Questão 39 

 

INDEFERIDO 

 

A questão solicita que o candidato aponte qual hipótese não figura como atribuição das Casas 

de Saúde Indígena, ou seja, a que lhe é legalmente estranha, sendo certo que apenas a que 

prevê a realização de cirurgia de emergência não é tarefa do referido órgão. Tanto assim que 

as demais alternativas correspondem, expressamente, às suas demais atribuições. Como se 

pode ver, portanto, não se deve, através da interpretação pessoal, imaginar a possibilidade de 

desvirtuação de dispositivo legal, não se admitindo seja trazido para qualquer tipo de 

conjectura do candidato, sob pena de o mesmo incorrer em equívoco. O gabarito divulgado 

para a questão está correto, não havendo qualquer reparo a ser feito. 

 

Questão 40 

 

INDEFERIDO 

 

Os Conselhos Distritais de Saúde são instâncias de controle social compostas por usuários e 

organizações governamentais, respectivamente, no percentual de 50% e 50%. Subdivisões, 

por demais entidades que compõem esses dois grandes flancos não foram abordadas, porque 

o objetivo da questão é apurar se o candidato tem conhecimento de que a participação de 

entes governamentais e não governamentais têm percentual idêntico, pouco importando a 

subdivisão de participação interna nos dois grupos.  A indagação sobre a composição de 

usuários e organizações governamentais é tão clara que não há como se admitir qualquer tipo 

de conjectura do candidato que não parta da premissa básica limpidamente descrita no 

enunciado. O gabarito divulgado para a questão está correto, não havendo qualquer reparo a 

ser feito. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

 

NÍVEL MÉDIO: ÁREAS 

 

NÍVEL MÉDIO 

 

Questão 41 

 

INDEFERIDO 

 

Em resposta ao recurso interposto à questão nº 41 da prova de nível médio para o concurso 

público para a FUNASA, a banca informa que a mesma refere-se a “ausência de impressões 



individuais”, e, segundo o Manual de Redação da Presidência da República, este assunto está 

relacionado à impessoalidade, portanto indefere-se a solicitação e mantém-se o gabarito 

divulgado. 

 

Questão 43 

 

INDEFERIDO 

 

Em resposta ao recurso interposto à questão nº 43 da prova de nível médio para o concurso 

público para a FUNASA, a banca informa que segundo o Manual de Redação da Presidência 

da República, o decreto é um ato de competência exclusiva do chefe do executivo, não 

havendo dúvidas quanto à questão. Em conseqüência mantém-se a questão e o gabarito 

divulgado. 

 

Questão 44 

 

INDEFERIDO 

 

Em resposta ao recurso interposto à questão nº 44 da prova de nível médio para o concurso 

público para a FUNASA, a banca informa que segundo GORBEA & Outros, no arquivamento 

de correspondências recebidas de repartições públicas “o nome do indivíduo que ocupa o 

cargo jamais deve ser considerado para efeito de arquivo”, apenas, segundo as normas, o 

nome do órgão. Em conseqüência a banca decide manter o gabarito divulgado. 

 

Questão 45 

 

INDEFERIDO 

 

Em resposta ao recurso interposto à questão nº 45 da prova de nível médio para o concurso 

público para a FUNASA, a banca informa que segundo o GORBEA E Outros, quando se deseja  

ordenar a documentação de acordo com os países, estados, cidades, municípios e regiões, o 

método de arquivamento utilizado é o geográfico, não havendo dúvidas quanto à questão. Em 

conseqüência mantém-se a questão e o gabarito divulgado. 

 

Questão 46 

 

INDEFERIDO 

 

Em resposta ao recurso interposto à questão nº 46 da prova de nível médio para o concurso 

público para a FUNASA, a banca informa que, segundo ARRUDA, pág. 46, virtudes são as 

qualidades “que capacitam as pessoas a encontrarem motivos para agir bem... sem coação... 

sempre  procurando escolher o que é bom, certo, correto”, o que não admite dúvidas quanto à 

resposta certa. Em conseqüência a banca decide manter a questão e o gabarito como 

divulgado. 

 

Questão 47 

 

INDEFERIDO 

 

Em resposta ao recurso interposto à questão nº 47 da prova de nível médio para o concurso 

público para a FUNASA, a banca informa que, tendo em vista que o requerente não faz 

nenhum questionamento ao conceito de “responsabilidade social” e o mesmo não suscitar 



dúvidas pela bibliografia sugerida, a banca decide manter o gabarito e a questão como 

divulgados. 

 

Questão 48 

 

INDEFERIDO 

 

Em resposta ao recurso interposto à questão nº 48 da prova de nível médio para o concurso 

público para a FUNASA, a banca informa que em Chiavenato (pág.323 ) está claro que as 

variáveis relacionadas aos valores, pressupostos e hábitos da sociedade são relacionados às 

variáveis culturais. Em conseqüência  indefere-se a solicitação e mantém-se a questão e o 

gabarito divulgado. 

 

Questão 49 

 

INDEFERIDO 

 

Em resposta ao recurso interposto à questão nº 49 da prova de nível médio para o concurso 

público para a FUNASA, a banca informa que o enunciado refere-se à missão da FUNASA 

divulgada em seu sitio na internet, não havendo possibilidade de interpretação. Em 

conseqüência  indefere-se a solicitação e mantém-se a questão e o gabarito divulgado. 

 

Questão 50 

 

INDEFERIDO 

 

Em resposta ao recurso interposto à questão nº 50 da prova de nível médio para o concurso 

público para a FUNASA, a banca informa que segundo ARAÚJO (pág.141) é permanente, na 

estrutura matricial, a “sensação de dupla chefia”. Em conseqüência indefere-se a solicitação e 

mantém-se a questão e o gabarito divulgado. 

 

Questão 51 

 

INDEFERIDO 

 

Em resposta ao recurso interposto à questão nº 51 da prova de nível médio para o concurso 

público para a FUNASA, a banca informa que segundo CHIAVENATO (pág.95) a capacidade 

de influencia pessoas relaciona-se ao conceito de liderança, portanto a opção correta é a letra 

“B”. Em conseqüência indefere-se a solicitação e mantém-se a questão e o gabarito divulgado. 

 

Questão 52 

 

INDEFERIDO 

 

Em resposta ao recurso interposto à questão nº 52 da prova de nível médio para o concurso 

público para a FUNASA, a banca informa que segundo CHIAVENATO (pág.57) o controle é o 

elemento responsável por “verificar para que tudo ocorra conforme as regras estabelecidas e 

ordens dadas”.  Em conseqüência, indefere-se a solicitação e mantém-se a questão e o 

gabarito divulgado. 

 

Questão 53 

 

INDEFERIDO 



 

Em resposta ao recurso interposto à questão nº 53 da prova de nível médio para o concurso 

público para a FUNASA, a banca informa que segundo MORAES (pág.89) a citação constante 

do enunciado da questão refere-se ao conceito de “horas da verdade”, portanto a opção correta 

é a letra “E”.  Em conseqüência, indefere-se a solicitação e mantém-se a questão e o gabarito 

divulgado. 

 

Questão 57 

 

INDEFERIDO 

 

Em resposta ao recurso interposto à questão nº 57 da prova de nível médio para o concurso 

público para a FUNASA, a banca informa que segundo MORAES (pág.177 ) o elemento “Act”, 

do ciclo PDCA,  refere-se ao “compromisso de atuar corretivamente, reorientando o 

planejamento em função de objetivos inicialmente traçados”, cuja opção correta da questão é a 

letra “B”.  Em conseqüência, indefere-se a solicitação e mantém-se a questão e o gabarito 

divulgado. 

 

Questão 58 

 

INDEFERIDO 

 

Em resposta ao recurso interposto à questão nº 58 da prova de nível médio para o concurso 

público para a FUNASA, a banca informa que o enunciado da questão refere-se ao conceito de 

“cultura organizacional”, conforme enunciado por CHIAVENATO (pág.323 ).  Em conseqüência, 

indefere-se a solicitação e mantém-se a questão e o gabarito divulgado. 

 

Questão 59 

 

INDEFERIDO 

 

Em resposta ao recurso interposto à questão nº 59 da prova de nível médio para o concurso 

público para a FUNASA, a banca informa que a comunicação realizada entre duas pessoas 

situadas no mesmo nível hierárquico, segundo CHIAVENATO, é a comunicação lateral.  Em 

conseqüência, indefere-se a solicitação e mantém-se a questão e o gabarito divulgado. 

 

Questão 60 

 

INDEFERIDO 

 

Em resposta ao recurso interposto à questão nº 60 da prova de nível médio para o concurso 

público para a FUNASA, a banca informa que segundo CHIAVENATO as novas idéias que 

conduzem a melhorias significativas referem-se à inovação, não havendo outra opção correta.  

Em conseqüência, indefere-se a solicitação e mantém-se a questão e o gabarito divulgado. 

 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

 

Questão 41 

 

INDEFERIDO 

 



A equação fundamental da contabilidade ou do patrimônio é definida como sendo: A = P + PL 

O Ativo representa o patrimônio bruto que deduzida das obrigações, obtém-se o patrimônio 

líquido ou a situação líquida patrimonial. Esta será alterada pelos fatos modificativos 

aumentativos ou diminutivos. O lançamento indicado na questão corresponde a realização de 

uma despesa – fato modificativo diminutivo, logo implicará na diminuição da situação líquida do 

patrimônio. 

 

Questão 43 

 

INDEFERIDO 

 

Para a resolução da questão formulada deveria ser usada a estrutura definida pela legislação 

vigente da Demonstração do Resultado do Exercício, de maneira inversa, isto é, iniciar-se-ia 

pelo lucro operacional para se chegar ao lucro bruto, obtendo então, o valor correspondente 

indicado pelo gabarito oficial. 

 

Questão 44 

 

INDEFERIDO 

 

O ICMS incide sobre todos os valores cobrados, do comprador, pelo fornecedor das 

mercadorias (frete, seguro) e fará parte da base de cálculo da parcela do imposto que deverá 

ser destacado. O IPI é calculado sobre o valor das vendas (sem o desconto comercial). 

 

Questão 49 

 

INDEFERIDO 

 

A conta “Seguros a Vencer” de acordo com a doutrina corresponde ao que se denomina de 

despesas pagas e ainda não incorridas, acarretando para a empresa um direito – conta de 

ativo – Despesas pagas antecipadamente. Ao final de cada período de cobertura do seguro, 

apropria-se à despesa, a parcela correspondente, obedecendo-se o princípio da competência. 

 

Questão 52 

 

INDEFERIDO 

 

A questão apresenta o balancete com suas contas no final do exercício. A conta 

Lucros/Prejuízos Acumulados pode apresentar saldo devedor ou credor. Para saber qual é a 

sua natureza, aplica-se o método das partidas dobradas e chega-se a conclusão que o saldo 

da conta é devedor, nesse caso, prejuízo acumulado. Aplicando-se procedimento, chega-se ao 

gabarito oficial. 

 

Questão 60 

 

INDEFERIDO 

 

Não existe fundamento na argumentação, tendo em vista a não igualdade das questões, 

inclusive com respostas diferentes, é mantida a validade da questão com seu respectivo 

gabarito. 

 

NÍVEL SUPERIOR : ÁREAS 



 

ADMINISTRAÇÃO 
 

Questão 45 

 

INDEFERIDO 

 

Em resposta ao recurso interposto à questão nº 45 da prova  para administrador do concurso 

público para a FUNASA, a banca informa que o tema da questão encontra-se no edital do 

concurso no tópico  “ética e responsabilidade”.  Em conseqüência, indefere-se a solicitação e 

mantém-se a questão e o gabarito divulgado. 

 

Questão 48 

 

INDEFERIDO 

 

Em resposta ao recurso interposto à questão nº 48 da prova para administrador do concurso 

público para a FUNASA, a banca informa que o tema da questão encontra-se no edital do 

concurso no tópico  “liderança”.  Em conseqüência, indefere-se a solicitação e mantém-se a 

questão e o gabarito divulgado. 

 

Questão 49 

 

INDEFERIDO 

 

Em resposta ao recurso interposto à questão nº 49 da prova para administrador do concurso 

público para a FUNASA, a banca informa que o tema da questão encontra-se no edital do 

concurso no tópico  “poder”, que segundo CERTO é “o ponto até o qual uma pessoa é capaz 

de influenciar outra para que elas obedeçam a ordem”. Já autoridade “produz obediência 

somente quando aceita”. Em conseqüência, indefere-se a solicitação e mantém-se a questão e 

o gabarito divulgado. 

 

Questão 51 

 

INDEFERIDO 

 

Em resposta ao recurso interposto à questão nº  51 da prova  para administrador do concurso 

público para a FUNASA, a banca informa que a questão refere-se a “Grade Gerencial” de 

Blake e Mouton, constante de CHIAVENATO, CERTO e outras bibliografias sugeridas.  Em 

conseqüência, indefere-se a solicitação e mantém-se a questão e o gabarito divulgado. 

 

Questão 54 

 

INDEFERIDO 

 

Em resposta ao recurso interposto à questão nº 54 da prova para administrador do concurso 

público para a FUNASA, a banca informa que o comércio eletrônico realizado entre “empresa-

consumidor” é o B2C, segundo LOUDON & LOUDON (pág.280).  Em conseqüência, indefere-

se a solicitação e mantém-se a questão e o gabarito divulgado. 

 

Questão 55 

 



INDEFERIDO 

 

Em resposta ao recurso interposto à questão nº 55 da prova para administrador do concurso 

público para a FUNASA, a banca informa que o tema da questão encontra-se no edital do 

concurso no tópico  “administração da qualidade”.  Em conseqüência, indefere-se a solicitação 

e mantém-se a questão e o gabarito divulgado. 

 

Questão 58 

 

INDEFERIDO 

 

Em resposta ao recurso interposto à questão nº 58 da prova para administrador do concurso 

público para a FUNASA, a banca informa que o tema da questão encontra-se no edital do 

concurso nos tópicos “recursos humanos e funções do administrador”.  Em conseqüência, 

indefere-se a solicitação e mantém-se a questão e o gabarito divulgado. 

 

Questão 60 

 

INDEFERIDO 

 

Em resposta ao recurso interposto à questão nº 60 da prova para administrador do concurso 

público para a FUNASA, a banca informa que o tema da questão encontra-se no edital do 

concurso no tópico “organizações e métodos”.  Em conseqüência, indefere-se a solicitação e 

mantém-se a questão e o gabarito divulgado. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Questão 41 

 

INDEFERIDO 

 

A conjuntura neoliberal configura um Estado mínimo para os trabalhadores e um Estado 

máximo para o capital, afirma Behring (apud CFESS / ABEPSS, 2009, p. 76-77) apropriando-se 

de Netto (1993). Nessa perspectiva, sustenta que benefícios, serviços e programas sociais 

deixam de ser direitos sociais para se tornarem direitos de consumidor. Já as políticas sociais 

passam a ter que ser acessadas por meio do mercado, transformando-se em serviços privados 

para aqueles que podem pagar. Por outro lado, para as populações mais empobrecidas são 

destinadas políticas sociais de caráter paternalista, geradora de desequilíbrio social e 

focalistas. 

Tal paternalismo não implica na ampliação e/ou na melhoria das condições de vida e trabalho 

da população, e sim na concessão de serviços que passam a ser compreendida os como 

benesses e não como direito social como preconiza a Constituição Federal de 1988. 

A focalização das ações é a grande orientação das políticas sociais no neoliberalismo, 

principalmente, quando potencializada por meio do “estímulo a fundos sociais de emergência, 

aos programas compensatórios de transferência de renda, e a mobilização da solidariedade 

individual e voluntária” (ibid, p. 76-77), (grifos originais). Por outro lado, processos como esses 

vão na contramão dos princípios constitucionais, derruindo o Estado social, construído e 

assegurado pela força do processo de redemocratização brasileira (ibid).  



Dessa forma, a expressão “mantenedora do Estado social” não se traduz como característica 

das políticas sociais no neoliberalismo, indicando a impossibilidade da resposta correta ser a 

alternativa “B”. 

Assim sendo, permanece o gabarito publicado na alternativa “D” da questão 41. 

 

Questão 44 

 

INDEFERIDO 

 

A “consciência sanitária” é um conceito fundamental da Reforma Sanitária, idealizado por 

Giovanni Berlinguer e que, de acordo com documento intitulado “Parâmetros para a Atuação de 

Assistentes Sociais na Saúde” deve sustentar as ações socioeducativas realizadas pelos 

profissionais de Serviço Social no setor saúde (CFESS, 2009, p. 33). Documento esse 

constitutivo da bibliografia sugerida pelo concurso. 

Portanto, a banca não acata esse recurso. 

 

Questão 48 

 

INDEFERIDO 

 

Na publicação intitulada Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche: Capital financeiro, 

Trabalho e Questão Social, datada de 2007, Marilda V. Iamamoto analisa diferentes teses 

defendidas na literatura recente do Serviço Social acerca do estatuto da profissão de autoria de 

distintos autores. São elas: 

“a tese do sincretismo e da prática indiferenciada” cujo autor é José Paulo Netto; 

“a tese da identidade alienada” cuja autora é Maria Lúcia Martinelli; 

“a tese da correlação de forças” cujo autor é Vicente Faleiros; 

“a tese da assistência social” cuja autora é Maria Carmelita Yazbek; 

“a tese da proteção social” cuja autora é Sueli Gomes Costa; e 

“a tese da função pedagógica do assistente social cuja autora é Marina Abreu. 

Diante do exposto acima, a alternativa “D” não possui sustentação no debate estabelecido pela 

literatura especializada recente. Portanto, a banca confirma o gabarito contido na alternativa 

“C” da questão 48. 

 

Questão 49 

 

INDEFERIDO 

 

O estudo socioeconômico é constituído do conjunto de informações contidas nos relatórios 

de entrevistas, visitas domiciliares e observações articulado com o marco teórico-metodológico 

que orienta a ação profissional do assistente social.  

Essas informações expressam as condições econômicas, políticas, sociais e culturais da 

população atendida pelo assistente social e são denominadas dados socioeconômicos. Não 

se constituem em instrumentos de trabalho, pois revelam aspectos de diferentes 



expressões da questão social ao se traduzirem em elementos presentes nas condições de vida 

e trabalho dos usuários do Serviço Social. 

Já as entrevistas e visitas domiciliares são instrumentos utilizados na identificação dos 

elementos constitutivos do estudo socioeconômico, que nada mais é que a análise da 

situação social realizada pelo assistente social, ou seja, é o que permite “embasar e direcionar 

o parecer sobre ela” (MIOTO apud CFESS / ABEPSS, 2009, p. 492-493). 

Esse parecer, por sua vez, deve expressar a opinião técnica “sobre a demanda que motivou o 

estudo social ou responder questões sobre a situação. Nele são sugeridos encaminhamentos 

possíveis para atender tanto à demanda quanto à situação” (ibid).    

Dessa forma, a banca mantém o gabarito da questão 49 publicado na letra “D”. 

 

Questão 50 

 

INDEFERIDO 

 

De acordo com o documento publicado pelo CFESS (2009) intitulado “Parâmetros para a 

Atuação de Assistentes Sociais na Saúde”, as visitas domiciliares favorecem o maior 

conhecimento da realidade social dos usuários. Mas, não podem ser utilizadas “como meio de 

verificação de dados fornecidos pelo usuário”, o que caracteriza uma perspectiva de trabalho 

profissional contrária aos pressupostos éticos e políticos da profissão. Por isso, “deve-se 

superar qualquer perspectiva de fiscalização dos modos de vida da população, que também 

envolvem sua cultura e suas rotinas” (p. 25). 

Portanto, a resposta correta permanece sendo a publicada no gabarito como a letra “B”. 

 

Questão 54 

 

INDEFERIDO 

 

De fato, a renda per capita para concessão do BPC deve ser igual ou inferior a ¼ do salário 

mínimo atual. Porém, o conceito de família adotado é aquele presente no artigo 16 da lei 8213, 

de 24 de julho de 1991, como já apontado em um dos recursos. Essa legislação, que 

regulamenta a concessão do BPC, considera apenas o conjunto de pessoas que vivem sob o 

mesmo teto, contabilizando o requerente, o cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho 

não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, os pais, e o irmão não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. Sendo assim, a irmã e os 

sobrinhos da usuária, citados na situação abordada na questão 54, não podem ser computados 

no cálculo da renda familiar para acesso ao BPC. Isso faz com que a renda per capita dessa 

família, para efeito da concessão do BPC, seja calculada em R$ 212,50, ou seja, é maior que 

¼ do salário mínimo atual. 

Portanto, a banca avalia como procedente a resposta apresentada à questão 54 e o gabarito 

correto permanece sendo a letra “B”. 

 

Questão 56 



 

INDEFERIDO 

 

De acordo com o artigo 10 da Lei nº 10.216, de 6  de abril de 2001, “evasão, transferência, 

acidente, intercorrência clínica grave e falecimento serão comunicados pela direção do 

estabelecimento de saúde mental aos familiares, ou ao representante legal do paciente, bem 

como à autoridade sanitária responsável, no prazo máximo de vinte e quatro horas da data 

da ocorrência” (grifos nossos). 

Portanto, o gabarito correto permanece sendo a letra “E”. 

 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 

Questão 41 

 

INDEFERIDO 

 

O desenvolvimento da solução da questão apresentado no recurso está equivocado. 

O valor apropriado do bem no imobilizado corresponde ao somatório do valor de compra e das 

despesas realizada na sua aquisição e instalação (compra + transporte + seguro + instalação). 

A base do cálculo da parcela anual de depreciação é calculada sobre o valor imobilizado 

deduzido do valor residual, levando-se em consideração o tempo de sua vida útil estimada. 

Pela data de instalação do equipamento no ano de 2008 será apropriada a depreciação 

somente ao equivalente a oito meses, e nos demais exercícios, 2008 e 2009, a parcela 

correspondente à depreciação anual. 

Valor Contábil  que corresponde ao montante do valor apropriado, diminuindo-se a depreciação 

acumulada é o indicado pelo gabarito oficial. 

 

Questão 43 

 

INDEFERIDO 

 

Embora a norma vigente seja omissa a respeito, é entendimento de uma grande maioria de 

autores renomados que a parcela do capital a integralizar deve ser excluída do valor do capital 

social, que serve de base de cálculo para a fixação dos limites de constituição da reserva legal. 

A Banca seguiu esse entendimento. 

 

Questão 44 

 

INDEFERIDO 

 

Os argumentos apresentados estão totalmente em desacordo com os procedimentos da venda 

de um imobilizado. Para a sua baixa, devem ser contabilizados na conta de apuração do 

resultado dessa operação, o valor histórico, a depreciação acumulada até a data de venda e os 

impostos incidentes na operação. 

 

Questão 47 

 

INDEFERIDO 

 

Do ponto de vista contábil, na apuração do lucro líquido do exercício, as participações devem 

figurar após a provisão para o imposto de renda. No enunciado da questão é mencionado que 



essas participações devem ser apuradas com base na legislação societária. A provisão para o 

imposto de renda é calculada conforme a legislação tributária na apuração do imposto de renda 

com base no lucro real. São procedimentos. 

 

Questão 59 

 

INDEFERIDO 

 

A programação financeira deve observar o fluxo de receitas e despesas orçamentárias, 

levando em conta, ainda, os créditos adicionais e as despesas extra-orçamentárias. Nessa 

programação devem ser contemplados os repasses de recursos correspondentes às dotações 

de outros Poderes, como também as transferências constitucionais e legais. Somente assim 

será possível fazer um diagnóstico completo quanto ao cumprimento das metas do resultado 

primário ou nominal. 

O resultado nominal também conhecido como convencional é a diferença entre a receita e a 

despesa totais. O resultado primário é a diferença entre receita global e a despesa total, 

excluída desta última os pagamentos de juros. A verificação do cumprimento dessas metas é 

feita no final de cada bimestre com base nas programações financeiras mensais. Constatado o 

risco de seu descumprimento cabe aos responsáveis pela ordenação das despesas, promover, 

por ato próprio e nos montantes necessários, nos trintas dias subsequentes limitação de 

empenho e movimentação financeira conforme preconizado no caput do art. 9º da LRF.  

Em vista do exposto, a resposta da questão é aquela indicada pelo gabarito oficial. 

 

ECONOMIA 
 

Questão 44 

 

INDEFERIDO 

 

A alegação do requerente não procede, a banca esclarece que: 

Cálculo do novo valor de Y (com o aumento de 10%) =>Y´=1800 + 180 = 1980   
Cálculo do novo valor de C (usando o valor do novo Y) => C`= 200+0,7x(1980); C´= 1586 
Cálculo do novo valor de G (usando os novos valores de C e de Y) 
Y´=C´+ I +G`  => 1980 = 1586 + 300 + G´ => G´= 94 
 Cálculo do percentual de aumento nos gastos governamentais (de 40 para 94): 
Variação % de G = [(G´-G)/G]x100 
[(94-40)/40]x100,  dessa forma a variação de G equivale a 135%.  
 

Questão 60 

 

INDEFERIDO 

 

A alegação do requerente não procede, a banca esclarece que as variáveis dadas no 

enunciado são: relação poupança/produto (s) e relação capital/produto (k).  Não foi informado o 

valor da relação produto/capital (v). Caso fosse informado „v‟, y`=sxv.  No entanto, nas 

condições descritas no enunciado da questão, a taxa de crescimento do produto (Cp) é dada 

por: Cp = s/k, conforme descrito no Manual de Economia da Equipe de Professores da USP. 

São Paulo: Saraiva, 2001, p. 525.  Sendo assim, Cp= 4/2=2. 

 

ENFERMAGEM 
 

Questão 41 

 



INDEFERIDO 

 

A questão solicita ao candidato informar como é denominada a relação que se estabelece entre 

a vacinação e o surgimento de algum sintoma, e não o nome que se dá a qualquer sinal ou 

sintoma que pode estar associado à vacina. Assim sendo, a alternativa correta é a de letra “E” 

(associação temporal). 

De acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Departamento de Vigilância 

Epidemiológica, todo evento que surge após a vacinação é, imediatamente, a ela relacionado, 

o que se denomina associação temporal, ou seja, até se confirmar a verdadeira causa, o sinal 

ou sintoma estará temporariamente associado à vacinação. Esse sinal ou sintoma é 

denominado de evento adverso ou reação adversa. 

As bibliografias a seguir ratificam essas informações. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de vigilância 

epidemiológica. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – 6. ed. – Brasília : 

Ministério da Saúde, 2005. 816 p. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Guia_Vig_Epid_novo2.pdf. 

BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigilância dos eventos adversos pós-vacinação: 

cartilha para trabalhadores de sala de vacinação. Brasília: Ministério da Saúde, 2003. 

 

Questão 42 

 

INDEFERIDO 

 

O questionamento do candidato não corresponde à questão de nº 42. 

 

Questão 43 

 

INDEFERIDO 

 

O Ministério da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses 

de vida e, a partir daí, o aleitamento materno complementado por dois anos ou mais. Assim 

sendo, o aleitamento materno complementado pode ser realizado, NO MÍNIMO, até o 24º mês 

de vida, que corresponde a 2 anos. 

Sugerimos a leitura, para maiores esclarecimentos, das seguintes referências bibliográficas: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica à Saúde. Saúde da Criança: 

nutrição infantil. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. Caderno de Atenção Básica nº 23, pág 12 

___________. Secretaria de Política de Saúde. Organização Pan Americana da Saúde. Guia 

alimentar para crianças menores de dois anos. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. (série A – 

normas e manuais técnicos). 

 

Questão 44 

 

INDEFERIDO 

 

O mecanismo de condução se dá pela transferência de calor de um objeto para outro por meio 

do contato direto. Desta forma, a pele aquecida em contato com um objeto mais frio perde 

calor. O enfermeiro aumenta a perda de calor corporal, nesta situação, quando aplica bolsa de 

gelo, compressas frias ou banha o cliente com água fria. Assim sendo, a alternativa correta é a 

de letra “D”. A alternativa “C” está incorreta pelo fato da imersão ser em água tépida (morna), o 

que proporciona a manutenção ou o aumento da temperatura corporal, não sendo coerente 

com a situação apresentada no enunciado da questão. A Alternativa “A” refere-se a perda de 

calor pelo mecanismo de radiação, que é a transferência do calor de uma superfície de um 

objeto para a superfície de outro sem contato real entre os dois. Neste caso o calor transfere-



se através de ondas eletromagnéticas. Essas informações podem ser ratificadas na bibliografia 

a seguir: 

 POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de Enfermagem. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1997. pág. 545. 

 

Questão 45 

 

INDEFERIDO 

 

Para calcular o número de dias de trabalho dos profissionais que atuam em regime de plantão 

de 12 horas, de forma que trabalhem o mesmo número de horas daqueles que são diaristas (8 

horas diárias), se faz necessário realizar as seguintes operações matemáticas: multiplicar o 

número de horas de trabalho daqueles que cumprem jornada de diarista (08 horas) pelo 

número de dias úteis no mês, para obter a carga horária mensal total, isto é, 8 X 24 = 192 

(horas); dividir a carga horária mensal total pelo número de horas daqueles que trabalham em 

regime de plantão (12 horas), isto é, 192 dividido por 12, cujo resultado é 16 (dias). Quanto à 

distribuição na escala de serviço, isto não é objeto de análise para a resolução da questão.   

 

Questão 47 

 

INDEFERIDO 

 

De acordo com a classificação do Ministério da Saúde, um recém-nato será classificado de 

baixo peso quando nascer com peso inferior a 2.500g. Se um recém-nato nasce com 2.300g, 

conforme o enunciado da questão, que, obviamente, é um peso inferior a 2.500g fica evidente 

que ele será classificado como recém-nato de baixo peso. Sugerimos ratificar a informação na 

seguinte bibliografia: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Vigilância Alimentar e 

Nutricional para os Distritos Sanitários Especiais Indígenas: norma técnica. Brasília: 

MS;FUNASA. Acessível em www.funasa.gov.br/internet/bibli_saudeInd.asp 

 

Questão 48 

 

INDEFERIDO 

 

De acordo com a FUNASA (vide em www.funasa.gov.br/internet/bibli_saudeInd.asp), um dos 

mais relevantes problemas de saúde mental na população indígena do Brasil, ou seja, 

envolvendo quase todas as culturas indígenas brasileiras, está relacionado ao abuso do 

consumo de álcool e outras drogas. A depressão e o suicídio são situações apresentadas na 

população indígena, mas não na mesma proporção do abuso de álcool e, ainda, não ocorrem 

com maior freqüência nas fases de vida mencionadas nas alternativas “A” e “C”, ou seja, 

adolescência e idosos, respectivamente. Assim sendo, a alternativa correta é a de letra “B”.  
 

Questão 49 

 

INDEFERIDO 

 

De acordo com o Programa Nacional de Imunização e o Manual de Normas de Vacinação da 

FUNASA, o esquema de vacinação contra a difteria e tétano deve ser iniciado, partir dos 20 

(vinte) anos, em gestante, não gestante, homens e idosos que não tiverem comprovação de 

vacinação anterior ou cujo estado vacinal seja desconhecido. Apresentando documentação 

com esquema incompleto, deverá ser completado o esquema já iniciado. Se o Pólo Base não 

http://www.funasa.gov.br/internet/bibli_saudeInd.asp


dispor de vacinas deverá encaminhar o indivíduo para uma unidade de atenção básica de 

saúde e não de atenção secundária. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1602 de 17 de julho de 2006 - Calendários de 

Vacinação da Criança, do Adolescente, do Adulto e do Idoso. 2006. Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/portaria_vacina.pdf 

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de normas de vacinação. 3. ed. Brasília: Fundação 
Nacional de Saúde, 2001. 
 

Questão 50 

 

INDEFERIDO 

 

De acordo com a Secretaria de Atenção Básica do Ministério da Saúde, “a infecção 

tuberculosa, sem doença, significa que os bacilos estão no corpo da pessoa, mas o sistema 

imune os está mantendo sob controle. O sistema imune faz isto produzindo células chamadas 

macrófagos que fagocitam os bacilos e formam uma “barreira”, o granuloma, que mantém os 

bacilos sob controle. A infecção tuberculosa é detectada apenas pela prova tuberculínica. As 

pessoas infectadas e que não estão doentes não transmitem o bacilo.” Para fazer o 

diagnóstico da tuberculose doença é que são utilizados exames como a baciloscopia e a 

cultura, entre outros. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Manual técnico para o controle da tuberculose: cadernos de atenção básica / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde Departamento de Atenção Básica. – 6. 

ed. rev. e ampl. – Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 

 

Questão 51 

 

INDEFERIDO 

 

Nas aldeias, a atenção básica será realizada por intermédio de Agentes Indígenas de Saúde, 

nos postos de saúde, e pelas equipes multidisciplinares periodicamente. Na organização dos 

serviços de saúde, as comunidades terão uma outra instância de atendimento, que serão os 

Pólos-Base, que podem estar localizados em uma das comunidades indígenas ou num 

município de referência. A maioria dos agravos à saúde, não atendidos pela atenção básica 

realizada nas aldeias, pelos Agentes Indígenas de Saúde deverá ser resolvida em outra 

instância de atendimento, denominada: Pólo-Base. As Casas de Saúde Indígena oferecerão 

serviços de apoio aos pacientes encaminhados à rede do SUS e seus acompanhantes, 

alojando-os, alimentando-os, marcando consultas, exames complementares, providenciando o 

acompanhamento dos pacientes nessas ocasiões e o seu retorno à  comunidade de origem. 

 

Questão 52 

 

INDEFERIDO 

 

Segundo a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, o número, qualificação 

e perfil dos profissionais das equipes de saúde dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, 

serão estabelecidos de acordo com o planejamento detalhado de atividades, considerando: 

além do número de habitantes e da dispersão populacional, as condições de acesso, o perfil 

epidemiológico, as necessidades específicas para o controle das principais endemias e o 

Programa de Formação de Agentes Indígenas de Saúde a ser definido conforme a diretriz 

específica desta política. 

 

Questão 53 



 

INDEFERIDO 

 

O teor da questão é pertinente à Bibliografia do concurso apresentada em edital. O concurso 

foi prestado para selecionar profissionais para a FUNASA, que tem a discricionariedade de 

determinar a especificidade das questões segundo seus interesses e conveniência, para a 

melhor formação do seu quadro profissional.   

 

Questão 55 

 

INDEFERIDO 

 

No tratamento ao paciente com picada de cobra, um dos procedimentos recomendados é fazer 

a medição de registros da circunferência da área picada em vários pontos.  

As demais alternativas citadas não estão corretas ou não estão recomendadas para picada de 

cobra, conforme a bibliografia utilizada para o concurso. 

 

Questão 57 

 

INDEFERIDO 

 

A desfibrilação é usada em situações de emergência quando ocorre  fibrilação ventricular, de 

acordo com a bibliografia utilizada para o concurso. 

Nas situações mencionadas nas demais alternativas, não se utiliza a desfibrilação.   

 

Questão 58 

 

INDEFERIDO 

 

O enunciado pede a complicação pós cirúrgica mais séria. Dentre as alternativas, a mais séria, 

que envolve risco imediato à vida do paciente é o choque hipovolêmico, de acordo com a 

bibliografia recomendada no concurso. 

 

Questão 59 

 

INDEFERIDO 

 

Nesta questão todas as alternativas estão relacionadas com a fisiopatologia do diabetes, de 

acordo com o seu grau de evolução. A produção de corpos cetônicos, é um estágio avançado, 

que ocorre devido a deficiência no metabolismo das gorduras relacionada ao aumento da 

deficiência de insulina.  

 

Questão 60 

 

INDEFERIDO 

 

No enunciado da questão se pede o pico de ação da insulina regular que está entre 2 a 4 

horas. As demais alternativas não se referem ao pico de ação da insulina regular. 

 

FARMÁCIA 
 

Questão 41 



 

DEFERIDO 

 

A questão deve ser ANULADA em razão da amineptina está na lista B1 conforme as 

atualizações da Portaria 344/98. 

 

Questão 43 

 

INDEFERIDO 

 

Os sintomas clínicos observados ao se administrar o opióide  morfino-símiles deprimem a 

respiração, em parte por causa do efeito direto nos centros respiratórios do tronco cerebral e  

estão explicitados na alternativa indicada pela banca que se caracteriza pela depressão 

respiratória e tosse 

 

Questão 49 

 

INDEFERIDO 

 

A alternativa questionada “redução relativa de erros de administração” possui o verbete 

“RELATIVO”, descaracterizando a real vantagem. Portanto, a resposta correta permanece a 

divulgada pela banca.  

 

Questão 52 

 

INDEFERIDO 

 

No tratamento de pacientes com doença AGUDA é indicado o uso da cianocobalamina 

associado ao ácido fólico. Na doença renal CRÔNICA permanece a resposta indicada pela 

banca. 

 

Questão 53 

 

INDEFERIDO 

 

Dentre as alternativas fornecidas não foi especificado peculiaridade do organograma da 

farmácia hospitalar, permanecendo correta a alternativa divulgada pela banca. 

 

Questão 54 

 

INDEFERIDO 

 

Fatores intrínsecos são aqueles que podem causar nos complexos medicamentosos alterações 

tais como incompatibilidades e hidrólise permanecendo a alternativa indicada pela banca 

 

Questão 60 

 

INDEFERIDO 

 

De acordo com a bibliografia sugerida pela banca, farmacocinéticamente o omeprazol é a 

alternativa correta uma vez que o albuterol aumenta o volume de distribuição e o diltiazen tem 

como mecanismo principal a redução moderada variável no volume de distribuição e 

depuração da digoxina e a sulfasalazina tem absorção reduzida 



 

NUTRIÇÃO 
 

Questão 42 

 

INDEFERIDO 

 

A questão se refere à alimentação mista e na mesma bibliografia com alimentação mista 

necessitamos de uma cota maior.  

 

Questão 43 

 

INDEFERIDO 

 

Não existe a alternativa de 65%, só a de 70% , a única resposta que poderia estar correta é 

esta já que estatisticamente para este caso 65 não difere de 70, e foi considerado em torno de 

70%, ninguém consegue parâmetros tão rigorosos ao fazer um planejamento alimentar, isto 

não existe estatisticamente.  

 

Questão 44 

 

INDEFERIDO 

 

De acordo com a referência de Lilian Cuppari, página 60, a questão está bem clara: fibras 

solúveis que não possuem ação na diminuição do colesterol, embora as outras fibras sejam 

solúveis também, elas possuem ação na diminuição do colesterol, ao contrário do que pede a 

questão. Para esclarecer, as fibras solúveis já tem comprovação científica que têm ação na 

diminuição do colesterol, ver o texto na pagina referida. 

 

Questão 45 

 

INDEFERIDO 

 

De acordo com bibliografia utilizada Lilian Cuppari, página 92 : A história dietética fornece 

informações similares ao recordatório de 24 horas, como o enunciado é bem claro quanto à 

informação desejada que é de qualidade de alimentação, o método de frequência alimentar  é 

que relata o hábito usual da população. O outro, o de história alimentar revela as 24 horas o 

que  pode não ser a sua realidade habitual. O texto deixa bem claro esta ideia. 

 

Questão 47 

 

INDEFERIDO 

 

De acordo com a referência bibliográfica estabelecida pelo edital, a página 70 do Krause tabela 

4.4 de teor de vitamina A tem bem claro os valores. Reitero que outras tabelas não foram 

citadas na bibliografia. 

 

Questão 52 

 

INDEFERIDO 

 

Segue item 3.7 da política ; 



 

3.7 desenvolvimento e capacitação de recursos humanos 

O desenvolvimento e a capacitação de recursos humanos constituem diretriz que perpassará 

todas as demais definidas nesta política, configurando mecanismo privilegiado de articulação 

intersetorial, de forma que o setor saúde possa dispor de pessoal em qualidade e quantidade, e 

cujo provimento, adequado e oportuno, é de responsabilidade das três esferas de governo. 

Esse componente deverá merecer atenção especial, sobretudo no tocante ao que define a lei 

n.o 8.080/90, em seu art. 14 e parágrafo único, nos quais está estabelecido que a formação e a 

educação continuada contemplarão ação intersetorial articulada. A lei estabelece, como 

mecanismo fundamental, a criação de comissão permanente de integração entre os serviços 

de saúde e as instituições de ensino profissional e superior, com a finalidade de "propor 

prioridades, métodos e estratégias". O trabalho conjunto com o ministério da educação, 

especificamente, deverá ser viabilizado tendo em vista a indispensável adequação dos cursos 

de formação na área da saúde, abordando todos os aspectos inerentes às diretrizes aqui 

fixadas, com especial atenção à incorporação de conteúdos relevantes à realização dos 

direitos humanos como um dos eixos centrais desta política. No âmbito da execução de ações, 

de forma mais específica, a capacitação buscará preparar os recursos humanos para a 

operacionalização de um elenco básico de atividades, na perspectiva de promoção dos direitos 

humanos, que incluirá: a avaliação de casos; a eleição de beneficiários e seu devido 

acompanhamento nos serviços locais de saúde; e a prevenção e o manejo adequado de 

doenças que interferem no estado de nutrição ou, sob outros aspectos, de condições 

alimentares e nutricionais que atuam como fatores relevantes de risco no desenvolvimento de 

doenças, particularmente as de natureza crônica não transmissível. A capacitação de pessoal 

para o planejamento, coordenação e avaliação de ações deverá constituir as bases para o 

desenvolvimento do processo contínuo de articulação com os demais setores, cujas ações 

estão diretamente relacionadas com a alimentação e a nutrição no âmbito do setor saúde. Essa 

capacitação será promovida levando em conta as questões inerentes à garantia do direito 

humano à alimentação e nutrição adequadas. Deverá, igualmente, capacitar os profissionais 

para prestar a devida cooperação técnica demandada pelas demais esferas de gestão, no 

sentido de uniformizar conceitos e procedimentos que se tornarão indispensáveis para a 

efetivação desta política nacional de alimentação e nutrição, bem como para o seu processo 

contínuo de avaliação e acompanhamento. Portanto esta diretriz também está explícita na lei. 

 

Questão 53 

 

INDEFERIDO 

 

Segundo Abreu também deveremos considerar o que cada serviço tem de realidade, podemos 

ler o texto mais completamente.  

 

Questão 55 

 

INDEFERIDO 

 

A elaboração da questão foi baseada no manual que está na bibliografia recomendada no 

edital do concurso. Descartando-se outra bibliografia. 

 

Questão 59 

 

INDEFERIDO 

 

Página 13 do SISVAN abaixo do quadro de classificação do estado nutricional , ler o item 2 que 

está claro: 



“2. O índice antropométrico mais recomendado pelo SISVAN para avaliação do excesso de 

peso é o imc-para-idade. Isso porque a associação para determinar o risco à saúde é mais 

sensível quando avaliada a relação entre o peso e o quadrado da medida de altura (imc) do 

que com a medida isolada da altura (peso-para-estatura). Acima do percen� l 97 (escore-z +2), 

a criança pode apresentar obesidade. A obesidade é uma doença crônica de natureza multi- 

fatorial, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo, acarretando prejuízos à 

saúde.” 

 

Questão 60 

 

INDEFERIDO 

 

Página 26 do SISVAN refere claramente no item de anemia ferropriva: são considerados 

anêmicos entre 10 e 11 anos crianças que apresentam valores de hemoglobina inferiores  a 

11,5g/dl.  A questão refere que o indivíduo deverá estar em torno deste valor, o que confere 

com o texto. As outras opções estão com valores inferiores ao parâmetro de normalidade. 

 

ODONTOLOGIA 
 

Questão 46 

 

INDEFERIDO 

 

Conforme consta em todos os manuais de emergências médicas no que diz respeito ao 

tratamento do choque anafilático, existe um consenso que a droga que poderá salvar a vida do 

paciente é a adrenalina em uma concentração de 1:1000, em uma quantidade de 0,3ml. Após 

esta aplicação, outras drogas e novas doses poderão ser utilizadas para manter o paciente, 

mas a droga, a posologia e a concentração salvadora são descritas em três livros da 

bibliografia: Peterson, Malamed e Andrade.  

 

Questão 49 

 

INDEFERIDO 

 

A classificação da sociedade americana de anestesiologia desenvolvida é única. Qualquer 

paciente com doença sistêmica leve ou moderada ou com algum fator de risco é classificado 

como ASA II. A classificação é clara e não permite que cada autor faça as suas considerações. 

Questão 58 

 

INDEFERIDO 

 

A técnica de Le Máster é amplamente conhecida e conforme descrita no livro LOPES, Helio P.; 

JUNIOR, José F. S. Endodontia. Biologia e Técnica. 1ª ed. Rio de Janeiro: Ed Medsi, 1999, tem 

como objetivo a visualização das raízes palatinas dos molares superiores.   

 

Questão 60 

 

DEFERIDO 

 



A questão deve ser ANULADA em razão de existir uma divergência entre o tempo de 
imobilização dos diferentes traumas dento-alveolares de uma edição para outra do livro do 
Peterson. Levando em consideração a edição mais recente, a questão passa a ter duas 
respostas corretas. 
 

PEDAGOGIA 
 

Questão 41 

 

INDEFERIDO 

 

Em Libânio, Didática (1994-70), fica bem clara a definição dada à Pedagogia Crítico-Social, 

que se encontra no enunciado, sendo a base dos estudos organizados no referido livro. 

Histórico-Social não pode ser confundido com Crítico-Social, portanto, não há nenhuma 

possibilidade de dúvida. 

 

Questão 42 

 

INDEFERIDO 

 

Não há nenhuma condição de se confundir método de trabalho em grupo com método de 

elaboração conjunta, este diz respeito à dialógica professor-aluno enquanto que o trabalho em 

grupo segue uma dialógica entre os alunos. Ver Libânio 1994-170. 

 

Questão 44 

 

INDEFERIDO 

 

Para Perrenoud (2007/14) a avaliação formativa é uma maneira de regular a ação pedagógica 

direcionando-a para uma ação diferenciada. Nas opções de resposta, a indicada como certa é 

a individuação, esta palavra no dicionário Koogan/Houaiss quer dizer ação de individuar, o que 

distingue um indivíduo do outro. Outra palavra parecida é individualização que no mesmo 

dicionário significa ação ou efeito de individualizar, portanto, pode-se aceitar uma ou outra o 

que não invalida a questão. 

 

Questão 46 

 

INDEFERIDO 

 

Em Bambini 2009/28, podemos ver que a dimensão avaliativa é aquela que leva o professor a 

desenvolver habilidades de coletar, trabalhar, analisar e levantar hipóteses a respeito dos 

dados, o que irá possibilitar a esse professor encaminhar propostas e soluções, não se 

tratando, pois, de determinismo, e sim de dimensões da formação e atividades específicas de 

um professor quando atua em equipe. Ele nada poderá fazer se antes não proceder à 

avaliação da situação. Portanto a resposta é cristalina.  

 

Questão 50 

 

INDEFERIDO 

 

“Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se como objeto” nas palavras de Paulo 

Freire, tem uma dimensão alargada que não se detem apenas no eu e tu mas na assunção da 

identidade cultural. Assim, o diálogo entre o eu e o outro é apenas uma parcela do ato de 



ensinar que para tal exige a assunção da identidade cultural, isto pode ser constatado no livro 

Pedagogia da Autonomia de Freire (1996/41). 

 

Questão 54 

 

INDEFERIDO 

 

O enunciado refere-se a realidade restrita à educação, à saúde ou a qualquer outra atividade 

humana, dentro da instituição ou o grupo que planeja, logo, não se trata apenas de pessoas 

mas também de instituições, o que pode ser constatado em Gandin, 2009/40. Portanto,  não há 

o que interpor à resposta dada. 

 

PSICOLOGIA 
 

Questão 51 

 

INDEFERIDO 

 

A banca esclarece que a questão não se refere a um período de tempo, mas a um 

acontecimento específico (conferir o enunciado da pergunta). O nome do evento em que ocorre 

a transformação mencionada é II Congresso de Trabalhadores em Saúde Mental, e não II 

Congresso Nacional de Trabalhadores em Saúde Mental. Sendo assim, não há indução a erro, 

e a alternativa E (gabarito) é a única correta. 

 


