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INSCRIÇÃO
Questão 04
2002161

Questão 13
2002161

Questão 22
2001808
2000520
Questão 28
2002353
2001408

INSCRIÇÃO
Questão 39
2001911
2000607

Questão 40
2000607
2001911

ÁREA: GESTÃO PÚBLICA
ANÁLISE DA COMISSÃO
JUSTIFICATIVA
Ao se observar o comando da questão, no que tange ao fragmento
"ajustes necessários", o candidato deveria, automaticamente,
INDEFERIDO
substituir o início do período pela palavra apresentada na
alternativa E, com sentido adequado para a substituição. Sendo
assim, não se tornará redundante o início do texto.
A questão é taxativa ao exigir do candidato que julgue a assertiva
em conformidade com a Constituição Federal de 1988 sobre a
Ordem Social. Diante disto, encontra-se errada a assertiva III, pois
menciona “São reconhecidos aos índios sua organização social,
costumes, línguas e tradições, e os direitos originários sobre as
terras que tradicionalmente ocupam, competindo ao Estado
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”.
Conforme art. 231 da CF/88, a redação correta é: “São
reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas,
INDEFERIDO
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las,
proteger e fazer respeitar todos os seus bens”.
Portanto, em conformidade com a CF/88, não há como considerar
a assertiva verdadeira, uma vez ser taxativa a competência da
União, e não do Estado de maneira geral, demarcar as terras
indígenas, proteger e fazer respeitar os direitos indígenas. Diante
disto, o recurso apresentado foi indeferido.
Gabarito mantido.
INDEFERIDO PARA ANULAÇÃO

Indeferido para anulação. Após a análise, verificou-se que não
havia duplicidade nas respostas, apenas a letra “B” está incorreta,
e a letra “C” sendo a resposta certa. Portanto, gabarito alterado

DEFERIDO

A Comissão ao analisar a questão, verificou-se que havia
duplicidade na resposta, portanto, questão “ANULADA”.

ÁREA: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
ANÁLISE DA COMISSÃO
JUSTIFICATIVA
DEFERIDO

A Comissão ao analisar a questão, verificou-se que a alternativa
correta é letra “A” e não a letra “D”. Portanto, Gabarito alterado.

DEFERIDO

Tema da questão: Anatomia
Conforme disposto na página 23 do livro: Brasil. Ministério da
Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na
Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Projeto
de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem.
Profissionalização de auxiliares de enfermagem: cadernos do
aluno: instrumentalizando a ação profissional 1. 2. Ed. Rev., 1.a
reimpr. – Brasília. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003.
“a caixa torácica é composta por vinte e quatro costelas (em doze
pares), mais o osso esterno, denso e grosso. As costelas têm
forma chata e alongada e o espaço entre elas é chamado de
espaço intercostal”.
A comissão ao analisar, verificou que foi lançada a alternativa
errada, portanto os recursos são procedentes e questão com
gabarito alterado de ‘E” para “C”.
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INSCRIÇÃO

Questão 21
2000333

Questão 22
2000333

Questão 29
2000264
2000953
2000696
Questão 38
2000953
2000696
2000264

INSCRIÇÃO
Questão 12
2000160

INSCRIÇÃO
Questão 22
2001345
Questão 27
2001345

Questão 33
2001345

ÁREA: TÉCNICO EM LABORATÓRIO/ÁREA INFORMÁTICA/NIVEL MÉDIO
ANÁLISE DA COMISSÃO
JUSTIFICATIVA
A própria Microsoft (fabricante do sistema operacional)informa
que “1 GB de RAM e 16 GB de espaço no HD” são condições
para se executar o Windows 7. Ainda a fabricante diz que: 32 bits
se refere a forma como o processador do computador processas as
INDEFERIDO
informações. A Microsoft generaliza a versão do Windows
7(enterprise, professional, business), isso quer dizer que
independe da versão.
A DELL (fabricante de computadores) diz que a configuração
mínima para instalar o Windows 7 é de 32 bits.
Os arquivos salvos com sufixo “x”, por exemplo: .docx, .xlsx e
.pptx, não podem conter macros, pois são arquivos baseados no
formato Open XML, isso aprimora os tipos de documentos do
office existente, assim como, possuem maior interoperabilidade e
integração com dados comerciais. A própria Microsoft, fabricante
INDEFERIDO
do Office diz que esses arquivos podem conter macros, então, se
os arquivos com extensão “m” possuem macros e os arquivos
.docs, .xls e .ppt, também podem conter macros. Portanto a única
opção correta é a letra “A”
DEFERIDO PARA ANULAÇÃO

A Comissão ao analisar a questão, verificou-se que a alternativa
correta letra “B”, continha um (.) a mais, o que poderia induzir ao
erro. Portanto, questão “ANULADA”.

DEFERIDO PARA ANULAÇÃO

A Comissão ao analisar a questão, verificou-se que a alternativa
correta letra “D”, porém, a grafia da alternativa continha erro.
Portanto, questão “ANULADA”.

ÁREA: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
ANÁLISE DA COMISSÃO
JUSTIFICATIVA
Recurso improcedente, uma vez que o questionamento do
candidato contradiz o que traz na afirmativa questionada, visto
INDEFERIDO
que o navegador coloca ao “alcance do usuário, de forma rápida
e simples”.
ÁREA: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA/NÍVEL MÉDIO
ANÁLISE DA COMISSÃO
JUSTIFICATIVA
No recurso impetrado pelo candidato ratifica a afirmativa
INDEFERIDO
publicada no Gabarito preliminar, portanto mantido o resultado
divulgado pela Comissão de Concurso
No recurso impetrado pelo candidato ratifica a afirmativa
INDEFERIDO
publicada no Gabarito preliminar, portanto mantido o resultado
divulgado pela Comissão de Concurso
De acordo com a norma NBR 5410/2014, no item 6.2.6.1.2 que
versa sobre os critérios para determinar a seção dos condutores,
não considera a “resistividade do material” como critério para
dimensionar a seção mínima dos condutores, portanto a resposta
correta é a letra “A”. Gabarito mantido.
Os critérios mínimos para dimensionamento da seção de um
INDEFERIDO
condutor de fase são: capacidade de condução de corrente, limite
de queda de tensão e capacidade de condução de corrente de
curto-circuito.
Tema: dimensionamento de fios para instalações elétricas.
Bibliografia consultada:
Instalações Elétricas Industriais (João Mamede Filho. 7ª Edição)
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INSCRIÇÃO

Questão 14
2002008
2000966
2000265

Questão 19
2000966

Questão 21
2002008

Questão 22
2000265
2001637

Questão 29
2001637

Questão 30
2002022
2002008
Questão 34
2002008

Questão 35
2002022

Questão 38
2001637
2002008

ÁREA: TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS
ANÁLISE DA COMISSÃO
JUSTIFICATIVA
A assertiva IV da questão menciona que: “É vedada a
acumulação remunerada de cargos públicos, tendo como
exceção a de um cargo de professor com outro técnico ou
científico, quando houver compatibilidade de horários.”. De
acordo com o art. 37, XVI, b, da CF/88, é sim exceção à
vedação do acúmulo de cargos públicos um cargo de professor
INDEFERIDO
com outro técnico ou científico, quando houver
compatibilidade de horários. Ressalta-se que a questão não
restringiu o acúmulo ao mencionado, razão pela qual o texto
contido na assertiva encontra-se em consonância com a Lei nº
8.112/90 e Constituição Federal de 1988. Diante disto, os
recursos apresentados foram indeferidos. Gabarito mantido.
A alternativa correta é opção (B), Lucinda Ferreira (1995,2010)
a LIBRAS é uma língua de Modalidade Gesto-Visual. Segundo
INDEFERIDO
QUADROS et al (2004), "a informação linguística nas
produções em línguas de sinais é recebida pelos olhos e
produzida pelas mãos". Gabarito mantido.
A alternativa correta é opção (E), segundo FERREIRA (1995,
INDEFERIDO
2010), pág. 101-122.
O candidato ratifica o gabarito publicado. Gabarito mantido.
A alternativa correta é opção (C), pois segundo a legislação
vigente, só foi possível promulgar a lei que dispõe sobre a
Língua Brasileira de Sinais - Libras, por causa dos resultados
das pesquisas linguísticas sobre a LIBRAS, que atestaram sua
condição de verdadeira língua. Daí, surgem diversas
INDEFERIDO
repercussões para a educação e para a profissionalização do
intérprete de LIBRAS que, através da Lei Federal no 12.319,
de 1º de setembro de 2010, que regulamentou a profissão de
Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.
Gabarito mantido.
A alternativa correta é opção (A), pois segundo QUADROS
(2004:27), o conhecimento da língua vai além de suas
INDEFERIDO
estruturas e requer a interação em situações reais discursivas.
Gabarito mantido.
A alternativa correta é opção (A), segundo QUADROS, (2002,
2003 e 2004), páginas 31 à 65. Apesar da alternativa correta ser
DEFERIDO
a letra “A”, por motivo da existência de caracteres que podem
induzir ao erro, a Comissão optou pela “ANULAÇÃO” da
questão.
Recurso indeferido por falta de argumentação lógica.
A alternativa correta é opção (D), segundo QUADROS, (2002,
INDEFERIDO
2003 e 2004), páginas 31 à 65. Também, segundo SANTOS
(2010), pág. 145. Gabarito mantido
A alternativa correta é opção (C), segundo GARCIA (2013),
”A política de educação especial no Brasil na última década
ganhou contornos que merecem ser analisados por conta de
suas mudanças conceituais e estruturais. Parte de tal
INDEFERIDO
movimento está relacionada à adoção de uma perspectiva
inclusiva para a educação nacional, que ganhou definições
particulares quando voltada aos sujeitos que constituem o
público-alvo das políticas de educação especial.” Gabarito
mantido.
A alternativa correta é opção (E), segundo a leitura da Lei
INDEFERIDO
Federal no 10.436/2002, o principal avanço para a educação dos
surdos, foi a inclusão do ensino de LIBRAS no Parâmetros
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2000488

INSCRIÇÃO

Questão 7
2000460

Questão 12
2002927

Questão 14
2000460

Questão 34
2002927

INSCRIÇÃO
Questão 14
2003480

Curriculares Nacionais - PCN. Gabarito mantido.

ÁREA: BIBLIOTECÁRIO DOCUMENTALISTA
ANÁLISE DA COMISSÃO
JUSTIFICATIVA
A) Errada - o hardware é de nível mais baixo do que a
aplicação.
B) Errada - o hardware é de nível mais baixo do que o sistema
operacional.
C) Correta - nível mais baixo é o hardware. Acima do
hardware está o sistema operacional, principal software que
INDEFERIDO
gerencia os recursos do sistema. Acima dele os softwares
aplicativos. Por fim, no nível mais alto, o usuário.
D) Errada - o sistema operacional é de nível mais baixo do que
a aplicação.
E) Errada - o hardware é de nível mais baixo do que o sistema
operacional.
Recurso improcedente, visto que o questionamento do
candidato contradiz o que traz na afirmativa questionada, visto
INDEFERIDO
que o navegador coloca ao “alcance do usuário, de forma
rápida e simples”.
Quanto à assertiva III, esta menciona “De acordo com a
Constituição Federal de 1988, são cargos privativos de
brasileiro nato somente os de Presidente e Vice-Presidente da
República; de Presidente do Senado Federal; de Ministro do
Supremo Tribunal Federal; da carreira diplomática e de oficial
INDEFERIDO
das Forças Armadas”. A assertiva encontra-se errada pois não
são apenas aqueles listados os cargos privativos de brasileiro
nato, ainda incluindo-se os de Presidente da Câmara dos
Deputados e de Ministro de Estado da Defesa, conforme se
depreende do art. 12, §3º, da Constituição Federal de 1988.
Diante disto, o recurso apresentado foi indeferido.
Em análise ao recurso de prova do candidato de inscrição
2002927, questão 34, indefiro recurso sobre falta de
embasamento teórico bibliográfico.
Ademais, segundo o livro Avaliação de softwares para
bibliotecas e arquivos, pg. 28, no que se refere a argumentação
do candidato. Quanto a questão é importante asseverar que o
que se pede é que o candidato assinale o quesito de exceção,
logo, devendo assinalar a única alternativa com a informação
incorreta, como exposto abaixo:
A informação prestada no quesito (A) está incorreta
INDEFERIDO
“Interesses e necessidades de informação dos usuários'' é um
aspecto de iniciativa de informatização de uma biblioteca ou
arquivo, portanto é alternativa a ser assinalada.
A resposta B “Lentidão na tomada de decisões por parte do
usuário”, informação correta A resposta C “Mudanças
frequentes no quadro de pessoal do fornecedor”, A resposta D
“Demora no atendimento”, Resposta E” Retorno lento e
demorado das soluções.” .
No livro de Avaliação de softwares para bibliotecas e arquivos
na página 54, diz que são alguns aspectos que impedem o
fluxo normal do processo de manutenção e suporte técnico.
ÁREA: ENFERMEIRO
ANÁLISE DA COMISSÃO
JUSTIFICATIVA
A assertiva IV da questão menciona que: “É vedada a
INDEFERIDO
acumulação remunerada de cargos públicos, tendo como
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exceção a de um cargo de professor com outro técnico ou
científico, quando houver compatibilidade de horários.”. De
acordo com o art. 37, XVI, b, da CF/88, é sim exceção à
vedação do acúmulo de cargos públicos um cargo de professor
com outro técnico ou científico, quando houver
compatibilidade de horários. Ressalta-se que a questão não
restringiu o acúmulo ao mencionado, razão pela qual o texto
contido na assertiva encontra-se em consonância com a Lei nº
8.112/90 e Constituição Federal de 1988. Diante disto, os
recurso apresentados foram indeferidos. Gabarito mantido
A assertiva I da questão dispõe que: “Um dos requisitos para
investidura em cargo público é a nacionalidade brasileira, aí
compreendidos os estrangeiros de qualquer nacionalidade, que
residam na República Federativa do Brasil há mais de quinze
anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que tenham
requerido a nacionalidade brasileira, e a tenham obtido”, a qual
encontra-se em total consonância com o disposto no art. 12, II,
b, da CF/88 e art. 5º, I, da Lei 8.112/90, assim transcritos:
CF/88: Art. 12. São brasileiros:

Questão 14
2002810

INDEFERIDO

Questão 18
2002648

INDEFERIDO

Questão 22
2002758

INDEFERIDO

II - naturalizados:
b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na
República Federativa do Brasil há mais de quinze anos
ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a
nacionalidade brasileira. (Redação dada pela Emenda
Constitucional de Revisão nº 3, de 1994) Lei nº 8.112/1990:
Art. 5º São requisitos básicos para investidura em cargo
público:
I - a nacionalidade brasileira;
Cabe ressaltar que o mero pedido de naturalização não torna o
estrangeiro apto para fins do art. 5º, inciso I, da Lei 8.112/90,
uma vez que o ato de concessão da naturalização é uma
faculdade exclusiva do Poder Executivo, a qual se concretiza
mediante expedição de portaria do Ministro da Justiça
(LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 18ª
edição. Saraiva. 2014. Pág. 1211). Diante disto, o recurso
apresentado foi indeferido.
A questão solicita quais das assertivas é uma exceção às
vedações impostas ao servidor público. As alternativas “a”,
“b”, “c” e “d” refletem o texto na íntegra do inciso XV, “e”,
“j”, “m” e “p” do Decreto nº 1.171/94, que tratam das condutas
vedadas ao servidor público. A
exceção encontra-se na alternativa “e”, que reflete um dever
fundamental do servidor público, conforme inciso XIV, “u” do
Decreto nº 1.171/94. Diante disto, o recurso apresentado foi
indeferido.
Tema da questão: Doença transmissível/Malária
Alternativa correta “E”, conforme disposto na página 225 do
livro: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Atenção ao pré-natal
de baixo risco [recurso eletrônico]. 1. ed. rev. – Brasília:
Editora do Ministério da Saúde, 2013.
“a malária é uma doença infecciosa febril aguda não
contagiosa, cujos agentes etiológicos são protozoários do
gênero plasmodium. a enfermidade é transmitida ao homem
pela picada da fêmea infectada de mosquitos do gênero
anopheles.”
Atualmente,
reveste-se
de
importância
epidemiológica pela sua elevada incidência na região
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Questão 23
2002611
2001237
2002328
2002810
2000876
2002758
2001328
2000930
2001594
2002246
2001646
2000338
2003480

DEFERIDO

Questão 40
2001646
2002328
2002246
2002547
2000930
2001237
2000212
2002810
2001594
2002709
2000469

DEFERIDO

amazônica e pela sua potencial gravidade clínica. a doença
causa consideráveis perdas sociais e econômicas para as
populações sob risco, principalmente aquelas que vivem em
condições precárias de habitação e saneamento.
A comissão ao analisar o recurso, mantém a alternativa “E”.
Tema da questão: Doença transmissível/Malária
Conforme disposto na página 226 do livro: Brasil. Ministério
da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Atenção Básica. Atenção ao pré-natal de baixo risco [recurso
eletrônico]. 1. ed. rev. – Brasília : Editora do Ministério da
Saúde, 2013.
“cinco espécies parasitam o homem, sendo que somente três
delas são transmitidas no brasil e estão assim distribuídas: (i)
plasmodium falciparum, a espécie mais associada às formas
graves e letais da doença, responsável por cerca de 20% dos
casos; (ii) plasmodium vivax, que produz cerca de 80% dos
casos; e (iii) plasmodium malariae, espécie apontada como
causa em menos de 1% dos casos notificados.”
a quarta espécie deste protozoário, o plasmodium ovale, ocorre
apenas no continente africano. já a espécie plasmodium
knowlesi se concentra no sudeste asiático; porém,
ocasionalmente, casos importados de outros países podem ser
diagnosticados no brasil.
A comissão ao analisar as alternativas, constatou que há duas
alternativas “B” e “D” com a mesma resposta, portanto
questão “CANCELADA”.
Tema da questão: Anatomia
Alternativa correta “a”, conforme disposto na página 27 do
livro: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da
Educação na Saúde. Projeto de Profissionalização dos
Trabalhadores da Área de Enfermagem. Profissionalização de
auxiliares
de
enfermagem:
cadernos
do
aluno:
instrumentalizando a ação profissional 1. 2. ed. rev., 1.a
reimpr. – Brasília. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003.
Articulações na anatomia do corpo, articulação é a junção de
dois ou mais ossos distintos, permitindo seu movimento. De
acordo com o tipo de material que une os ossos articulados, as
articulações podem ser divididas em:
• fibrosas: unidas por tecido fibroso;
• cartilagíneas: unidas por cartilagem ou por uma combinação
de cartilagem e tecido fibroso;
• sinoviais: unidas por cartilagem com uma membrana sinovial
que circunda a cavidade articular. Para a obtenção de um
desempenho adequado e sem atritos, a maioria dessas
articulações possui um lubrificante denominado líquido
sinovial, razão de seu nome.
A comissão ao analisar, verificou que foi lançado a alternativa
errada, portanto os recursos são procedentes e questão com
gabarito alterado de ‘A” para “C”.

INSCRIÇÃO
Questão 4
2002560

ÁREA: TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
ANÁLISE DA COMISSÃO
JUSTIFICATIVA
Ao se observar o comando da questão, no que tange ao
fragmento "ajustes necessários", o candidato deveria,
INDEFERIDO
automaticamente, substituir o início do período pela palavra
apresentada na alternativa E, com sentido adequado para a
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Questão 14
2002106

Questão 14
2001261

Questão 20
2001233
2002560

Questão 24
2001233
2002370

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

substituição. Assim sendo, não se pode anular a questão.
A assertiva IV da questão menciona que: “É vedada a
acumulação remunerada de cargos públicos, tendo como
exceção a de um cargo de professor com outro técnico ou
científico, quando houver compatibilidade de horários.”. De
acordo com o art. 37, XVI, b, da CF/88, é sim exceção à
vedação do acúmulo de cargos públicos um cargo de professor
com outro técnico ou científico, quando houver
compatibilidade de horários. Ressalta-se que a questão não
restringiu o acúmulo ao mencionado, razão pela qual o texto
contido na assertiva encontra-se em consonância com a Lei nº
8.112/90 e Constituição Federal de 1988. Diante disto, os
recurso apresentados foram indeferidos.
Quanto à assertiva I, esta menciona “Um dos requisitos para
investidura em cargo público é a nacionalidade brasileira, aí
compreendidos os estrangeiros de qualquer nacionalidade, que
residam na República Federativa do Brasil há mais de quinze
anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que tenham
requerido a nacionalidade brasileira, e a tenham obtido”, a qual
encontra-se em total consonância com o disposto no art. 12, II,
b, da CF/88 e art. 5º, I, da Lei 8.112/90, assim transcritos:
CF/88: Art. 12. São brasileiros:
II - naturalizados:
b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na
República Federativa do Brasil há mais de quinze anos
ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a
nacionalidade brasileira. (Redação dada pela Emenda
Constitucional de Revisão nº 3, de 1994) Lei nº 8.112/1990:
Art. 5º São requisitos básicos para investidura em cargo
público:
I-a
No tocante à assertiva IV da questão, esta menciona que: “É
vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, tendo
como exceção a de um cargo de professor com outro técnico ou
científico, quando houver
compatibilidade de horários.”. De acordo com o art. 37, XVI, b,
da CF/88, é sim exceção à vedação do acúmulo de cargos
públicos um cargo de professor com outro técnico ou científico,
quando houver compatibilidade de horários. Ressalta-se que a
questão não restringiu o acúmulo ao mencionado, razão pela
qual o texto contido na assertiva encontra-se em consonância
com a Lei nº 8.112/90 e Constituição Federal de 1988. Diante
disto, o recurso apresentado foi indeferido. Gabarito mantido.
Recurso improcedente, pois a questão encontra-se baseado no
tema: “O planejamento, a execução, o acompanhamento e a
comunicação de pesquisas científicas na educação”, conforme
consta no Edital nº 035/2015.
OPÇÃO INCORRETA Não fica restrito só a essa população
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 17 DE JUNHO DE 2004.
OPÇÃO INCORRETA Não fica restrito só a essa população
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 17 DE JUNHO DE 2004
OPÇÃO INCORRETA Não fica restrito só a essa população
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 17 DE JUNHO DE 2004
OPÇÃO CORRETA “A obrigatoriedade de inclusão de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos currículos da
Educação Básica trata-se de decisão política e a relevância do
estudo de temas decorrentes da história e cultura afro-brasileira
e africana não se restringem à população negra, ao contrário,
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Questão 25
2002043
2001261

INDEFERIDO

Questão 38
2001261

INDEFERIDO

Questão 40
2001233

INDEFERIDO

INSCRIÇÃO

Questão 22
2001940
2002517

dizem respeito a todos os brasileiros, uma vez que devem
educar-se enquanto cidadãos atuantes no seio de uma sociedade
multicultural e pluriétnica, capazes de construir uma nação
democrática”. - RESOLUÇÃO Nº 1, DE 17 DE JUNHO DE
2004, pág.10
OPÇÃO INCORRETA Não fica restrito só a essa população
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 17 DE JUNHO DE 2004
Gabarito mantido.
A) OPÇÃO INCORRETA Lei 11.465/08 trata da história e
cultura da população indígena.
B) OPÇÃO CORRETA. Art. 26-A. Nos estabelecimentos de
ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados,
torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira
e indígena.
C) OPÇÃO INCORRETA Lei 11.465/08 trata da história e
cultura da população indígena.
D) OPÇÃO INCORRETA Lei 11.465/08 trata da história e
cultura da população indígena.
E) OPÇÃO INCORRETA Lei 11.465/08 trata da história e
cultura da população indígena.
Gabarito mantido.
A) OPÇÃO CORRETA. Essa expressão de Nóvoa, nos revela
que a docência está intimamente ligada à realização do
profissional enquanto pessoa, no percurso da vida.
B) OPÇÃO INCORRETA. Essa expressão se evidencia no
discurso de David Labaree.
C) OPÇÃO INCORRETA. Essa expressão é utilizada pela
pesquisadora portuguesa Maria do Céu Roldão.
D) OPÇÃO INCORRETA. Várias são as multifacetas do
fracasso escolar, não sendo assim o professor o único
responsável.
E) OPÇÃO INCORRETA. Essa expressão é presente nas ideias
de David Labaree.
Gabarito mantido.
A) OPÇÃO INCORRETA – Montessori e Decroly representam
a tendência Liberal Renovada Progressista.
B) OPÇÃO INCORRETA – As características mencionadas
referem-se à tendência Progressista Libertária.
C) OPÇÃO INCORRETA – A abordagem de conteúdos por
“Temas Geradores” é defendida pela tendência Progressista
Libertadora.
D) OPÇÃO CORRETA – Conforme explicita Luckesi (1994,
p.72), nessa tendência o modelo de ensino volta-se à interação
conteúdos x realidades sociais.
E) OPÇÃO INCORRETA – As características mencionadas na
opção são da tendência Liberal Tecnicista.
Gabarito mantido.

ÁREA: ENGENHEIRO CIVIL
ANÁLISE DA COMISSÃO
JUSTIFICATIVA
A questão trata de manuseio e armazenamento de barras e fios
quanto à impregnações de sujeiras superficiais do aço quando
em contato com o solo, de modo a evitar-se a impregnação,
não necessariamente a proteção de intempéries, portanto é
INDEFERIDO
irrelevante. Com isso a mantem-se a resposta certa será a letra
“C”.
Bibliografia consultada:
NBR 7480: Barras e fios de aço destinados a armaduras para
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Questão 23
2001343

INDEFERIDO

Questão 26
2001073

INDEFERIDO

Questão 28
2002517
2001940

DEFERIDO

Questão 29
2002517

INDEFERIDO

Questão 30
2001073

INDEFERIDO

Questão 33
2001343

DEFERIDO

Questão 34
2002646

INDEFERIDO

concreto armado – Especificação
Souza, Roberto de - Especificação e Recebimento de Materiais
de Construção/Roberto Souza,
Marcos Roberto Tamaki.—São Paulo: O Nome da rosa, 2001,
pág. 29 a 31
A questão se refere a “Blocos Cerâmicos ou tijolos para
alvenaria” e não “Tijolo maciço para alvenaria”.
Bibliografia consultada:
ABNT – NBR 8042: Bloco cerâmico para Alvenaria – Formas
e dimensões – Padronização (1992) Souza, Roberto de Especificação
e
Recebimento
de
Materiais
de
Construção/Roberto Souza, Marcos Roberto Tamaki.—São
Paulo: O Nome da rosa, 2001, pág. 33
Uma perfeita e constante manutenção em um equipamento os
mantém em serviço durante o maior tempo possível, para
deles se obter o máximo de rendimento pelo menor custo
unitário de produção, minimizando o fator depreciação.
Bibliografia consultada:
Fonte: Guimaraes, Nelson – Equipamentos de Construção e
Conservação, Editora da UFPR, [2001]., pág. 31 e 32
De fato houve um equivoco na impressão do gabarito, pois
embora a resposta certa seja da Letra “A”, foi digitada letra
“E”.
A questão não induz ao grau de toxidade do gás tóxico
resultante do processo de combustão, portanto irrelevante o
recurso do candidato.
A questão não induz ao grau de toxidade do gás tóxico
resultante do processo de combustão, portanto irrelevante o
recurso do candidato.
Bibliografia consultada:
Salgado, Júlio Cesar Pereira – Técnicas e Práticas Construtivas
para Edificação – 2ª ed..
ver.—São Paulo: Érica, 2009. Pág. 146 e 147.
Salgado, Júlio Cesar Pereira – Técnicas e Práticas Construtivas
para Edificação – 2ª ed.. ver.—São Paulo: Érica, 2009. Pág.
146 e 147.
pois uma das desvantagens de telhas cerâmicas e reprovação
para a aplicação em cobertura de edificações é a existência de
flexura, pois caso sejam flexíveis não
suportaram as cargas para as quais foram projetas e portanto as
telhas cerâmicas podem ser aferidas com base em sua
resistência mecânica satisfatória ou não à flexão, mesmo
quando saturada de água.
Bibliografia consultada:
Fonte: Guimaraes, Nelson – Equipamentos de Construção e
Conservação, Editora da UFPR,
[2001]., pág. 82 a 84.
Ribeiro, Carmem Couto – Materiais de Construção
Civil/Carmem Couto Ribeiro, Joana Darc da da Silva Pinto,
Tadeu Starling. 2. ed.- Belo horizonte: Editora UFMG; Escola
de Engenharia da UFMG. 2002, pág. 89.
Realmente faltou a grafia “não é crime o abate de animais”,
logo deve ser anulada.
Os termos “empolamento” do solo ou “empolaramento”,
também são usados na construção civil, e portanto não altera o
cálculo, solicitado na referida questão.
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Questão 35
2001073

INDEFERIDO

Questão 38
2002517

INDEFERIDO

INSCRIÇÃO
2003106
Questão 20

2003106
Questão 24

2001369
Questão 33

“O gesso é um aglomerante aéreo, pois necessita para o seu
endurecimento da reação química do CO2 presente na
atmosfera”.
A questão não trata de alvenaria de blocos cerâmicos e sim de
blocos de concreto e, portanto não existe alvenaria de blocos
de concreto assentados em 1 vez.

ÁREA: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ANÁLISE DA COMISSÃO
JUSTIFICATIVA
Argumentação irrelevante, pois se trata de uma questão
correlata à NR–05 - Comissão Interna de Prevenção de
INDEFERIDO
Acidentes (CIPA), NR- 16 – Atividade e Operações Perigosas
e NR–18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria da Construção.
Argumentação irrelevante, pois se trata de uma questão
correlata à NR–05 - Comissão Interna de Prevenção de
INDEFERIDO
Acidentes (CIPA), NR- 16 – Atividade e Operações Perigosas
e NR–18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria da Construção.
A nova norma NR 9 não consta mais a “umidade” como
DEFERIDO
agente físico.
Questão anulada.

COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO
Boa Vista-RR, 14 de dezembro de 2015.
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