RESPOSTAS AOS RECURSOS NÍVEL MÉDIO:
PORTUGUÊS

QUESTÃO 05
Candidato: Carlos Alberto Jesus Silva
Parecer
As palavras utilizadas pelo poeta para caracterizar a bomba, as crianças, as meninas
e as mulheres são adjetivos.
Adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou característica do ser e se
"encaixa" diretamente ao lado de um substantivo. As palavras utilizadas para
caracterizar os substantivos bomba, crianças, meninas e mulheres são adjetivos.

RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.

QUESTÃO 07
Candidato: Carlos Alberto Jesus Silva
Na lista de conteúdos consta o SEMÂNTICA.
Semântica é um ramo da linguística que estua o significado das palavras, frases
e textos de uma língua. A semântica está dividida em: descritiva ou sincrônica – a
que estuda o sentido atual das palavras e em histórica ou diacrônica - a que estuda as
mudanças que as palavras sofreram no tempo e no espaço.
A semântica descritiva estuda o significado das palavras e também as figuras de
linguagem.
O estudo do significado das palavras pode ser dividido em: sinonímia,
antonímia, homonímia e paronímia:
Sinonímia – é o estudo da relação de duas ou mais palavras que possuem significados
iguais ou semelhantes, ou seja, os sinônimos: Ex.: cara/rosto, quarto/dormitório,
casa/lar/morada.
Antonímia – é o estudo da relação de duas ou mais palavra que possuem significados
diferentes, ou seja, antônimos: Ex.: amor/ódio, dia/noite, calor/frio.
Homonímia – é o estudo da relação de duas ou mais palavras que possuem
significados diferentes, porém, possuem a mesma forma e som, ou seja,
os homônimos. Estas se dividem em: Homófonas – acento/assento,
conserto/conserto; Homógrafas – pode/pode, olho/olho;Perfeitas – rio/rio, são/são/são.
Paronímia – é o estudo da particularidade de duas palavras que apresentam
semelhança na grafia e na pronúncia, mas têm significados diferentes:
eminente/iminente, absolver/absorver.
A semântica estuda também a denotação e a conotação das palavras:
Denotação – é a propriedade que possui uma palavra de limitar-se a seu próprio
conceito, de trazer apenas o significado original. Ex.: As estrelas do céu. Vesti-me de
vermelho. O fogo do isqueiro.
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Conotação – é a propriedade que possui uma palavra de ampliar-se no seu campo
semântico, dentro de um contexto, podendo causar várias interpretações. Ex.: As
estrelas do cinema. O jardim vestiu-se de flores. O fogo da paixão.
Assim, zeugma é uma figura de sintaxe, do campo da semântica

RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.

QUESTÃO 07
Candidato: Domingos das Mercês Júnior
As figuras de linguagem, um dos tópicos estudados pela Estilística, são os “aspectos
que assume a linguagem para fim expressivo, afastando-se do valor linguisticamente
aceito” (CAMARA, 1977). Costuma-se dividi-las em três grupos: figuras de palavras,
figuras de pensamento e figuras de construção. Entre as últimas, estão a elipse e o
zeugma, cuja característica principal é a omissão de um termo.
A elipse caracteriza-se pela omissão de um termo facilmente identificado. Em
“Saímos cedo do trabalho”, temos a elipse do pronome pessoal nós, que está
subentendido na flexão verbal. O zeugma é apresentado, em algumas gramáticas,
como um tipo especial de elipse, uma vez que também se caracteriza pela omissão
de um termo na oração; porém, no zeugma, ocorre a omissão de um termo
anteriormente expresso.
Observe:
Compramos café e leite; Marcos, torradas e queijo.
No exemplo acima, temos uma elipse do sujeito (o pronome pessoal nós) e um
zeugma do verbo comprar.

RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.

QUESTÃO 09
Candidato: Carlos Alberto Jesus Silva
.
A questão solicita que seja assinalada a questão INCORRETA, logo é a letra E, pois o
“i” é semivogal e não vogal.

RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.

QUESTÃO 09
Candidato: Joaquim Moreira Santos Silva Neto

RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.
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RESPOSTAS AOS RECURSOS NÍVEL MÉDIO:
MATEMÁTICA
QUESTÃO 16
Juliana fez um empréstimo e pagou em duas parcelas iguais, cada uma no valor de
R$ 847,00. A primeira parcela foi paga um mês após a data do empréstimo e a
segunda, dois meses após o empréstimo. Sabendo que a taxa de juros cobrada foi de
10% ao mês, qual foi o valor emprestado?
a) R$ 1.470,00
b) R$ 1.694,00
c) R$ 1.800,00
d) R$ 2.100,00
e) n.d.a.
Essa questão e resolvida assim:
M = C.(1 + i.n)
M = montante = R$ 1.694, 00
C = capital = ?
i = taxa = 10% = 0,10
n = tempo = 2
M = C . (1 + i.n)
1.694 = C (1 + 0,10.2)
1.694 = C (1 + 0,20)
1.694 = C (1,20)
C=

1694
1,20

C = 1.411,666...
Aproximadamente
R$ 1.411,67
Logo a opção correta é n.d.a.

RECURSO PROCEDENTE – GABARITO ALTERADO PARA E.
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RESPOSTAS AOS RECURSOS NÍVEL MÉDIO:
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

QUESTÃO 21
Candidato: Carlos Alberto Jesus Silva
O Museu Nacional tinha o maior acervo de história natural da América Latina, do
mundo é o Museu de Nova York.

RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.

QUESTÃO 22
Candidato: Ubiratan Santana Júnior
Observa-se que a questão requer um pouco mais de interpretação, uma vez que a
violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional
e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento
ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, assim as crenças e
decisões, calúnia, difamação ou injúria contra a honra ou a reputação da mulher
apesar de integrar o rol da violência moral, não deixa também de ser uma violência
psicológica, uma vez que afeta a autoestima da mulher, bem como lhe causa um dano
emocional.

RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.
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RESPOSTAS AOS RECURSOS NÍVEL MÉDIO:
INFORMÁTICA

QUESTÃO 23
Candidata: Taís Santana Santos
No Word 2007 só tem duas opção de alinhar, alinhamento à esquerda, alinhar direita e
“justificado “não se enquadra em nenhuma opção de alinhar texto Prova: Ítem 23
Recurso:
Gabarito divulgado: Letra “D” e só justificar e não alinhar como dito na pergunta
Portando, A QUESTÃO A SER ANULADA.
RESPOSTA: Um parágrafo pode ser alinhado à esquerda, à direita, centrado ou
justificado. Explicarei a diferença entre estas opções que são representadas na figura.
Esquerda - alinha texto junto à margem esquerda da página;
Direita - alinha texto junto à margem direita da página;
Centrados - centra o texto a meio da página;
Justificado - alinha texto junto à margem esquerda e direita ao mesmo tempo. Para
isso o Word aumenta o espaçamento entre palavras.
Por isso, apesar do nome ser Justificado, não há erro ao falar que é um alinhamento

RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.

QUESTÃO 28
Candidata: Taís Santana Santos
Um computador não se divide-se “só em duas partes” , como dito no comando da
questão: 28 , mas também Um computador Desktop está composto por várias partes,
mas há algumas que são indispensáveis para seu funcionamento: o gabinete (torre), o
monitor, o mouse o teclado, hardware, monitor, software o comando da questão 28 foi
muito generalizada “ o computador se divide-se em 2 partes portanto, A QUESTÃO A
SER ANULADA.
RESPOSTA:O computador está dividido em 2 partes:
Hardware - compreende as partes físicas como: placas, monitor, teclado e etc
Software - compreende as partes lógicas como softwares

RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.
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RESPOSTAS AOS RECURSOS NÍVEL MÉDIO:
ASSISTENTE DE CONTABILIDADE

QUESTÃO 40
RECURSO PROCEDENTE – GABARITO ALTERADO PARA B.
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RESPOSTAS AOS RECURSOS NÍVEL MÉDIO:
EDUCADOR SOCIAL

QUESTÃO 31
A questão está clara, permitindo a leitura e interpretação de cada assertiva.

RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.
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RESPOSTAS AOS RECURSOS NÍVEL MÉDIO:
MOTORISTA CATEGORIA B

QUESTÃO 28
Candidato: ALEX DE JESUS SANTOS
Pra eliminar preação do pedal do acelerador, teria que acionar o freio com pequenas
toques no pedal, fazendo pequenos movimentos na direção, até ganhar aderência
novamente. Prova: Ítem28 Gabarito divulgado: Letra “B” Portando, a resposta correta
da questão 28 seria a letra “D”, OU QUESTÃO A SER ANULADA.
O gabarito está correto!
• Aquaplanagem ou hidroplanagem.
• Conceito:
É a falta de aderência dos pneus à via. Ocorre em função daformação de uma
“camada” de água entre a pista e o pneu do veículo, levando ocondutor à perda
do controle do automóvel.
• Fatores que propiciam a aquaplanagem:
- Alta velocidade;
- Grande quantidade de água na pista;
- Pneus lisos, com ausência de sulcos.
• O que deve ser feito quando o veículo aquaplanar:
- Desacelerar o veículo, eliminando a pressão no pedal do acelerador e fazendo
pequenos movimentos na direção, até ganhar aderência novamente.

RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.

QUESTÃO 32
Candidato: ALEX DE JESUS SANTOS
De acordo com sua função, a sinalização vertical pode ser de regulamentação, de
advertência ou de indicação, Prova: Ítem 32. Gabarito divulgado: Letra “E” Portando, a
resposta correta da questão 32 seria a letra “D” OU QUESTÃO A SER ANULADA.
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RESPOSTAS AOS RECURSOS NÍVEL MÉDIO:
MOTORISTA CATEGORIA B
QUESTÃO 32
Candidato: JOSÉ PETRÚCIO VIEIRA COSTA JÚNIOR
Venho através deste recurso solicitar a correção do gabarito. Considerando que a
questão 32 da prova de MOTORISTA tem como tema a sinalização vertical. O gabarito
considerou como resposta certa a letra B. No entanto, de acordo com o CBT,
Resolução CONTRAN Nº 160 DE 22/04/2004 anexo II, a sinalização vertical, de
acordo com sua função pode ser: de Regulamentação; de Advertência e de Indicação.
Dessa forma, a alternativa que corresponde a resposta correta de acordo com o CBT é
a letra D. Diante de evidente ambiguidade, requer-se a correção do gabarito. Segue
abaixo a resolução:
Resolução CONTRAN Nº 160 DE 22/04/2004
Publicado no DOU em 11 jun 2004
Aprova o Anexo II do Código de Trânsito Brasileiro. O Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, usando da competência que lhe confere o art. 12, inciso VIII, da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB
e conforme Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre a
coordenação do Sistema Nacional de Trânsito - SNT, eConsiderando a aprovação na
5ª Reunião Ordinária da Câmara Temática de Engenharia da Via. Considerando o que
dispõe o Artigo 336 do Código de Trânsito Brasileiro, resolve:Art. 1º Fica aprovado o
Anexo II do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, anexo a esta Resolução.
ANEXO II
1. SINALIZAÇÃO VERTICAL
É um subsistema da sinalização viária cujo meio de comunicação está na posição
vertical, normalmente em placa, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo
mensagens de caráter permanente e, eventualmente, variáveis, através de legendas
e/ou símbolos pré-reconhecidos e legalmente instituídos. A sinalização vertical é
classificada de acordo com sua função, compreendendo os seguintes tipos:
- Sinalização de Regulamentação;
- Sinalização de Advertência;
- Sinalização de Indicação.
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RESPOSTAS AOS RECURSOS NÍVEL MÉDIO:
MOTORISTA CATEGORIA B
QUESTÃO 32
Candidato: Joilson Sales dos Santos de Pinho
Quanto a sua função, a sinalização vertical compõe dos seguintes tipos:
(A) Educativa, regulamentação e advertência.
(B) Regulamentação, indicação e orientação de destino.
(C) Advertência, serviços auxiliares e indicação.
(D) Regulamentação, advertência e indicação.
(E)

Indicação, educativa e serviços auxiliares.

Segundo o gabarito preliminar a alternativa correta da questão 32 seria a letra B
(regulamentação, indicação e orientação de destino), contrariando assim o código de
transito brasileiro a alternativa correta seria a letra D (regulamentação, advertência e
indicação) de acordo com a A Resolução do Contran nº 160/04 (o Anexo II do Código
de Trânsito Brasileiro) regulamente a Sinalização de Trânsito no Brasil.
Diante de tal fato solicito a alteração da alternativa como argumentado.
SINALIZAÇÃO VERTICAL
A sinalização vertical é formada por placas, fixadas ao lado ou suspensas sobre
a pista, que transmitem mensagens de perfil permanente. É classificada em três tipos,
de acordo com sua função:
1. Sinalização de Regulamentação As placas de regulamentação têm a finalidade de
comunicar aos usuários as condições, proibições, restrições ou obrigações no uso da
via. Suas mensagens são imperativas, e o desrespeito a ela constitui infração.
2. Sinalização de Advertência As placas de advertência têm por finalidade alertar aos
usuários da via as condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza.A
forma padrão do sinal de advertência e quadrada, devendo uma das diagonais ficar na
posição vertical, nas
3. Sinalização de Indicação As placas de indicação têm por finalidade identificar as
vias, os destinos e os locais de interesse; orientar condutores de veículos quanto aos
percursos, destinos, distâncias e serviços auxiliares, podendo também educar o
usuário. Suas mensagens são informativas ou educativas.
As indicações (RECURSOS) REFERENTES à questão 32 procedem. A resposta
correta é sim a Opção “D”.

RECURSO PROCEDENTE – GABARITO ALTERADO PARA D.
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RESPOSTAS AOS RECURSOS NÍVEL MÉDIO:
MOTORISTA CATEGORIA B
QUESTÃO 36
Candidato: Joilson Sales dos Santos de Pinho
No Brasil, há que se considerar que o cidadão pode exercer diferentes papeis no
contexto social. Ora atua como pedestre, ora como motorista ou motociclista, para o
código de transito brasileiro, o cidadão é?
(A) Alvo permanente de pesquisas
(B) Prioridade no que se refere a defesa da vida
(C) Prioridade no que se refere a defesa da vida
(D) Um sujeito detentor de livre arbítrio
(E)

É o único responsável pelos problemas de trânsito.

Esta questão possui 02 alternativas corretas: (B) e (C), diante do gabarito preliminar a
alternativa correta é a letra (B), portanto, pede-se a anulação da questão, cujo
enunciado e alternativas estão acima:

O gabarito está correto.
Cidadão é um indivíduo qualquer que habita a cidade, e que como morador, tem
direitos civis e políticos, mas também tem direitos. Ser cidadão, é ter
consciência de seu papel na sociedade, conhecendo e reconhecendo que, como
tal, tem direitos e deveres que devem ser exercidos e cumpridos para manter
possível a vivência em sociedade. Normalmente, um bom cidadão é também um
bom motorista e um bom pedestre, pois sabe que no trânsito também existem
direitos e deveres que devem ser seguidos.
Dentro do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) encontramos alguns detalhes
bastante simples que mostram quais são os direitos e os deveres do cidadão no
trânsito, dentre elas a mais importante é entender o cidadão como Prioridade ao
que se refere a defesa da vida.

RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.
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RESPOSTAS AOS RECURSOS NÍVEL SUPERIOR:
PORTUGUÊS

QUESTÃO 01
Candidato: Dezidério Azevedo da Silva
Parecer
A letra maiúscula tem a função de destacar e identificar nomes
próprios,particularizando-os. Do latim expressĭo, uma expressão é uma declaração de
algo para dá-lo a entender. Pode tratar-se de uma locução, ou de uma palavra, logo
ao fazer uso de uma expressão, não é necessário o uso de todas as letras em caixa
alta ou maiúscula, pois as expressões perderiam o sentido desejado pelo autor.
RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.

QUESTÃO 02
Candidato: Cauê Matos do Nascimento Alves
Parecer
As orações coordenadas não mantêm entre si dependência gramatical,
são independentes. Existe entre elas, evidentemente, uma relação de sentido, mas do
ponto de vista sintático, uma não depende da outra. Assim, ao analisarmos uma
conjunção dentro de contexto, é preciso considerar principalmente a relação de senido
estabelecido entre ela, pois a classificação será dada a partir dessa relação.
A partir do exposto, é importante considerar que, em alguns contextos, a conjunção
“e”, tem valor adversativo e não aditivo. Ver exemplo:
EX: “A natureza pede socorro, e o ar e a água continuam sendo poluídos.
Observe que conjunção pode ser substituída, sem alteração de sentido, pela
conjunção mas.
FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar Gramática. São Paulo. FTD.2011
Na situação expressa na prova “Como se a rua, e não uma família, não um pai e uma
mãe, a conjunção “e “,nesse caso,não expressa ideia de adição, mas sim oposição,
podendo ser substituída pela conjunção “mas”,
RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.
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RESPOSTAS AOS RECURSOS NÍVEL SUPERIOR:
PORTUGUÊS

QUESTÃO 02
Candidata: Marina Carla Cuco de Oliveira
Peço Alteração do gabarito, pois a última alternativa onde diz: “No período
“Como se a rua, e não uma família, não um pai e uma mãe, ou mesmo apenas
uma mãe os tivesse gerado...” as conjunções destacadas expressam,
respectivamente, oposição de idéias e alternância de idéias” NÃO ESTÁ
CORRETA.
Fundamentação:
A conjunção “e” é uma conjunção aditiva, ou seja, dá a idéia de adição, acréscimo.
Por exemplo: e, nem, mas também, mas ainda, senão também, como também, bem
como.
As conjunções que exprimem oposição são as adversativas, que exprimem oposição,
contraste, ressalva.
Por exemplo: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, senão, ao passo que, no
entanto, não obstante, apesar disso, em todo caso.
Assim sendo, peço alteração do gabarito da letra “B” para a letra “A”
Parecer
A fundamentação para a questão 02 já foi apresentada.
RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.

QUESTÃO 04
Candidata: Marina Carla Cuco de Oliveira
Peço anulação da questão supracitada visto que a questão pede para marcar a
alternativa cujos números representam as frases com concordância incorreta e
não há nenhum alternativa possível de ser marcada.
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Fundamentação:
A frase de número 1, traz uma frase gramaticalmente correta, bem como a constante
no número 2. Apenas a número 3 não está corretamente escrita.
Assim sendo, já que não há nenhuma alternativa onde apenas a frase 3 possa ser
marcada, peço a anulação da questão.
Parecer
A concordância verbal ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o
seu sujeito.
Regra geral:
O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa, assim analisemos as
frases em questão:
1Não podemos fechar os olhos para o problema , pois tem ocorrido, ao
longo dos últimos anos, grandes mudanças climáticas. Nesse período, temos
sujeito elíptico na primeira oração e o núcleo do sujeito da segunda oração é “grandes
mudanças”, logo o verbo ter a que o sujeito se refere deveria estar no plural “têm”,
concordando com o sujeito e não no singular “tem”.

3É importante que seja revisto, com certa urgência, as normas que regem o
condomínio. Nessa frase o verbo “ser” deveria estar no plural, bem como a palavra
revisto “ sejam revistas” concordando com o sujeito normas.
RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.

QUESTÃO 07
Parecer
O verbo “assistir” admite mais de uma regência, que depende do sentido expresso e
das relações estabelecidas com outros termos na oração.
A regência verbal é a ligação do verbo com o seu complemento e pode ser
estabelecida diretamente (sem o auxílio da preposição intermediária, quando o
complemento é o objeto direto) ou indiretamente (com o auxílio da preposição
intermediária, quando o complemento é um objeto indireto). Assim, temos que:
•
O verbo “assistir” será transitivo indireto quando significar “presenciar”,
“estar presente”, necessitando de um objeto indireto.
Exemplo:
Todos assistiram ao filme de Elizabeth Taylor.
Note que o verbo necessitará de um complemento e que haverá a presença de uma
preposição entre ele e o objeto indireto:
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• O verbo “assistir” será usado indiferentemente como transitivo direto ou

indireto quando empregado no sentido de “ajustar”, “prestar assistência”,
“socorrer”.
Considerando o exposto, verifica-se que nas três ocorrências o verbo assistir é
transitivo indireto, pois significa presenciar, visualizar, não existe objeto direto
preposicionado.
Na proposição 4, por erro de digitação, a repetição do termo “filme”, deixa frase
confusa realmente, impossibilitando a análise, mas somente no item 4, nas demais
não há prejuízo de sentido.
Em III, o termo “ o filme” não pode funcionar como objeto direto de “viu”. A questão
está correta, pois o objeto direto de” viu” está elíptico, por isso que ele não aparece na
questão.
Na sentença 6, o pronome “que” é classificado morfologicamente como relativo e não
demonstrativo, entretanto sua função sintática é de sujeito sim, logo a alternativa é
falsa pela classificação morfológica e não função sintática do pronome “que”
RECURSO PROCEDENTE – GABARITO ALTERADO PARA B.

QUESTÃO 09
Candidato: Cauê Matos do Nascimento Alves
Parecer
As orações coordenadas não mantêm entre si dependência gramatical,
são independentes. Existe entre elas, evidentemente, uma relação de sentido, mas do
ponto de vista sintático, uma não depende da outra. Assim, ao analisarmos uma
conjunção dentro de contexto, é preciso considerar principalmente a relação de senido
estabelecido entre ela, pois a classificação será dada a partir dessa relação.
A partir do exposto, é importante considerar que, em alguns contextos, a conjunção
“e”, tem valor adversativo e não aditivo. Ver exemplo:
EX: “ A natureza pede socorro, e o ar e a água continuam sendo poluídos.
Observe que conjunção pode ser substituída, sem alteração de sentido, pela
conjunção mas.
FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar Gramática. São Paulo. FTD.2011
Em todas as situações expostas no texto, a conjunção “e” pode ser substituída por
“mas” ou “porém”.
RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.
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QUESTÃO 10
Candidato: Lucas César de Jesus Silva
GABARITO ALTERADO PARA A.
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RESPOSTAS AOS RECURSOS NÍVEL SUPERIOR:
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

QUESTÃO 16
Candidato: Cauê Matos do Nascimento Alves
RECURSO PROCEDENTE – GABARITO ALTERADO PARA B

QUESTÃO 17
Candidato: Cauê Matos do Nascimento Alves
RECURSO PROCEDENTE – GABARITO ALTERADO PARA C

QUESTÃO 19
Candidata: Luciana Santos Mendes
A questão não afirma que a revolução verde iniciou-se na década de 60, mas sim a
utilização massiva de agrotóxico.
RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.

QUESTÃO 20
Candidata: Bruna Souto Ferreira
Houve erro de digitação na questão,logo deve ser ANULADA.
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RESPOSTAS AOS RECURSOS NÍVEL SUPERIOR:
ADVOGADO
QUESTÃO 25
IMPUGNAÇÃO: Requer anulação em razão de apresentar a mesma resposta em
duas alternativas.
Resposta:
A resposta correta é letra C, a única alternativa que não constitui fundamento da
República Federativa do Brasil.
As alternativas (b) e (e) são idênticas e ambas, logicamente, constitui fundamento da
República Federativa do Brasil .
A pergunta não foi “qual das alternativas abaixo constitui fundamento da República
Federativa do Brasil” e sim: Qual dos itens abaixo não constitui fundamento da
República Federativa do Brasil”(grifo nosso).
A identidade dos itens (b) e (e) aumentam as chances de resposta do candidato.
A impugnação não merece prosperar.
RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.

QUESTÃO 26
Impugnação: A questão 26 apresenta duas alternativas corretas as letras (a) e (C), em
razão da questão não se referir a todos os direitos fundamentais.
Resposta: A questão se refere ao gênero direitos fundamentais , e não a um direito
fundamental especifico. Vejamos:
Enunciado da questão: É uma das características dos direitos fundamentais(grifo
nosso):
Assim, existindo direitos fundamentais que podem ser relativizados, conforme se
depreende do próprio fundamento da impugnação, lógico esta que o caráter absoluto
não é característica “ dos direitos fundamentais” em seu sentido genérico, como
exposto no enunciado da pergunta: “...dos direitos fundamentais”.
O caráter absoluto não é característica “ dos direitos fundamentais” exatamente por
existir direitos fundamentais relativos, a expressão (dos) não deixa qualquer duvida
quanto a extensão , não se confundindo com “alguns”.
RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.
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QUESTÃO 31
ANULAÇÃO DA QUESTÃO.

QUESTÃO 32
ANULAÇÃO DA QUESTÃO.

QUESTÃO 34
ANULAÇÃO DA QUESTÃO.

QUESTÃO 35
Impugnação: alega o impugnante que O Conselho Federal da Oab tem legitimidade
para propor ação civil pública, sendo, pois, esta alternativa, correta.
Resposta: A questão refere-se a posicionamento da corte constitucional – STF Supremo Tribunal Federal- e não ao entendimento do STJ ou Tribunais Regionais
Federais.
Resta patente que os fundamentos da impugnação não afasta a correção da questão
nos termos em que foi proposta, assim como não macula de incorreção a resposta –
letra (d)- apontada como certa na correção da prova.
RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.

QUESTÃO 36
ANULAÇÃO DA QUESTÃO.

QUESTÃO 37
ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
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RESPOSTAS AOS RECURSOS NÍVEL SUPERIOR:
ASSISTENTE SOCIAL

QUESTÃO 21
A questão apresenta as alternativas para análise da letra A a E, sendo que todas
possíveis de interpretação.
RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.

QUESTÃO 24
O decreto número 8.243, de maio de 2014, instituiu a Política Nacional de Participação
Social - PNPS e o Sistema Nacional de Participação Social - SNPS. O texto
estabelece objetivos e diretrizes relativos ao conjunto de mecanismos - tais como
conselhos, conferências, ouvidorias, mesas de diálogo, consultas públicas, audiências
públicas e ambientes virtuais de participação social - criados para compartilhar com
a sociedade civil decisões sobre programas e políticas públicas. , esta e a
interpretação do objetivo , é fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias
democráticas de diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública federal
e a sociedade civil.
RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO

QUESTÃO 25
A) Controle Social é a desintegração da sociedade com a administração publica, com
a finalidade de solucionar problemas e as deficiências sociais com mais eficiência. O
CERTO SERIA A INTEGRAÇÃO.
B) Controle social existe para que possa haver responsabilidade publica, com objetivo
de inibir e precaver ações ilícitas ou que possam ir contra os princípios da Constituição
Federal, tanto que este tem amparo no artigo 74 da Constituição Federal, servindo de
auxiliar no controle externo. Por isso podemos dizer que é o controle que articula
entre as ações administrativas e a analise de legalidade. O controle correto é
interno.
C) Controle Social é a centralização do Estado motivando grupos de pessoas a
solucionar problemas sociais, tendo este amparo legal e constitucional, ou seja, é a
participação social na gestão publica. É a descentralização.
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D) O Controle Social é um instrumento democrático no qual há a participação dos
cidadãos no exercício do poder colocando a vontade social como fator de avaliação
para a criação e metas a serem alcançadas no âmbito de algumas políticas publicas,
ou seja, é a participação do Estado e da sociedade conjuntamente em que o eixo
central é o compartilhamento de responsabilidades com o intuito de tronar mais eficaz
alguns programas públicos. Alternativa correta . O erro de digitação não compromete.
O erro de digitação não compromete a assertiva.
RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO

QUESTÃO 34
RECURSO PROCEDENTE – ANULAÇÃO DA QUESTÃO.

QUESTÃO 38
Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele
praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:
(Incluído pela Lei nº
12.015, de 2009) Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. A Interpretação do
artigo , culmina na alternativa C.- Formal, em ambas as modalidades, pois a
consumação do delito se dá independentemente da prova de que o adolescente tenha
sido corrompido pelo agente capaz, mostrando-se irrelevante, para a tipificação penal,
o fato de o menor ter registro de passagens anteriores pela prática de atos
infracionais.
RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.
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RESPOSTAS AOS RECURSOS NÍVEL SUPERIOR:
NUTRICIONISTA

QUESTÃO 28
A questão apresenta uma resolução e a troca dos nomes não prejudica a resposta .
Veja abaixo o cálculo:
TEE = 448 – (7,95 x idade [anos]) + AF x (11,4 x peso [kg]) + (619 x altura [m])
TEE = 448 – (7,95 x 31) + 1 x (11,4 x 72) + (619 x 1,63)
TEE = 448 – 246,45 + 1 x 820,8 + 1.008,97
TEE = 448 – 246,45 + 820,8 + 1.009,87
TEE = 201,55 + 820,8 + 1.008,87
TEE = 1.022,35 + 1.008,87
TEE = 2.031,22 kcal
RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.
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RESPOSTAS AOS RECURSOS NÍVEL SUPERIOR:
PSICÓLOGO

QUESTÃO 25
RECURSO PROCEDENTE - ANULAÇÃO DA QUESTÃO

QUESTÃO 31
RECURSO PROCEDENTE - ANULAÇÃO DA QUESTÃO

QUESTÃO 33
“O funcionamento psíquico baseia-se em uma complexa interação de elementos
biológicos, psicológicose sociais. Quando se avaliam o estadopsicológico e o
comportamento de uma pessoa,três fenômenos devem ser considerados. O primeiroé
que os tipos de comportamento ou estadoemocional, caracterizados como normais
ouanormais, variam enormemente com a idade: oque se considera normal em um
estágio do desenvolvimento pode ser considerado decisivamenteanormal em outro. O
segundo fenômeno é queo desenvolvimento psicológico não prossegue demodo
uniforme: ocorre em estágios descontínuos, separados por períodos de mudanças
bruscasou de transição de um estágio para outro. Jáo terceiro diz respeito ao
ambiente ou à culturaem que cada pessoa vive, com suas peculiaridades,tradições e
costumes.” A questão foi a elaborada a partir da leitura do livro “ O ciclo da vida
humana O Ciclo da Vida Humana - Uma Perspectiva Psicodinâmica 2º ed, Por
Cláudio L. Eizirik, Ana Margareth S. Bassols
RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.

QUESTÃO 34
RECURSO PROCEDENTE – GABARITO ALTERADO PARA C.

QUESTÃO 35
RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.
A alienação parental não é um tema novo, tendo sua origem nos primórdios da
existência e é um dos assuntos mais delicados tratados pelo direito de família,
considerando os efeitos psicológicos e emocionais negativos que pode provocar nas
relações entre pais e filhos. A prática caracteriza-se como toda interferência na
formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos
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pais, pelos avós ou por qualquer adulto que tenha a criança ou o adolescente sob a
sua autoridade, guarda ou vigilância. O objetivo da conduta, na maior parte dos casos,
é prejudicar o vínculo da criança ou do adolescente com o genitor. A alienação
parental fere, portanto, o direito fundamental da criança à convivência familiar
saudável, sendo, ainda, um descumprimento dos deveres relacionados à autoridade
dos pais ou decorrentes de tutela ou guarda. (Ministério Público)

QUESTÃO 38
RECURSO PROCEDENTE – GABARITO ALTERADO PARA C.

QUESTÃO 40
RECURSO PROCEDENTE – GABARITO ALTERADO PARA A.
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RESPOSTAS AOS RECURSOS NÍVEL SUPERIOR:
SOCIÓLOGO

QUESTÃO 24
As dinâmicas de produção capitalista não proporcionaram maior distribuição
de bens e riquezas para a população, o que ocorreu foi a exploração da mão
de obra, desencadeando uma maciça emigração do campo para a cidade,
assim como engajou mulheres e crianças em jornadas de trabalho de pelo
menos doze horas, sem férias e feriados, ganhando um salário de subsistência.

RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.
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