
 

  

 

MATÉRIA – CONHECIMENTO ESPECÍFICO (NÍVEL MÉDIO) 

CARGO: ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIO  

 QUESTÃO :   42  -  A questão explora conhecimentos básicos de manutenção, que exigem a leitura de projetos de 

arquitetura,  por exemplo, em uma recuperação ou reforma. Apesar de usual no caso descrito na afirmativa 3, as 

linhas tracejadas devem ser usadas para linhas além do plano do desenho; portanto, essa afirmativa está incorreta 

e, em razão desse equívoco, a banca altera o gabarito da alternativa "D" para a alternativa "E".   

 

 QUESTÃO :  56   -   A questão 56 explora o conteúdo "conhecimentos básicos de manutenção hidráulica". Em razão 

de equívoco na formulação da questão, quando, no enunciado, se determinou um diâmetro de 24 mm (em vez de 

25mm), a banca ANULA a questão. 

 

CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 

QUESTÃO:  35  A questão 35 se refere ao processo administrativo disciplinar previsto na Lei nº 8112/90.O 

afastamento preventivo do servidor é pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, nos termos do caput do art. 147 da Lei 

nº 8112/90. Ocorre que o parágrafo único do art. 147 prevê a possibilidade de prorrogação por igual prazo, 

perfazendo o prazo total de 120 dias de afastamento como medida cautelar. Embora a alternativa não tenha 

tratado da possibilidade ou não da prorrogação, entendo que a melhor solução é a anulação da questão em razão 

da possibilidade em tese do afastamento do servidor pelo prazo total de até 120 dias. 

Portanto, essa questão 35 deve ser ANULADA.   

QUESTÃO:  51 A questão 51 trata do item do programa: Funções Administrativas: planejamento, estrutura 

organizacional, racionalização do trabalho; indicadores de excelência. Tendo em vista que a alternativa que afirma 

“Os comitês interfuncionais e as forças-tarefa, cujos membros são de diferentes departamentos, possuem como 

vantagem a eficácia na realização das tarefas” está correta, esta questão deve ter o seu gabarito alterado para a 

alternativa que afirma que estão corretas, apenas: "2, 3 e 4". No caso da prova de tipo 1, a mudança de gabarito é 

da letra "B" para a letra "D"; na prova de tipo 2, a mudança de gabarito é da letra "C" para a letra "D" e na prova 

de tipo 3, a mudança de gabarito é da letra "D" para a letra "C" 

 

CARGO: DESENHISTA EM ARTES GRÁFICAS 

 QUESTÃO:  51  Considerando que a alternativa E está equivocada, pois, no Software Adobe Photoshop, não é 

possível pintar o contorno de uma figura fechada clicando-se com o botão direito do mouse sobre a paleta de 

cores; e também, que, de fato, nesse software, a função Transfer altera a opacidade do pincel por meio da 

pressão da caneta na mesa digitalizadora (alternativa D), a banca altera o gabarito da alternativa E para a 

alternativa D. 

    

CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIA ÁREA BIOLOGIA 

QUESTÃO:  34  Especificar a preparação de uma solução de cloreto de sódio a 0,9% significa dizer que, em 100 

partes da solução, 0,9 partes são de cloreto de sódio (soluto), ou seja, 0,9 g de cloreto de sódio em 100 ml de 

água. Portanto, a alternativa E está incorreta. A banca altera o gabarito para a letra B, a qual, efetivamente, 

contém a resposta correta.  



 

 

QUESTÃO:  47  Em razão de equívoco na formulação que resultou na possibilidade de duas alternativas corretas 

(A e C), a banca ANULA a questão.  

QUESTÃO:  48 Em razão de equívoco na formulação que resultou na possibilidade de duas alternativas corretas (C 

e D), a banca ANULA a questão. 

QUESTÃO:  49  A questão, de fato, apresenta equívoco conceitual no tópico 3 [A utilização de éter, nitrogênio, 

argônio e clorofórmio é inaceitável], uma vez que o nitrogênio e o argônio são aceitáveis em certas condições. 

Além disso, não há, entre as alternativas disponibilizadas, uma combinação que reúna os tópicos corretos (1 e 4). 

Portanto, a banca ANULA a questão. 

QUESTÃO:  60 A letra E está errada, porque a afirmativa 4 está incorreta, pois a condensação dos cromossomos 

ocorre na prófase I, entretanto a formação do fuso acontece durante a metáfase. Por isso somente as afirmativas 

1, 2 e 3 estão corretas, o que corresponde à alternativa D. 

Assim, a banca altera o gabarito dessa questão da alternativa E para a alternativa D.  

 

CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIA ÁREA NUTRIÇÃO DIETETÍCA 

QUESTÃO:  34 Em razão desse item estar formulado com apenas quatro alternativas, a banca ANULA a questão.  

 

CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIA ÁREA QUÍMICA 

QUESTÃO: 46 Realmente houve equívoco na divulgação da resposta dessa questão. Assim, a banca altera o 

gabarito para a alternativa E que, de fato, contém a resposta correta.  

 

CARGO: TÉCNICO EM ARTES GRÁFICA 

QUESTÃO: 54  A questão 54 versa sobre a linguagem Postscript. A afirmativa 1 aponta que “O postscript é um 

formato de arquivo que serve para padronizar as características de impressão em diferentes máquinas”. A 

afirmativa é ambígua e pode ser considerada tanto certa quanto errada, a depender do tipo de criação do arquivo 

postscript: ele pode ser dependente do dispositivo e/ou driver ou independente. Neste último caso, ele padroniza 

as características de impressão.  

Assim, em razão dessa ambiguidade ou, dito de outra forma, no caso de essa afirmativa ser considerada correta, 

não há, no gabarito, um arranjo que a inclua junto às demais afirmativas corretas, optou-se por anular a questão. 

  

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

QUESTÃO: 36 A questão aborda a evidenciação dos bens permanentes das entidades públicas que deverá ser 

realizada através dos inventários, de forma discriminada e consolidada no balanço patrimonial. Dessa forma, a 

banca conclui que o gabarito deve ser alterado para a Letra D. 

 

QUESTÃO: 59 A questão diz respeito à Lei de Licitações, quanto a aspectos definidos no art. 55 e não no art. 22. 

Dessa forma, a questão deve ser anulada. 



  

 

CARGO: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 

QUESTÃO: 31 Considerando que, de fato, houve um corte na figura 1 que retirou os valores dos dois resistores, a 

questão não pode ser solucionada. Portanto, a banca ANULA a questão. 

QUESTÃO: 44 A potencia trifásica seria raiz de três vezes a corrente de linha, vezes a tensão de linha. Na questão, 

ficou faltando multiplicar a resposta do gabarito pelo fator de raiz de três. Em razão desse equívoco, a banca 

ANULA a questão.  

QUESTÃO: 49 A questão trata de voltímetro elementar, fundo de escala 18V, INFORMAÇÃO FALTOU POR  ISSO A 

QUESTAO DEVE SER ANULADA. Com 18V e uma resistência de 1800 ohms a corrente máxima do voltimetro é  

0,01 A  e dessa forma colocando em serie um resistor de 16200 ohms se poderia medir os 180 V. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A questão trata de voltímetro elementar, fundo de escala 18V, uma resistência de 1800 ohms e corrente máxima 

do voltímetro de 0,01 A. Dessa forma, se se colocasse em série um resistor de 16200 ohms, se poderia medir os 

180 V. Contudo, como essas informações não estão completas, o que impede a resolução desse item, a banca 

ANULA a questão. 

QUESTÃO: 55  Concordo que  faltou a informação referente ao valor da tensão terminal nominal do referido 

gerador síncrono. E por isso a questão não pode ser resolvida. 

Deve ser ANULADA 

QUESTÃO: 56 Considerando que, de fato, houve um erro no número de polos, que deveria ser 20 para a resposta 

ser B, e também que, para 10 polos, não tem resposta, a banca ANULA a questão 

 

CARGO: TÉCNICO EM MECÂNICA 

QUESTÃO:  55 Trata-se de uma questão do tópico "hidropneumática". O circuito pneumático mostrado na figura é 

composto por uma válvula de 3/2 vias, acionada pneumaticamente, com fluxo na posição de repouso ligada a 

uma válvula OU. Tomando como entrada as condições de  E1 e E2 tem-se a seguinte sequência de saída: I=1, II=1, 

III=0 e IV=1. Como, de fato, não há alternativa correspondente, a banca ANULA a questão. 

 

CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 

QUESTÃO:  50 Considerando que a questão foi formulada com base em tópico não contemplado no programa do 

Edital, a Banca ANULA a questão. 

QUESTÃO:  51 Considerando que a questão foi formulada com base em tópico não contemplado no programa do 

Edital, a Banca ANULA a questão. 

QUESTÃO:  53 Considerando que a questão foi formulada com base em tópico não contemplado no programa do 

Edital, a Banca ANULA a questão 

QUESTÃO:  55 Considerando que a questão foi formulada com base em tópico não contemplado no programa do 

Edital, a Banca ANULA a questão. 

 



 

 

QUESTÃO:  58 Considerando que a questão foi formulada com base em tópico não contemplado no programa do 

Edital, a Banca ANULA a questão. 

QUESTÃO:  59 Considerando que a questão foi formulada com base em tópico não contemplado no programa do 

Edital, a Banca ANULA a questão. 

QUESTÃO:  60 Considerando que a questão foi formulada com base em tópico não contemplado no programa do 

Edital, a Banca ANULA a questão. 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

QUESTÃO: 17 A questão explora o tópico "Fundamentos de enfermagem" e é formulada com base em um caso 

clínico com os seguintes dados: mulher de 55 anos, internada e com os seguintes SSVV: T = 38,20C, R =18 

mov/res/min, PA= 130x85 mmHg e P = 95 bat/min. Como o técnico deve caracterizar os SSVV dessa paciente? A 

alternativa admitida como correta no gabarito preliminar foi a identificada com a letra B [Afebril, dispneia, 

normotensão e normosfigmia.].  

Entretanto, houve um equívoco na determinação do gabarito e, na verdade, conforme o que preconiza Porto 

(2013), a paciente apresenta-se com febre moderada, eupneia, pré-hipertensão (limítrofe, conforme Porto) e 

pulsação normal (normosfigmia). 

Assim, a banca altera o gabarito da letra B para a letra A. 

Ref. PORTO, Celmo Celeno. 7. ed. Exame Clínico. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

QUESTÃO: 30 A questão foi proposta nos termos: Sobre os cuidados imediatos realizados ao recém-nascido (RN), 

analise as proposições abaixo. 

1) O RN a termo e com boa adaptação ao ambiente extrauterino, ao nascimento, deverá ser colocado no colo da 

mãe dentro do primeiro minuto de vida. 

CORRETO: Quanto mais o neonato com boa vitalidade for colocado no colo materno ele estabilizará sua 

temperatura e se adaptará ao meio externo. O clampeamento do cordão deverá ocorrer após o término de sua 

pulsação (que ocorre cerca de 1 a 3 minutos após o desprendimento do neonato) e deve ser realizada com o 

recém nascido no colo materno.  

2) Recomenda-se a administração de 1mg de vitamina K, por via intradérmica, em todos os RN nascidos a termo 

para evitar hemorragias. 

ERRADO: A vitamina K deve ser administrada por via intramuscular ou subcutânea.  

3) Todo RN e sua mãe devem receber uma identificação, através de pulseira fixada no tornozelo. Ela deve conter, 

no mínimo, as seguintes informações: nome da mãe e registro; data e hora do nascimento e sexo do neonato. 

ERRADO: O ministério da saúde não determina o local de fixação da pulseira, apenas estabelece as informações 

mínimas para registro, que são: nome da mãe, nº do registro hospitalar, data e hora do nascimento e sexo do RN.  

4) O Ministério da Saúde recomenda a administração de uma gota de nitrato de prata a 1% em cada olho de 

todos os recém-nascidos. RN do sexo feminino devem receber 1 gota adicional do nitrato de prata a 1% na 

genitália externa. 



 

 

ERRADO: O Nitrato de prata deve ser administrado em todos os neonatos, independentemente da via de parto. A 

dose administrada é uma gota em cada olho e duas gotas na genitália externa do RN de sexo feminino.  

Apenas a proposição 1 está correta e nenhuma das combinações de resposta apresenta essa possibilidade. Deste 

modo, a questão está ANULADA.  

Referências: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Atenção ao pré-

natal de baixo risco. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2012.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 

Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde. 2. ed. atual. Brasília: Ministério da Saúde, 

2014.  

 

 

 

MATÉRIA NOÇÕES DE INFORMÁTICA (NÍVEL MÉDIO) 

 

CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 

QUESTÃO: 29  O gabarito deve ser alterado visto que a afirmativa (3) é falsa. Para designar uma URL, a expressão: 

"pessoa1@dominio1.com" ficou faltando o esquema, ou protocolo, no caso, o "mailto".  Deveria ter sido 

"mailto:pessoa1@dominio1.com". Como mostra o site: https://en.wikipedia.org/wiki/URL#History: 

temos a sintaxe que uma URL tem que satisfazer ("Every HTTP URL conforms to the syntax of a generic URI"): 

URI = scheme:[//authority]path[?query][#fragment] 

onde: 

authority = [userinfo@]host[:port] 

 

Apenas a afirmação (2) é correta, levando à modificação do gabarito para a letra "D". 

 

Com relação ao recurso que alega que a questão deveria ser anulada, este será indeferido, pois: a afirmação (2) é 

considerada correta (não há contestação aí); E a afirmação (1) é falsa por que Internet Explorer, Google Chrome, 

Mozilla Firefox e o Safari são exemplos de NAVEGADORES da Web, que podem, entre os seus diversos serviços, 

suportar aplicativos que gerenciam o correio eletrônico, mas a afirmação é falsa por levantar que esses exemplos 

são exclusivamente ferramentas de  gerenciamento de correio eletrônico.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MATÉRIA – CONHECIMENTO ESPECÍFICO (NÍVEL SUPERIOR) 

 

CARGO: ADMINISTRADOR 

QUESTÃO:  44 A questão 44 aborda aspectos do item “3. Tomada de decisão nas organizações.” do programa.  

Em função das características descritas na questão poderem ser associadas também ao Diagrama de Influência.  

Em razão de equívoco na formulação, a qual apresenta duas alternativas corretas, a banca ANULA a questão. 

 

QUESTÃO: 64  Em razão de equívoco na formulação, a qual apresenta duas alternativas corretas, as alternativas D 

e E, a banca ANULA a questão. 

 

CARGO: ARQUITETO E URBANISTA 

QUESTÃO: 41 A questão diz respeito ao  tópico "Controle ambiental das edificações (térmico acústico e 

luminoso)" do programa do Edital. De fato, por equívoco na formulação, a questão  ficou com duas possibilidades 

de resposta correta:  lã de escória (alternativa A) e lã mineral (alternativa C). Em razão desse equívoco, a questão 

deve ser anulada. 

QUESTÃO:  44  A questão diz respeito aos tópicos: Controle ambiental das edificações (térmico acústico e 

luminoso) e Ar-condicionado, do Programa do Edital.  

A questão aborda nomenclatura que corresponde ao parâmetro para elaboração de projetos de Climatização e de 

Arquitetura — a carga térmica, letra D. Entretanto, a alternativa correta contém um equívoco de grafia, isto é, em 

vez de "carga térmica", aparece "carga de térmica". Mesmo que não altere significativamente os sentidos, pode, 

eventualmente, induzir candidatos inseguros a erro.  

Portanto, a questão deve ser anulada. 

QUESTÃO:  50 A questão diz respeito aos Itens 1: Projetos de arquitetura e 15 Conhecimentos de orçamento e 

composição de custos, levantamento de quantitativos, planejamento e controle físico-financeiro do Programa do 

Edital.  

Os recursos têm provimento. A resposta correta é a letra B: “O edifício de forma planimétrica quadrada”, haja 

vista que o mencionado autor citado nos recursos, de fato, revisou o conceito em edição mais recente dos seus 

estudos. Assim o gabarito deve ser alterado para a letra B. 

QUESTÃO:  64 A questão diz respeito aos Itens 3. Programação de necessidades e 13. Prevenção contra incêndio.  

Os recursos têm provimento, haja vista constar no Código de Segurança contra Incêndio e Pânico para o Estado 

de Pernambuco variados tipos de usos de edifícios com alturas inferiores a 18 pavimentos, definindo a 

obrigatoriedade de escada com antecâmara e a formulação não definiu qual seria o uso específico do edifício. 

Portanto, a questão deve ser anulada. 

QUESTÃO:  65 A questão diz respeito aos Itens 3. Programação de necessidades e 13. Prevenção contra incêndio.  

Os recursos têm provimento, haja vista constar no Código de Segurança contra Incêndio e Pânico para o Estado 

de Pernambuco variados tipos de edifícios residenciais coletivos em altura e a questão não definiu esse dado 

específico. Assim, a questão deve ser anulada. 



 

 

QUESTÃO:  80 A questão diz respeito ao item 18. Conhecimentos e Aplicabilidade do AUTOCAD do Programa do 

Programa do Edital.  

A questão discorre sobre Programas CAD — podendo ou não possuir interface BIM — e que são utilizados como 

ferramenta de desenho para Projetos de Arquitetura e Engenharias.  

Parte dos recursos meritórios ponderam que a alternativa correta é a "B) 1, apenas" e não a "C) 1 e 3 apenas" , 

como registrado no gabarito, e solicitam alteração de gabarito. Outros argumentam que todas as afirmativas 

estão erradas: [1] porque a grafia correta de um dos programas CAD é Archicad e não Arquicad, como aparece 

nas três afirmativas e [2] trechos das afirmativas 2 e 3 discorrem que os Softwares aludidos “são produzidos por 

companhias distintas”, quando na verdade, os Softwares AUTOCAD e Revit são produzidos pela mesma 

companhia, por isso tudo a questão deve ser anulada.  

Analisando as afirmativas da questão: 

Na afirmativa 1: “Os Softwares CAD — como o Autocad, Revit, Arquicad, Vectorworks —, quando utilizados para o 

desenho do Projeto de Arquitetura, requerem, além de conhecimentos básicos de informática, conhecimentos 

específicos em desenho e representação gráfica.” 

Observa-se que os nomes dos Softwares estão em apóstrofe destacada por travessão e acompanhados da 

conjunção ‘como’, indicando uma intercalação apenas ilustrativa, acessória e exemplar à sentença. O cerne da 

questão não são os nomes dos Softwares CAD — podem ser retirados sem que a sentença perca sentido —,  mas, 

sim, o fato de que estes ou outros, quando utilizados para o desenho de Arquitetura, requerem conhecimentos 

específicos e outros conhecimentos. Também não há qualquer alusão às companhias que produzem esse tipo de 

Softwares. A afirmativa, desse modo, está correta.  

Na afirmativa 2: “Softwares CAD — como o Autocad, Revit, Arquicad, Vectorworks e outros — diferem penas por 

serem produzidos por companhias distintas: todos possuem comandos idênticos e mesma nomenclatura.”  

Como na afirmativa 1, os nomes dos programas estão colocados em apóstrofe, travessão e acompanhados de 

‘como’ retiram qualquer importância de como esses são grafados. A questão está errada porque afirma que os 

(todos) Softwares CAD são produzidos por companhias distintas e possuem idênticos comandos, com idênticas 

nomenclaturas.  

Na afirmativa 3:“Softwares CAD como o Autocad, Revit, Arquicad, Vectorworks são produzidos por companhias 

distintas, possuem interfaces diferentes e, mesmo que apresentem comandos que realizam operações idênticas, 

tais comandos não apresentam sempre a mesma nomenclatura, na elaboração de desenhos técnicos.” Por não 

estarem os nomes dos Softwares sob apóstrofe, apesar de precedidos pela conjunção ‘como’, a sentença conecta 

a especificidade dos nomes dos Softwares ao restante dela, onde afirma serem todos esses específicos Softwares 

produzidos por companhias distintas. A afirmativa está errada. Por tudo isto a afirmativa 1 — alternativa B —  é a 

única correta. Assim, a banca altera o gabarito para a alternativa B. 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

QUESTÃO: 46 A questão 46 trata do tópico “5 NOB-SUAS e eixos estruturantes da gestão da política” e aborda 

conteúdo referente a gestão financeira e orçamentária do SUAS, apresentando alternativas sobre os requisitos 

para elaboração da peça orçamentária.  A banca examinadora constatou que, de acordo com a legislação em 

foco, todas as alternativas estão corretas e, portanto, está alterando o gabarito divulgado para E. 

QUESTÃO: 54 A questão 54 trata do tópico “Política nacional do idoso – Lei nº 8.842 de 04/01/1994 (e alterações 

posteriores)”. 



 

 

A formulação da política nacional do idoso era de competência dos conselhos conforme a Lei nº 8.842/1994, em 

seu Artigo 7º - “Compete aos conselhos de que trata o artigo anterior a formulação, coordenação, supervisão e 

avaliação da política nacional do idoso, no âmbito das respectivas instâncias político-administrativas. ” 

O referido artigo 7º foi alterado pela Lei 10.741 de 2003 (Estatuto do Idoso) passando a vigorar com a seguinte 

redação: " Compete aos Conselhos de que trata o art. 6º desta Lei a supervisão, o acompanhamento, a 

fiscalização e a avaliação da política nacional do idoso, no âmbito das respectivas instâncias político-

administrativas." 

 A formulação da política do idoso deixou de ser competência dos conselhos a partir da Lei 10.471 de 2003.  

A alternativa B está incorreta porque a proposição 4 da questão  “Compete aos conselhos do idoso a formulação, 

a coordenação, a supervisão e a avaliação da política nacional do idoso, no âmbito das respectivas instâncias 

político-administrativas” está errada por não considerar a alteração dada pela Lei 10.741 ao artigo 7º. 

Em face do exposto, a banca examinadora anula a questão. 

QUESTÃO: 78  A questão 78 refere-se ao tópico "14. Planejamento e gestão de políticas e projetos sociais. 

Avaliação de políticas e programas sociais. Estratégias e procedimentos teórico metodológicos do Serviço Social. 

O processo interventivo do Serviço Social". 

O recurso procede, pois a questão B incorpora o item 3, que se refere não ao relatório de entrevista, mas ao 

relatório de um estudo social, o qual é mais complexo que um relatório de entrevista, exigindo "análise da 

situação com base no marco teórico-metodológico/legal, possibilitando a emissão de parecer sobre as 

necessidades, demandas e possíveis respostas institucionais", como especificado no item 3. 

Em face do exposto, a banca examinadora altera o gabarito divulgado para a alternativa D, que reúne apenas os 

itens 2 e 5, os quais, de fato, são os únicos corretos.   

 

 

CARGO: DIRETOR DE PRODUÇÃO 

QUESTÃO: 44 A questão indaga, objetivamente, o ano e o país de criação do reality show "Big Brother".  

De fato, esse dado não é conteúdo dos pontos 1 (Gêneros e formatos radiofônicos e televisivos) e 10 (Noções 

básicas de roteiros de gêneros diversificados), uma vez que não explora conceitos, características, roteiros e 

outros aspectos relevantes desses conteúdos, nem tampouco do ponto 20 (Documentários e programas 

especiais), já que se trata de uma informação de caráter enciclopédico de um tópico (o reality show Big Brother) 

que não é assunto específico do programa deste Edital. 

Portanto, em razão de não atender as especificações do programa, conclui-se pela ANULAÇÃO da questão. 

UESTÃO: 50 A questão indaga qual o ano em que foi criada a tecnologia de radiodifusão FM.  

Porém, essa informação de caráter enciclopédico, de fato, não faz parte do conteúdo dos pontos 2 (Tecnologia de 

transmissão de sinais de rádio e TV ), 4 (Tipos de emissoras de rádio e de televisão) ou 8 (Conceitos básicos da 

radiodifusão), pois não aborda conhecimentos técnicos, características ou conceitos relativos à tecnologia de 

radiodifusão FM.  Portanto, em razão de não atender as especificações do programa, conclui-se pela ANULAÇÃO 

da questão. 

QUESTÃO: 52 A questão compreende o ponto 5 do conteúdo programático, Categorias trabalhistas no rádio e na 

televisão. Considerando o Quadro Anexo ao Decreto Nº 84.134 de 30 de outubro de 1979, onde à função é 

sobreposta a execução da mixagem.   Portanto, a questão está anulada. 



 

 

QUESTÃO: 54 A questão solicita um dado específico de uma pesquisa realizada por uma consultoria privada 

(Teleco) em 2012: qual o percentual dos lares brasileiros a televisão atinge (em 2012)? 

Além de ser uma pesquisa bastante defasada, a formulação não conecta esse dado a pontos do programa como o 

6 (Políticas editoriais das rádios e das emissoras de televisão), o 9 (Planejamento da produção de programas de 

televisão e rádio) ou o 12 (Estrutura e funcionamento das emissoras de rádio e televisão).  Diante do exposto, 

conclui-se pela ANULAÇÃO da questão. 

QUESTÃO: 63 Todos os cinco formatos de armazenamento de material audiovisual apresentados como 

alternativas à questão promovem a gravação em suporte de fita magnética. Portanto, não existe alternativa capaz 

de registrar vídeo e áudio em disco rígido. Em razão desse equívoco, a banca ANULA a questão. 

 

 

CARGO: ENGENHEIRO ÁREA AMBIENTAL 

 

QUESTÃO: 51 Esta questão aborda o tópico “Monitoramento da qualidade do ar; efeitos estufa; aquecimento 

global e mudanças do clima”.  Apesar de alguns autores ainda relatarem o problema da geração de CFC associada 

aos aparelhos de ar-condicionado, e de que ainda haja, no contexto global, ameaça real à camada de ozônio pela 

emissão de CFC, associada à produção de espumas na China (https://eia-international.org/wp-

content/uploads/Blowing-It-final.pdf), considerando que há certas divergências relacionadas a esse tema, esta 

banca opta por ANULAR a Questão 51. 

QUESTÃO: 60 Esta questão aborda o tópico “Avaliação de impactos ambientais: principais etapas de elaboração e 

noções de métodos utilizados (lista de verificação, matriz de interação, redes de interação, superposição de 

cartas, modelos de simulação, análise multiobjetivo)“.  

Apesar do tema “método da análise Benefício-Custo” ser um dos métodos mais utilizados na avaliação de 

impactos ambientais, considerando que este não está explicitamente listado no programa do concurso de que 

trata este Edital, esta banca opta por ANULAR a Questão 60. 

QUESTÃO: 62 Essa questão trata do tópico “Planejamento e resposta a emergências: Plano Nacional de 

Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos - P2R2 e 

Normas ABNT aplicáveis ao controle de produtos químicos (série 14.725)”.  

Realmente, de acordo com P2R2, conforme publicado pelo Ministério do Meio Ambiente sobre os princípios do 

plano, todas as 3 alternativas propostas na questão estão corretas.  

Dessa forma, a banca avaliadora altera o gabarito  da Questão 62 para a alternativa E) (1, 2 e 3). 

QUESTÃO: 68 Essa questão trata do tópico “Recuperação de áreas degradadas: conceitos básicos de recuperação, 

reabilitação e restauração.”  

De fato, houve equívoco na formulação da questão. que apresenta quatro alternativas corretas (A, B, D e E) sobre 

um ‘projeto de recuperação de área degradada’. 

Dessa forma, a banca declara a questão anulada. 

QUESTÃO: 71 Essa questão trata do tópico “Noções de processos de degradação (erosão eólica, erosão pluvial e 

escorregamento). Noções de medidas corretivas (estabilização de talude e blocos, revegetação, condução de 

regeneração natural).”  

 



 

 

Realmente, de acordo com a Reunião Brasileira de Manejo e Conservação do Solo e da Água (2016), sobre os 

fatores causadores da erosão apenas a afirmativa "3) o plantio alternado de diferentes culturas" é que estaria 

INCORRETA. Tanto o fator "1) o elevado envolvimento do solo no sistema convencional" quanto o "2) aumento da 

compactação e da densidade do solo" são causadores da erosão.  

Dessa forma, a banca avaliadora ALTERA o gabarito da Questão 71 para a alternativa D (1 e 2). 

QUESTÃO: 74 Essa questão trata do tópico “Planejamento ambiental, planejamento territorial, urbanismo, 

vocação e uso do solo (Estatuto das Cidades).”  

De fato, houve equívoco na formulação da questão que apresenta quatro alternativas corretas (A, B, D e E) sobre 

"economia ambiental". 

Dessa forma, a banca declara a questão anulada. 

 QUESTÃO: 80 Essa questão trata do tópico “Noções de drenagem, hidráulica, hidrologia e solos, sistemas de 

coleta de água, sistema de coleta de esgoto, estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto”.  

Esta banca avaliadora reconhece que, de fato, houve equívoco na determinação do gabarito desta questão, uma 

vez que fazem parte do sistema de macrodrenagem "canal" (alternativa 2) e "reservatório" (alternativa 4).  

Em razão do citado equívoco, a banca ALTERA o gabarito da Questão 80 para a alternativa D (2 e 4). 

 

 

CARGO: ENGENHEIRO ÁREA ELÉTRICA 

QUESTÃO: 43 O valor aproximado de raiz de 2 a ser utilizado na resolução da questão (1,4 ou 1,41) pode gerar 

duas alternativas. Em razão desse equívoco, a questão deve ser anulada. 

QUESTÃO:  66 Considerando que faltou no desenho raiz (2)Lg, no lugar de Lg, para a resposta correta (C), a 

questão deve ser anulada. 

QUESTÃO: 71 termo Retificação é apropriado ao caso do comutador, Vide o livro de Máquinas elétricas do Irving  

KOSOW, vol. 1, p. 15. Contudo, esse termo se aplica à retificação da tensão ALTERNADA em CONTÍNUA, o  que 

torna a alternativa C também incorreta. Portanto, a questão deve ser anulada. 

QUESTÃO: 75 A solução do candidato está errada, pois 800*746 = 596,8kW. 

Contudo, ao se refazer a questão, verificou-se o uso errado de Xs = 2,02 e FP = 0,85, capacitivo que daria como 

correta a letra D. 

E, resolvendo a questão: 

Pentrada = 800*746 + 22,2 = 619 kW 

Ia = 619*10^3 / sqrt(3) * 2300 * 1 = 155,38 fase ( 0)   

Ef = 2300/ sqrt(3)  - j 2,05*155,38 fase(0) 

Ef = 2300/ sqrt(3)  - j 318,53 

Como essa resposta não está explicitada na questão, esta deve ser ANULADA. 

QUESTÃO: 76 Considerando que, de fato, houve erro na tensão terminal, a qual deveria ser 230 Volts, a questão 

deve ser ANULADA. 



 

 

CARGO: ENGENHEIRO ÁREA MECÂNICA 

QUESTÃO: 37 Nessa questão, o gabarito apresentado como correto é a alternativa D (motor de indução trifásico). 

Entretanto, essa resposta está incompleta, pois não consta "Motor de indução trifásico com representação de 

ambas as extremidades de cada enrolamento do estator", conforme indicado na referida publicação do 

SENAI/CST "Elétrica-Desenho Leitura e Interpretação". Assim, a resposta correta à questão é a alternativa E 

(Motor de corrente alternada trifásico), conforme as normas ABNT, DIN, JIS e IEC que constam na referida 

publicação e a banca altera o gabarito para a letra E. 

QUESTÃO: 38 Tópico: Motobombas. 

Em razão de equívoco na formulação do enunciado, a troca do termo "peso específico" por "massa específica", a 

banca ANULA a questão. 

QUESTÃO: 44 Tópico: Psicrométrica aplicada aos sistemas de ar condicionado. 

Em razão de a questão apresentar na figura duas opções de análise do eixo 0B, a banca ANULA a questão. 

QUESTÃO: 47 Tópico: Dimensionamento de rede de dutos.  

Em razão de, no enunciado, se utilizar o termo "diâmetro" em vez de "secção transversal", a banca ANULA a 

questão. 

QUESTÃO: 61 Em razão de a questão não apresentar uma possibilidade de resposta correta, a banca ANULA a 

questão. 

QUESTÃO: 62 Tópico:Processos de transmissão de calor em edificações. 

Em razão de a questão apresentar um erro de unidade no enunciado, referente à espessura da parede (0,15 cm, 

em vez de 0,15 m), erro esse que inviabiliza chegar à resposta correta, a banca ANULA a questão.  

 

QUESTÃO: 68 Tópico: Sistemas e equipamentos de ar condicionado existente. 

De fato, a formulação não apresenta, entre as alternativas disponibilizadas, uma combinação que especifique as 

afirmativas corretas (3 e 5) e, devido a esse equívoco, a banca ANULA a questão. 

 

 

CARGO: ECONOMISTA 

QUESTÃO: 36 Em razão de um erro de escrita no gabarito, a questão não tem resposta entre as opções 

apresentadas. Assim, a banca ANULA a questão. 

QUESTÃO: 48 Em razão de um erro no enunciado, a não inclusão do termo "curto prazo", a questão pode ser 

analisada como de longo prazo, que apresenta duas alternativa corretas. Assim, a banca ANULA a questão. 

QUESTÃO: 66 Em razão de um erro de escrita no parâmetro beta da primeira equação das restrições entre 

chaves, a questão não tem resposta entre as opções do gabarito. Assim, a banca ANULA a questão. 

QUESTÃO: 78  Em razão de, na tabela de dados, as linhas da variável resposta e da variável regressora estarem 

permutadas, não há resposta entre as disponíveis no gabarito. Portanto, a banca ANULA a questão. 

 

 



 

 

CARGO: MÉDICO ÁREA CARDIOLOGIA 

QUESTÃO: 22 Não existe consenso sobre a existência de 3 subdivisões do ramo esquerdo do feixe de His entre os 

autores, entretanto, publicações recentes já admitem a origem de uma subdivisão anteromedial do ramo 

esquerdo, como as registradas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Outro aspecto a ser considerado é que a 

alternativa C (O feixe de Bachmann localiza-se no átrio direito) também está incorreta, já que este feixe localiza-

se no átrio esquerdo e, assim, essa alternativa também atende ao comando, que solicita a identificação de 

alternativa incorreta.  

Assim, considerando que há duas possibilidades de resposta, a banca ANULA a questão. 

QUESTÃO: 66 Considerando que, de fato, houve equívoco na determinação da resposta correta, a banca 

examinadora altera o gabarito para a alternativa C, resposta que atende corretamente ao comando da questão. 

 

 

CARGO: MÉDICO ÁREA PSIQUIATRIA 

QUESTÃO: 25 A questão solicita a identificação de uma das características do Delirium e, realmente, apresenta 

duas respostas possíveis: a proposta no gabarito - alternativa B (presença de ilusões) e a alternativa A (a presença 

de delírio). Em razão desse equívoco na formulação, a banca ANULA a questão. 

QUESTÃO: 33 A questão solicita a identificação de uma das características da demência por corpos de Lewi e, 

realmente, apresenta duas respostas possíveis: a proposta no gabarito - a alternativa B (referente à 

caracterização clínica) e alternativa A (referente à sua prevalência).  Em razão desse equívoco na formulação, a 

banca ANULA a questão. 

QUESTÃO: 44 Em razão de o enunciado não apresentar a precisão necessária, o que resultou na possibilidade de 

mais de uma resposta correta, a banca ANULA a questão. 

QUESTÃO: 64 Em razão de a questão, de fato, ter sido formulada com duas alternativas corretas de resposta, a 

alternativa A e a alternativa C, a banca ANULA a questão. 

 

QUESTÃO: 69 A contestação é cabível porque o termo usado no enunciado como "transtorno de mau hábito" 

deveria estar especificado de acordo com o CID-10, como exigido na questão, isto é, "outros transtornos dos 

hábitos e impulsos". Em razão desse equívoco, a banca ANULA a questão. 

 

 

CARGO:  QUÍMICO 

QUESTÃO: 76 A questão 76 possui um erro no mecanismo (figura) e deve ser anulada 

 

 

 

 

 



 

 

CARGO:  PSICOLOGO 

 

QUESTÃO: 32 A questão 32 aborda o tópico do programa “Dependência química”, particularmente, no que diz 

respeito à relação entre dependência química e seus efeitos e tratamentos.  

A alternativa correta, conforme o gabarito preliminar, é a letra E, a qual é proposta nos termos: “Essa 

dependência (de drogas) pode ser tratada e controlada, reduzindo-se os sintomas, alternando-se, muitas vezes, 

períodos de controle desses sintomas e de retorno da sintomatologia.”. É uma assertiva realmente correta.  

Já a alternativa D é proposta da seguinte forma: “Essa dependência (de drogas) gera uma compulsão resultante 

da necessidade de maior quantidade da substância para obter o mesmo efeito.”.  

Essa afirmativa explora um conceito bastante conhecido no tema da dependência química, qual seja o da 

“tolerância”, e também está correta, como se pode verificar em Fidalgo, Pan Neto e Silveira (s/ data) que 

consideram a dependência “como um padrão mal adaptativo do uso de substâncias (...)”, e a tolerância (a 

necessidade de quantidades maiores para obtenção do mesmo efeito ou menor intensidade do efeito com a dose 

habitual) como um dos critérios que caracterizam a dependência química.  

Assim, considerando que, de fato, a questão foi equivocadamente formulada, pois tem duas possibilidades de 

respostas corretas, as alternativas D e E, a banca ANULA a questão. 

Referência: FIDALGO, Thiago Marques; PAN NETO, Pedro Mário; SILVEIRA, Dartiu Xavier da. Abordagem da 

dependência química. Disponível em: 

https://unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/pab/4/unidades_casos_complexos/unidade20/unidade20_ft_depen

dencia.pdf Acesso em: 22 dez. 2019. 

QUESTÃO: 59 A questão 59 aborda o tópico do programa “Psicossomática”.  

E razão de equívoco na formulação, a qual apresenta duas alternativas corretas, as alternativas B e D, a banca 

ANULA a questão. 

QUESTÃO: 64 A questão 64 aborda o tópico do programa “Psicopatologia”. 

Em razão de equívoco na formulação, a qual apresenta duas alternativas corretas, as alternativas A e D, a banca 

ANULA a questão. 

QUESTÃO: 69 A questão 69 aborda o tópico do programa "Acessibilidade/inclusão - Legislação".A questão foi 

formulada com duas alternativas corretas (D e E). Em razão desse equívoco, a banca ANULA a questão. 

QUESTÃO: 77  A questão 77 aborda o tópico do programa "Psicologia hospitalar".Considerando que a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), em 22 de janeiro de 1998, ampliou o conceito de saúde para: “saúde é um estado 

dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doença ou 

enfermidade.” e, assim, o conceito de saúde ganhou essa nova e relevante  

dimensão, a banca altera o gabarito da alternativa C (biopsicossocial de saúde) para a alternativa E 

(biopsicossocial e espiritual de saúde). 

 

 

 

 



 

 

CARGO:  BIOMEDICO 

QUESTÃO: 29 Em razão de a formulação apresentar duas alternativas corretas, B e D, a banca ANULA a questão. 

Referência: http://www.rbac.org.br/artigos/analise-dos-valores-de-referencia-do-liquido-cefalorraquidiano-48n-

3/ 

QUESTÃO: 30 Em condições como síndrome de hipermeabilidade capilar, é possível haver hipoalbuminemia e 

aumento da pressão coloidosmótica intersticial devido à passagem de fluido e de proteínas do espaço 

intravascular para o espaço extravascular. Embora se trate de situação rara, admite-se que o questionamento tem 

fundamento e, portanto, a questão fica sem alternativa correta. Deste modo, a banca ANULA a questão. 

Referência: http://www.scielo.br/pdf/rbti/v26n4/0103-507X-rbti-26-04-0416.pdf, Val-Flores LS, Fior A, Santos A, 

Reis L, Bento L. Será choque séptico? Um caso raro de choque distributivo. Rev Bras Ter Intensiva. 

2014;26(4):416-420 

QUESTÃO: 39 Na investigação microbiológica de suspeita de infecção urinária, a contagem de colônias 

bacterianas em urocultura é realizada na rotina laboratorial para identificar bacteriúria em pacientes sintomáticos 

e assintomáticos. Em pacientes assintomáticos, usualmente é utilizado o critério do crescimento ? 105 UFC/mL 

(maior ou igual que 100.000 unidades formadoras de colônias/ml de urina) como indicativo de infecção urinária. 

De modo que toda cultura que apresente  ? (maior ou igual que) 105 UFC/ml deve, sim, ser considerada 

verdadeira bacteriúria. Considerar como contaminante uma quantidade tão significativa de colônias está errado, 

podendo levar a um erro diagnóstico. (alternativa B) Em termos do tempo de refrigeração após coleta de urina, 

há consenso em indicar um processamento rápido das amostras e só em caso extremo manter refrigerada entre 

4–6 °C, pois, sob refrigeração, as colônias bacterianas permanecem em ritmo lento de replicação, embora não 

parem totalmente a replicação. O tempo varia de acordo com as escolas de microbiologia: 12h*,18h** e 24h no 

Brasil. 

Em razão dessa questão ter potencial para interpretações dúbias e duas alternativas corretas (B e E), a banca 

portanto, ANULA a questão. 

Referências: LEVINSON W, JAWETZ E. Microbiologia Medica e Imunologia 7ª. Edição Artmed 

JAWETZ, MELNICK & ADELBERG – Microbiologia Médica, 20ª Edicão, Editora Lange 

Microbiologia Clínica para o Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Módulo 3: Principais 

Síndromes Infecciosas. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Brasília: Anvisa, 2013. 

QUESTÃO: 56 A questão 56 aborda o tópico “Distúrbios qualitativos e quantitativos das plaquetas nos processos 

infecciosos e inflamatórios”, focando nos processos infecciosos de etiologia viral, bacteriana ou protozoários. A 

alternativa correta, letra B, afirma que a trombocitopenia pode ocorrer por indução da fagocitose da plaqueta 

pelo baço, pela etiologia viral, totalmente dentro do contexto do enunciado. No entanto, a alternativa C também 

está correta, apesar de as bactérias serem os micro-organismos mais relacionados às trombocitopenias, há 

possibilidade dos demais micro-organismos, como os vírus, também causarem esses processos. As alternativas A, 

D, E estão incorretas, pois a invasão do vírus pode ser megacariócito; o vírus HIV também está relacionado; e o 

protozoário da malária também está relacionado. Assim, em razão de na formulação haver duas alternativas 

corretas de resposta, a banca ANULA a questão. 

Referência: ZAGO MA. Tratado de Hematologia. Editora Atheneu,  2013 

 

 

 



 

 

CARGO:  ENFERMEIRO 

QUESTÃO: 34 A questão está proposta nos termos: 

O uso do Dispositivo Intrauterino (DIU) de cobre deve ser utilizado quando obedecidos os seguintes cuidados: 

a) A mulher que apresenta ciclos menstruais normais deverá colocar o DIU quando menstruada, de preferência 

após realização de exames para certificação de não haver gestação.  

ERRADA. Justificativa: Se apresenta ciclos menstruais: poderá colocar a DIU a qualquer momento do mês. 

b) Quando já se passaram mais de 48 horas após o parto, a inserção do DIU deverá acontecer após quatro 

semanas do parto ou mais.  

CORRETA. Justificativa: Se já se passaram mais de 48 horas após o parto, retarde a inserção do DIU por quatro 

semanas ou mais. 

c) Por motivo de segurança e prevenção de complicações, as mulheres que tenham risco de contrair ou estejam 

infectadas com o HIV, ou que tenham aids, mesmo que estejam em terapia antirretroviral (ARV) e estejam 

clinicamente bem, não devem usar o DIU.  

Errada – Justificativa: Mulheres que tenham risco de contrair ou estejam infectadas com o HIV, ou que tenham 

aids e que estejam em terapia antirretroviral (ARV) e estejam clinicamente bem podem colocar o DIU com 

segurança. 

d) Em função do risco de infecção, as mulheres que abortaram não devem ser submetidas à inserção do DIU até 

que sejam transcorridas duas semanas e esteja clinicamente bem. 

 ERRADA – Justificativa: após aborto, se houver infecção, trate-a ou encaminhe a usuária e ajude-a a escolher 

outro método.  

e) Caso haja expulsão do DIU, a inserção de um novo dispositivo pode ser realizada após quatro semanas, tempo 

suficiente para descartar nova gestação e infecção, aguardando-se uma nova menstruação.   

ERRADA. Justificativa: Se a usuária relatar que o DIU saiu completa ou parcialmente, conversar com a usuária e 

questionar se ela deseja outro DIU ou método diferente (ajude na escolha de novo método se ela preferir). Caso 

ela queira outro DIU, ela poderá colocá-lo a qualquer momento se houver certeza razoável de que não está 

grávida. Caso se suspeite de expulsão total e a usuária não souber se o DIU saiu ou não, encaminhá-la para uma 

radiografia ou ultrassom a fim de avaliar se o DIU se deslocou para a cavidade abdominal. Fornecer a ela método 

de apoio para ser usado durante este período. 

Em razão do exposto, a banca ALTERA o gabarito da Letra C para a Letra B. 

FONTE: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_atencao_basica_saude_mulheres.pdf  
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QUESTÃO: 38 A questão trata do planejamento reprodutivo e está proposta nos termos: "O planejamento 

reprodutivo pós-abortamento deve ser orientado conforme a seguinte premissa", seguindo-se as afirmativas que 

devem ser analisadas quanto a sua veracidade.  De acordo com o gabarito preliminar, a afirmativa correta é a 

identificada com a letra E [o DIU com cobre e os anticoncepcionais hormonais injetáveis, trimestrais ou mensais, 

têm-se demonstrado os mais eficientes, por evitar significativamente o risco de esquecimento. O questionamento 

sobre a veracidade dessa assertiva parte da concepção de que o DIU hormonal é tão eficaz quanto o DI de cobre e 

igualmente tem a vantagem de evitar o esquecimento. De fato, em termos de eficiência na prevenção da 

gravidez, no que se refere a esquecimento, o DIU hormonal é tão seguro quanto o DIU de  

 



 

 

cobre, e já que a afirmativa mencionou só o de cobre, a assertiva tornou-se inválida.Considerando que, dessa 

forma, a questão não tem resposta definida, a banca ANULA a questão. 

QUESTÃO: 71 A questão aborda as entorses e, de fato, na alternativa admitida como correta, ocorre um equívoco 

conceitual que invalida a alternativa. Como as demais alternativas estão, também, incorretas, a questão está sem 

resposta e, portanto, a banca ANULA a questão. 

  

 

CARGO:  SANITARISTA 

QUESTÃO: 41 A questão 41 aborda conteúdo do tópico Estrutura da Assistência à saúde no Brasil e a Reforma 

Administrativa do Sistema de Saúde para o SUS, da prova específica de Sanitarista. As afirmativas de letras 3, 4 e 5 

estão incorretas por que o texto da Emenda Constitucional 29/2000, sobre a qual trata a questão, NÃO apresenta 

versa sobre a definição de despesas com as Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), NÃO determina que o 

rateio dos recursos dos estados aos municípios deverá considerar as dimensões epidemiológica, demográfica, 

socioeconômica e espacial e a capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde, e NÃO prevê a divisão 

proporcional do Orçamento da Seguridade Social (OSS), entre Previdência, Saúde e Assistência Social. Segundo o 

gabarito com resposta de letra E, as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Entretanto a afirmativa 1, apresenta 

problemas na redação possibilitando interpretações equivocadas e divergentes do correto enunciado do texto da 

Emenda Constitucional 29/200. Assim sendo, a questão 41, não apresenta resposta correta e está anulada. 

QUESTÃO:  44 A questão de nº44 aborda conteúdo do tópico Estrutura da Assistência à saúde no Brasil e a 

Reforma Administrativa do Sistema de Saúde para o SUS da prova específica de Sanitarista. Em relação ao texto 

da Constituição Federal 1988, as afirmativas de letras a), b), d), e) estão corretas por expressarem corretamente 

os enunciados:  do Inciso IV do Artigo 200; do Artigo 196; do Parágrafo 3º do Artigo 199; e Artigo 198, 

respectivamente. A afirmativa de letra c) está incorreta por que diverge do texto constitucional quando alega que 

Orçamento da Seguridade Social (OSS) integra o orçamento da União. Segundo o parágrafo 1º do artigo 195 da 

Constituição “As receitas dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social 

constarão dos respectivos orçamentos, NÃO integrando o orçamento da União”. Houve equívoco no gabarito 

preliminar publicado referente à questão 44. O gabarito correto da questão de número 44 é alternativa C.  

QUESTÃO: 64 De fato, a alternativa B está parcialmente correta uma vez que a Resolução n.º 588, de 12 de julho 

de 2018, estabelece que A PNVS incide sobre todos os níveis e formas de atenção à saúde, abrangendo todos os 

serviços de saúde públicos e privados, além de estabelecimentos relacionados à produção e circulação de bens de 

consumo e tecnologias que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde.” 

Uma vez omitidos os termos "APENAS ou SOMENTE" a questão passa a apresentar duas alternativas corretas. 

Portanto, a banca ANULA a questão  

QUESTÃO: 71 Embora todos os dados apresentados na alternativa A, verificou-se uma pequena imprecisão no 

dado da expectativa de vida de mulheres em 2017 (casas decimais), cuja redação apresenta: 79,2, quando o 

correto seria: 79,6. 

QUESTÃO: 74 Gabarito correto é a alternativa D – deve ter havido algum equívoco no gabarito, pois a questão 

original já apontava a alternativa D como incorreta. 

 

 

 



 

 

CARGO:  TECNOLOGO EM SEGURANÇA PRIVADA 

QUESTÃO: 47 A questão aborda o tema: "Planejamento de Segurança. 4.1. Segurança da Gestão das Áreas e 

Instalações – SGAI. Metodologia e Níveis do Planejamento da Segurança" e foi elaborada em formato negativo, 

isto é, solicita a identificação da alternativa incorreta.Contudo, em razão de equívoco na formulação, todas as 

alternativas disponibilizadas estão corretas e, portanto, não há resposta para a questão. Assim,  

a banca ANULA a questão. 

QUESTÃO: 65 A questão trata do tópico "Função de Polícia e Poder de Polícia", do Edital do concurso.  

Entretanto, considerando que a formulação apresenta equívoco conceitual, 

 a banca ANULA a questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATÉRIA PORTUGUES  (NÍVEL SUPERIOR) 

 

QUESTÃO:  20 A questão 20 incide sobre a compreensão de uma “Tira”, que tem como agente principal a 

personagem Mafalda, assídua representante de todo tipo de questionamento ou de observações e demandas 

menos corriqueiras.    

No caso, se pergunta sobre o que o leitor precisa saber para entender o episódio em apreço. Na alternativa 1) 

está em jogo a questão do ‘vocabulário menos incomum e menos informal’, o que, inclui, coerentemente, a 

opção da alternativa 2), a qual trata da palavra ‘altruísta’, visivelmente uma palavra nada coloquial. Na alternativa 

3), se recorre ao pressuposto de que “o mundo tem problemas sérios”, objeto da procura de Mafalda, para 

provocar na mãe lágrimas mais dignas de apreço e louvor que diante de uma cebola.  

Não seria necessário estar familiarizado com a divisão do globo terrestre. Esse pormenor seria dispensável. 

Alterado o gabarito oficial: Letra A 

 

 

MATÉRIA NOÇÕES DE INFORMATICA   (NÍVEL SUPERIOR) 

 

QUESTÃO: 21 Recurso deferido: a questão apresenta duas alternativas corretas. 

 

 


