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EDITAL N.º 007/2012 
 

JULGAMENTO DOS RECURSOS DOS GABARITOS E PROVAS OBJETIVAS 
 
A Empresa IADI -  Assessoria de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial  com  referendo da Comissão 
Coordenadora torna público o JULGAMENTO DOS RECURSOS impetrados pelos candidatos contra o gabarito 
e as provas objetivas, nos termos do item 10.1.2 do Edital nº 001/2012 do Concurso Público de Provas e Títulos, de 
caráter eliminatório e classificatório, para o preenchimento de diversos cargos vagos existentes no Quadro de 
Pessoal da Prefeitura Municipal de Itarana – ES. Os pontos das questões que por ventura forem anuladas neste ato 
de julgamento de recursos serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido ou não. 

 
Cargo : ADMINISTRADOR 

 
Nº de Inscrição Nome do Candidato 

 
1446 Raquel Gomes Mendes 
1617 Konza Zution 

 
QUESTÃO: Nº. 01- PROVA PORTUGUÊS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
C, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
Trata-se de uma questão de interpretação. O texto de Caetano é também um hino de amor à língua.  
Os dois primeiros versos têm uma grande carga de sensualidade. Sua beleza reside no fato de que o termo 
língua é usado em dois sentidos diferentes. Significa, no primeiro verso, "órgão da cavidade bucal, que 
auxilia na produção dos sons” e, no segundo, quer dizer "idioma”. Roçar significa, então,"tocar, resvalar". 
Nesse caso, o poeta diz que gosta de produzir os sons do português, sente um gosto físico ao pronunciá-
los. No entanto, pode-se pensar também que as duas ocorrências da palavra língua têm o mesmo 
significado, "idioma" Nessa hipótese, roçar significa tanto "ceifar, pôr abaixo, derrubar", quanto 
"aproximar-se". Os dois primeiros versos poderiam, então, significar tanto "gosto de fazer minha língua - 
o português falado no Brasil - sobrepor-se ao português de Camões, isto é, o de Portugal", quanto "gosto 
de fazer o português do Brasil aproximar-se do de Portugal'.  Como na questão 01 foi pedido que se 
assinalasse  o que não se pode afirmar do texto, a alternativa B está  de acordo com o texto, embora tenha 
duas interpretações. Não invalida a questão 01, nem torna incoerente o item “I” da questão 4. 
A alternativa C do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos recorrentes não 
procedem. 
 
QUESTÃO: Nº. 03 - PROVA DE PORTUGUÊS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
A, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
Trata-se de uma questão de interpretação. O autor  pluraliza o termo Portugal, tirando-lhe o valor de 
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substantivo próprio. Com o verso “E deixa os portugais morrerem à míngua”, indica seu desejo de que a 
imposição do legado cultural e da variante linguística de Portugal no Brasil deixe de ser feita. Usa entre 
aspas um verso de Fernando Pessoa: “Minha pátria é minha língua.” Pátria são lembranças, experiências, 
anseios, expectativas comuns e tudo isso é expresso pela língua. Por isso, se pode dizer minha pátria é 
minha língua. Depois de desejar que a atitude lusitanista morra à míngua e de afirmar que a pátria é a 
língua.  Essa é a parte que não condiz com o texto. A pátria é a língua e não uma forma de inovar a 
língua. 
A alternativa A do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos recorrentes não 
procedem. 
 
QUESTÃO: Nº. 04 - PROVA DE PORTUGUÊS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
B, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
Trata-se de uma questão de interpretação. A afirmativa I está correta; a explicação está na argumentação 
apresentada na questão 01.  
A afirmativa II exprime o desejo do autor em relação ao trabalho com o idioma: incorporar os diferentes 
falares (confusão de prosódias) e retomar os textos dos outros de forma invertida (profusão de paródias). 
É bom lembrar que paródia é a subversão de um texto ou do estilo de outrem. Nela, retoma-se um texto 
ou um estilo, para dar-lhe um sentido contrário (para ridicularizá-lo, por exemplo). Prosódia é o conjunto 
de características de uma língua no que diz respeito ao acento, à entoação e à duração dos sons. Está 
correta, portanto. 
A afirmativa III está bem clara quanto à interpretação. Usando a expressão “Fala, Mangueira!” grito 
com que a Escola de Samba inicia o carnaval, o autor evidencia o orgulho que sente da língua falada no 
Brasil que é uma variante do português lusitano. Está, pois, correta. 
A alternativa B do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos recorrentes não 
procedem. 
 
QUESTÃO: Nº. 07 - PROVA DE PORTUGUÊS 
 
Julgamento do Recurso: DEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. 
Assiste razões ao candidato. QUESTÃO ANULADA. 
 
QUESTÃO: Nº. 08 - PROVA DE PORTUGUÊS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
C, conforme o Gabarito Oficial divulgado. Observando as frases da questão, pode-se fazer a seguinte 
análise: 
a) Há gritos  e  vozes   trancados   ou  trancadas  dentro  do  peito.  (o  adjetivo posposto a substantivos de 

gêneros diferentes vai para o masculino plural (trancados)ou concorda com o mais próximo (trancadas). 
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A frase está correta) 
b) Estão trancados dentro do peito vozes e gritos.( Se o adjetivo anteposto estiver com a função de predi-

cativo e se refere a substantivos de gênero diferentes vai para o masculino  plural  ou  concorda  com  o 
mais próximo. A frase está correta) 

c) Conservam-se trancadas dentro do peito uma voz e um grito.( A frase está incorreta. A regra é a mesma 
da alternativa b. O correto  será: trancados ou trancada.) 

d) Mantêm-se trancadas dentro do peito vozes e gritos.(A frase está correta. A explicação é a mesma da 
alternativa b.)   

 A alternativa C do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos recorrentes não 
procedem. 

 
QUESTÃO: Nº. 09 - PROVA DE PORTUGUÊS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
IMPROCEDENTE.  
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
D, conforme o Gabarito Oficial divulgado.  
De acordo com o requerente, a opção III estaria, também, correta. No entanto, o pronome quais deveria 
vir precedido de pelos e não por, como está na III. 
A alternativa D do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelo recorrente  não procedem. 
 
QUESTÃO: Nº. 10 - PROVA DE PORTUGUÊS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
C, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
O enunciado não está confuso, pois quando se fala de língua padrão, está-se referindo à língua culta, o 
padrão correto da língua portuguesa. 
A alternativa em que a língua não está de acordo com a norma padrão é a alternativa C. O correto seria: 
Terminadas as tarefas do dia, marido e mulher sentaram-se à mesa do bar da esquina e pediram duas 
cervejas tão geladas quanto possível. 
A alternativa C do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelo recorrente  não procedem. 
 
QUESTÃO: Nº. 17- PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
IMPROCEDENTE. 
Provavelmente o candidato  equivocou-se , pois o  sistema  de comunicação tratado pela teoria das 
informações consiste em seis componentes básicos que são eles :  Fonte, transmissor, canal, receptor, 
destino e ruído. A sequência do sistema encontra-se no livro  Teoria Geral da Administração - Idalberto 
Chiavenato – 6ª edição - página 508.  
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Cargo : ADVOGADO 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 

1442 Robson Figueiredo dos Reis 
1134 Daniel Delboni Alves 

1465 Severino Delai Júnior 

 
QUESTÃO: Nº. 01- PROVA DE PORTUGUÊS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
C, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
Trata-se de uma questão de interpretação. O texto de Caetano é também um hino de amor à língua.  
Os dois primeiros versos têm uma grande carga de sensualidade. Sua beleza reside no fato de que o termo 
língua é usado em dois sentidos diferentes. Significa, no primeiro verso, "órgão da cavidade bucal, que 
auxilia na produção dos sons” e, no segundo, quer dizer "idioma”. Roçar significa, então,"tocar, resvalar". 
Nesse caso, o poeta diz que gosta de produzir os sons do português, sente um gosto físico ao pronunciá-
los. No entanto, pode-se pensar também que as duas ocorrências da palavra língua têm o mesmo 
significado, "idioma" Nessa hipótese, roçar significa tanto "ceifar, pôr abaixo, derrubar", quanto 
"aproximar-se". Os dois primeiros versos poderiam, então, significar tanto "gosto de fazer minha língua - 
o português falado no Brasil - sobrepor-se ao português de Camões, isto é, o de Portugal", quanto "gosto 
de fazer o português do Brasil aproximar-se do de Portugal'.  Como na questão 01 foi pedido que se 
assinalasse  o que não se pode afirmar do texto, a alternativa B está  de acordo com o texto, embora tenha 
duas interpretações. Não invalida a questão 01, nem torna incoerente o item “I” da questão 4. 
A alternativa C do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos recorrentes não 
procedem. 
 
QUESTÃO: Nº. 02 - PROVA DE PORTUGUÊS 

 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
D, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
Trata-se de uma questão de interpretação.  No texto, o autor  é lusitano, mas modificado pelo contato com 
os falares indígenas e africanos. Pulveriza-se (latim em pó), pois é português e americano (Lusamérica). 
Por isso, é flor do Lácio, como dizia Bilac em outro poema em que exalta a Língua Portuguesa de forma 
solene e respeitosa, e Sambódromo, carnaval e samba. O demonstrativo esta indica algo do espaço de 
quem fala: no caso, já que a pátria é identificada à língua, o espaço do poeta é a variante brasileira do 
português, que carnavalizou o idioma lusitano. 
A alternativa D do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos recorrentes não 
procedem. 
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QUESTÃO: Nº. 03- PROVA DE PORTUGUÊS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
A, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
Trata-se de uma questão de interpretação. O autor  pluraliza o termo Portugal, tirando-lhe o valor de 
substantivo próprio. Com o verso “E deixa os portugais morrerem à míngua”, indica seu desejo de que a 
imposição do legado cultural e da variante linguística de Portugal no Brasil deixe de ser feita. Usa entre 
aspas um verso de Fernando Pessoa: “Minha pátria é minha língua.” Pátria são lembranças, experiências, 
anseios, expectativas comuns e tudo isso é expresso pela língua. Por isso, se pode dizer minha pátria é 
minha língua. Depois de desejar que a atitude lusitanista morra à míngua e de afirmar que a pátria é a 
língua.  Essa é a parte que não condiz com o texto. A pátria é a língua e não uma forma de inovar a 
língua. 
A alternativa A do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos recorrentes não 
procedem. 
 
QUESTÃO: Nº. 04- PROVA DE PORTUGUÊS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
B, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
Trata-se de uma questão de interpretação. A afirmativa I está correta; a explicação está na argumentação 
apresentada na questão 01.  
A afirmativa II exprime o desejo do autor em relação ao trabalho com o idioma: incorporar os diferentes 
falares (confusão de prosódias) e retomar os textos dos outros de forma invertida (profusão de paródias). 
É bom lembrar que paródia é a subversão de um texto ou do estilo de outrem. Nela, retoma-se um texto 
ou um estilo, para dar-lhe um sentido contrário (para ridicularizá-lo, por exemplo). Prosódia é o conjunto 
de características de uma língua no que diz respeito ao acento, à entoação e à duração dos sons. Está 
correta, portanto. 
A afirmativa III está bem clara quanto à interpretação. Usando a expressão “Fala, Mangueira!” grito 
com que a Escola de Samba inicia o carnaval, o autor evidencia o orgulho que sente da língua falada no 
Brasil que é uma variante do português lusitano. Está, pois, correta. 
A alternativa B do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos recorrentes não 
procedem. 
 
QUESTÃO: Nº. 07 - PROVA DE PORTUGUÊS 
 
Julgamento do Recurso: DEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
PROCEDENTE. Assiste razões ao candidato. QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO: Nº. 10 - PROVA DE PORTUGUÊS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
C, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
O enunciado não está confuso, pois quando se fala de língua padrão, está-se referindo à língua culta, o 
padrão correto da língua portuguesa. 
A alternativa em que a língua não está de acordo com a norma padrão é a alternativa C. O correto seria: 
Terminadas as tarefas do dia, marido e mulher sentaram-se à mesa do bar da esquina e pediram duas 
cervejas tão geladas quanto possível. 
A alternativa C do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelo recorrente  não procedem. 
 
QUESTÃO: Nº. 21- PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
IMPROCEDENTE. 
Primeiramente, a argumentação do recorrente de que a diferença entre o Estado de Defesa e o Estado de 
Sítio é a participação prévia do Congresso Nacional para autorizar ou não a decretação do Estado de Sítio, 
enquanto que no Estado de Defesa o Presidente não precisa de autorização prévia do Congresso Nacional 
não é inerente a questão. 
A autorização do Congresso Nacional é apenas uma das etapas para a decretação do Estado de Sítio, 
matéria não abordada na questão. 
Na realidade, a grande diferenciação entre os dois estados são os motivos que fundamentam a decretação 
de estado de defesa e os que fundamentam a decretação do estado de sítio. 
O enunciado da questão não fala a respeito da solicitação ao Congresso Nacional, mas apenas das 
situações em que o Presidente pode decretar Estado de Sítio.  
O Estado de Sítio, conforme art. 137 da Constituição Federal da República Brasileira é, assim como o 
Estado de Defesa, decretado pelo Presidente da República e não pelo Congresso Nacional. 
O fato de que no Estado de Defesa o Presidente o decreta diretamente, após ouvidos o Conselho da 
República e da Defesa Nacional e no Estado de Sítio, o Presidente solicita autorização do Congresso 
Nacional para decretá-lo, não anula a questão que não trata sobre a necessidade de autorização ou não do 
Congresso Nacional, mas sim das situações em que o Presidente da República poderá decretá-los. 
Assim, pedindo o enunciado da questão para que o candidato assinalasse a opção correta, a alternativa é a 
letra C, posto que não há nenhum erro ao se afirmar que o Presidente pode decretar o Estado de Sítio sob 
aquelas condições, independente das etapas que este ato deverá seguir para ser consolidado. 
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Cargo : AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 

965 Graziany de Souza 
1620 Luis Gustavo Coan 

905 Vanderléia Delboni 

1339 Amanda Aparecida Sanches de Freitas 

 
 QUESTÃO: Nº. 02 - PROVA DE PORTUGUÊS 

 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
B, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
Trata-se de uma questão de interpretação de texto. Na afirmação II da questão 02, há também uma oração 
reduzida de gerúndio que está causando estranheza e induzindo a uma explicação errônea. O texto afirma: 
A televisão, o computador e a internet envolvem as crianças e tiram-lhes o prazer de brincadeiras ao ar 

livre, praticando mais exercícios. Essa afirmação para ter o sentido verdadeiro, é preciso que se desenvol-
va a oração reduzida. “A televisão, o computador e a internet envolvem as crianças e tiram-lhes o prazer 

de brincadeiras ao ar livre, enquanto deveriam praticar mais exercícios. 
 A alternativa B do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos recorrentes não procedem. 
 
QUESTÃO: Nº. 23 - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
IMPROCEDENTE. 
A questão  peticionada que trata sobre os manguezais; o gabarito deve ser mantido, pois, a única 
proposição que não pode ser considerada correta, sem sombra de dúvidas, é a alternativa D (divulgada no 
gabarito oficial). O presente recorrente tentou, de modo simplista, invalidar a questão por meio de uma 
questão de semântica que, de forma alguma, não altera ou adultera o entendimento da questão. Portanto, o 
gabarito está mantido e a petição é improcedente. 
 
QUESTÃO: Nº. 28 - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Julgamento do Recurso: DEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
PROCEDENTE, uma vez que houve um erro de digitação do gabarito. Fica, portanto, “ALTERADA” 
de “D” para “C” a resposta correta da referida questão. A alternativa “C” está correta! 
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QUESTÃO: Nº. 29 - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
IMPROCEDENTE. 
Concordo que poderia ser citado o tipo de memória em questão,  mas as outras alternativas estão 
 incorretas independente do tipo de memória em questão e  do tipo de desligamento do computador. 

 
Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 
Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 

1598 Rodrigo Martinelli Milli 

702 Ruthinéia Saick De Martin 

1556 Ivomar Sotele 

 
QUESTÃO: Nº. 02 - PROVA DE PORTUGUÊS 

 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
B, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
Trata-se de uma questão de interpretação de texto. Na afirmação II da questão 02, há também uma oração 
reduzida de gerúndio que está causando estranheza e induzindo a uma explicação errônea. O texto afirma: 
A televisão, o computador e a internet envolvem as crianças e tiram-lhes o prazer de brincadeiras ao ar 

livre, praticando mais exercícios. Essa afirmação para ter o sentido verdadeiro, é preciso que se desenvol-
va a oração reduzida. “A televisão, o computador e a internet envolvem as crianças e tiram-lhes o prazer 

de brincadeiras ao ar livre, enquanto deveriam praticar mais exercícios. 
 A alternativa B do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos recorrentes não procedem. 
 
QUESTÃO: Nº. 27 - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
IMPROCEDENTE. 
Sobre a questão 27, que aborda o ciclo do pau-brasil, o gabarito oficial divulgado será mantido, pois a 
questão não apresenta nenhum problema de formulação. Apesar da vasta bibliografia apresentada pela 
reclamante, como forma de impressionar a banca, o argumento não procede, pois, como é de 
conhecimento dos historiadores, o pau-brasil na categoria de produto extraído da flora brasileira, 
provocou um grande impacto na vegetação litorânea de nosso país por conta da desordenada exploração. 
Vale, ainda, ressaltar que o verbo usado no enunciado da questão pressupõe um processo que se iniciou 
com exploração do pau-brasil no início da colonização e continuou ao longo de processo colonizador. 
Diante disso, o gabarito divulgado está correto e o argumento que pretensiosamente arvora a anulação da 
questão não procede.  
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QUESTÃO: Nº. 29 - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
IMPROCEDENTE. 
Concordo que poderia ser citado o tipo de memória em questão  mas, as outras alternativas estão 
 incorretas independente do tipo de memória em questão e , do tipo de desligamento do computador. 

 
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL 

 
Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 

880 Luzia de Fátima Schimitberger 

 
QUESTÃO: Nº. 04 - PROVA DE PORTUGUÊS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
B, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
Trata-se de uma questão de interpretação. A afirmativa I está correta; a explicação está na argumentação 
apresentada na questão 01.  
A afirmativa II exprime o desejo do autor em relação ao trabalho com o idioma: incorporar os diferentes 
falares (confusão de prosódias) e retomar os textos dos outros de forma invertida (profusão de paródias). 
É bom lembrar que paródia é a subversão de um texto ou do estilo de outrem. Nela, retoma-se um texto 
ou um estilo, para dar-lhe um sentido contrário (para ridicularizá-lo, por exemplo). Prosódia é o conjunto 
de características de uma língua no que diz respeito ao acento, à entoação e à duração dos sons. Está 
correta, portanto. 
A afirmativa III está bem clara quanto à interpretação. Usando a expressão “Fala, Mangueira!” grito 
com que a Escola de Samba inicia o carnaval, o autor evidencia o orgulho que sente da língua falada no 
Brasil que é uma variante do português lusitano. Está, pois, correta. 
A alternativa B do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos recorrentes não 
procedem. 

 
Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 
Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 

854 Ana  Virginia Magri Marquêz 

 
QUESTÃO: Nº. 06 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
IMPROCEDENTE. 
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http://www.resol.com.br/cartilha/tratamento.php 
DE ACORDO COM : http://www.quimlab.com.br/PDF-
LA/Manual%20de%20Esgotamento%20Sanit%E1rio.pdf 
A questão pede o que é correto em relação a limpeza do tanque. Então: 
A – Está errada, pois,  para a limpeza do tanque séptico, escolher dias e horas em que o mesmo não 
recebe despejos 
B- É A ÚNICA CORRETA. 
C – Está errada pois, se o lodo do tanque séptico ficar endurecido, adicionar água e agitar com agitador 
apropriado. 
http://www.quimlab.com.br/PDF-LA/Manual%20de%20Esgotamento%20Sanit%E1rio.pdf 
3.9.5.1.9. Operação e Manutenção 
- para que ocorra um bom funcionamento, o tanque séptico, antes de entrar em  operação, deve ser 
enchido com água a fim de detectar possíveis vazamentos; 
- a remoção do lodo deve ocorrer de forma rápida e sem contato do mesmo com o operador. Para isso 
recomenda-se a introdução de um mangote, através da tampa de inspeção, para sucção por bombas; 
- as valas de filtração ou de infiltração e os sumidouros devem ser inspecionados semestralmente; 
- havendo a redução da capacidade de absorção das valas de filtração, infiltração e sumidouros, novas 
unidades deverão ser construídas; 
- tanto o tanque séptico como o sumidouro, quando abandonados, deverão ser enchidos com terra ou 
pedra. 
.�Procedimentos Práticos para a Manutenção 
- para a limpeza do tanque séptico, escolher dias e horas em que o mesmo não recebe despejos; 
- abrir a tampa de inspeção e deixar ventilar bem. Não acender fósforo ou cigarro, pois o gás acumulado 
no interior do tanque séptico é explosivo; 
- levar para o local, onde o tanque séptico esta instalado, um carrinho sobre o qual está montada uma 
bomba diafragma, para fluídos, de diâmetro de 75 a 100mm na sucção, manual ou elétrica; 
- mangote será introduzido diretamente na caixa de inspeção ou tubo de limpeza quando existir; 
- lodo retirado progressivamente do tanque séptico será encaminhado para um leito de secagem ou para 
um carro-tanque especial que dará o destino sanitariamente adequado; 
- se o lodo do tanque séptico ficar endurecido, adicionar água e agitar com agitador apropriado; 
- no fim dessa operação, fazer a higienização do local e equipamentos utilizados. 
http://www.quimlab.com.br/PDF-LA/Manual%20de%20Esgotamento%20Sanit%E1rio.pdf 

 
Cargo : BIBLIOTECÁRIO 

 
Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 

1099 Elisa Canuta da Silva 

 
QUESTÃO: Nº. 27 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Julgamento do Recurso: DEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
PROCEDENTE, uma vez que houve um erro de digitação do gabarito. Fica, portanto, “ALTERADA” 
de “D” para “C” a resposta correta da referida questão. A alternativa “C” está correta! 
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QUESTÃO: Nº. 29 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
IMPROCEDENTE. 
De acordo com Fujita,  

Na identificação de conceitos, o indexador, após o exame do texto, 
passa a abordá-lo de uma forma mais lógica a fim de selecionar os 
conceitos que melhor representem seu conteúdo.  

 
Norma 12.676 indica o estágio de Identificação de Conceitos como: 
 
[...] uma abordagem sistemática para identificar aqueles conceitos que são os 
elementos essenciais na descrição do assunto. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS, 1992, p. 2, 
De acordo com Vickery (1968, p. 356), análise de assunto é vista pelo seu produto, 
ou seja:  
 
Análise da informação significa derivar de um documento o conjunto de palavras que servem como uma 
representação condensada desse documento. Esta representação pode ser usada para identificar o 
documento, para prover pontos de acesso na busca, para indicar seu conteúdo, ou como substituto para o 
documento. 
A resposta correta continua o item A. 

Cargo : BIÓLOGO 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 

1675 Fabrício Rosa 

1453 Diego  da Silva Gomes 

647 Lussandra Marquez 

464 Sabrina Martim de Andrade 

 
QUESTÃO: Nº. 02 - PROVA DE PORTUGUÊS 

 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
D, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
Trata-se de uma questão de interpretação.  No texto, o autor  é lusitano, mas modificado pelo contato com 
os falares indígenas e africanos. Pulveriza-se (latim em pó), pois é português e americano (Lusamérica). 
Por isso, é flor do Lácio, como dizia Bilac em outro poema em que exalta a Língua Portuguesa de forma 
solene e respeitosa, e Sambódromo, carnaval e samba. O demonstrativo esta indica algo do espaço de 
quem fala: no caso, já que a pátria é identificada à língua, o espaço do poeta é a variante brasileira do 
português, que carnavalizou o idioma lusitano. 
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A alternativa D do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos recorrentes não 
procedem. 

 
QUESTÃO: Nº. 07 - PROVA DE PORTUGUÊS 

 
Julgamento do Recurso: DEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. 
Assiste razões ao candidato. QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO: Nº. 16 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Julgamento do Recurso: DEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
PROCEDENTE, uma vez que houve um erro de digitação do gabarito. Fica, portanto, “ALTERADA” 
de “A” para “B” a resposta correta da referida questão. A alternativa “B” está correta! 

 
QUESTÃO: Nº. 17 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Julgamento do Recurso: DEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
PROCEDENTE, uma vez que houve um erro de digitação do gabarito. Fica, portanto, “ALTERADA” 
de “A” para “B” a resposta correta da referida questão. A alternativa “B” está correta! 
 
QUESTÃO: Nº. 26 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Julgamento do Recurso: DEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
PROCEDENTE, uma vez que houve um erro de digitação do gabarito. Fica, portanto, “ALTERADA” 
de “A” para “D” a resposta correta da referida questão. A alternativa “D” está correta! 
 

Cargo : CONTADOR 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 

1393 Mônika Covre  Corrêa da Silva 

1828 Regina Teresa De Matin 

1604 Franciane De Martin 

 
QUESTÃO: Nº. 13 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Julgamento do Recurso: DEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
PROCEDENTE. Assiste razões ao candidato. QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO: Nº. 21 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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Julgamento do Recurso: DEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
PROCEDENTE, uma vez que houve um erro de digitação do gabarito. Fica, portanto, “ALTERADA” 
de “B” para “A” a resposta correta da referida questão. A alternativa “A” está correta! 
 
QUESTÃO: Nº. 24 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
IMPROCEDENTE. 
A questão está correta, apesar do candidato ter citado o art. 2º da Lei 4320, a questão foi clara, pedindo 
para citar os princípios orçamentários, e não os princípios que são obedecidos na discriminação de receita 
e despesa. Os três princípios citados na questão "C" são princípios orçamentários. 
 
 
QUESTÃO: Nº. 26 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Julgamento do Recurso: DEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
PROCEDENTE, uma vez que houve um erro de digitação do gabarito. Fica, portanto, “ALTERADA” 
de “D” para “C” a resposta correta da referida questão. A alternativa “C” está correta! 
 

Cargo : ENFERMEIRO 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 

1167 Angélica Zanotti Mattedi 

1567 Samanta Maria Cavalcanti Farias 

479 Andreia Herzog Casimiro Pereira 

1513 Tabata Horácio Mendes Vieira 

1215 Vander Patricio 

1933 Vanusa Cristina de Souza e Silva 

 
QUESTÃO: Nº. 01 - PROVA DE PORTUGUÊS 

 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente  é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
C, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
Trata-se de uma questão de interpretação. O texto de Caetano é também um hino de amor à língua.  
Os dois primeiros versos têm uma grande carga de sensualidade. Sua beleza reside no fato de que o termo 
língua é usado em dois sentidos diferentes. Significa, no primeiro verso, "órgão da cavidade bucal, que 
auxilia na produção dos sons” e, no segundo, quer dizer "idioma”. Roçar significa, então,"tocar, resvalar". 
Nesse caso, o poeta diz que gosta de produzir os sons do português, sente um gosto físico ao pronunciá-
los. No entanto, pode-se pensar também que as duas ocorrências da palavra língua têm o mesmo 
significado, "idioma" Nessa hipótese, roçar significa tanto "ceifar, pôr abaixo, derrubar", quanto 
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"aproximar-se". Os dois primeiros versos poderiam, então, significar tanto "gosto de fazer minha língua - 
o português falado no Brasil - sobrepor-se ao português de Camões, isto é, o de Portugal", quanto "gosto 
de fazer o português do Brasil aproximar-se do de Portugal'.  Como na questão 01 foi pedido que se 
assinalasse  o que não se pode afirmar do texto, a alternativa B está  de acordo com o texto, embora tenha 
duas interpretações. Não invalida a questão 01, nem torna incoerente o item “I” da questão 4. 
A alternativa C do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos recorrentes não 
procedem. 

 
QUESTÃO: Nº. 02 - PROVA DE PORTUGUÊS 

 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente  é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
D, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
Trata-se de uma questão de interpretação.  No texto, o autor  é lusitano, mas modificado pelo contato com 
os falares indígenas e africanos. Pulveriza-se (latim em pó), pois é português e americano (Lusamérica). 
Por isso, é flor do Lácio, como dizia Bilac em outro poema em que exalta a Língua Portuguesa de forma 
solene e respeitosa, e Sambódromo, carnaval e samba. O demonstrativo esta indica algo do espaço de 
quem fala: no caso, já que a pátria é identificada à língua, o espaço do poeta é a variante brasileira do 
português, que carnavalizou o idioma lusitano. 
A alternativa D do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos recorrentes não 
procedem. 

 
QUESTÃO: Nº. 03 - PROVA DE PORTUGUÊS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente  é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
A, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
Trata-se de uma questão de interpretação. O autor  pluraliza o termo Portugal, tirando-lhe o valor de 
substantivo próprio. Com o verso “E deixa os portugais morrerem à míngua”, indica seu desejo de que a 
imposição do legado cultural e da variante linguística de Portugal no Brasil deixe de ser feita. Usa entre 
aspas um verso de Fernando Pessoa: “Minha pátria é minha língua.” Pátria são lembranças, experiências, 
anseios, expectativas comuns e tudo isso é expresso pela língua. Por isso, se pode dizer minha pátria é 
minha língua. Depois de desejar que a atitude lusitanista morra à míngua e de afirmar que a pátria é a 
língua.  Essa é a parte que não condiz com o texto. A pátria é a língua e não uma forma de inovar a 
língua. 
A alternativa A do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos recorrentes não 
procedem. 
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QUESTÃO: Nº. 04 - PROVA DE PORTUGUÊS 
 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente  é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
B, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
Trata-se de uma questão de interpretação. A afirmativa I está correta; a explicação está na argumentação 
apresentada na questão 01.  
A afirmativa II exprime o desejo do autor em relação ao trabalho com o idioma: incorporar os diferentes 
falares (confusão de prosódias) e retomar os textos dos outros de forma invertida (profusão de paródias). 
É bom lembrar que paródia é a subversão de um texto ou do estilo de outrem. Nela, retoma-se um texto 
ou um estilo, para dar-lhe um sentido contrário (para ridicularizá-lo, por exemplo). Prosódia é o conjunto 
de características de uma língua no que diz respeito ao acento, à entoação e à duração dos sons. Está 
correta, portanto. 
A afirmativa III está bem clara quanto à interpretação. Usando a expressão “Fala, Mangueira!” grito 
com que a Escola de Samba inicia o carnaval, o autor evidencia o orgulho que sente da língua falada no 
Brasil que é uma variante do português lusitano. Está, pois, correta. 
A alternativa B do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos recorrentes não 
procedem. 

 
QUESTÃO: Nº. 07 - PROVA DE PORTUGUÊS 

 
Julgamento do Recurso: DEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. 
Assiste razões ao candidato. QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO: Nº. 12 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente  é 
IMPROCEDENTE. 
De acordo com Heitor Hentschel e Elisa Brietzke (Cap 25), livro: FREITAS et al (2006). Rotinas em 
Obstetricia. 5ª ed. Artmed. 2006. O autor retrata que Imediatamente após o parto, o útero diminui 
consideravelmente de volume. É encontrado de forma globosa, de consistência lenhosa entre a sínfise 
pubiana e a cicatriz umbilical. Com dois dias, diminui a consistência, e o fundo uterino é palpado na 
altura do umbigo. Após três ou quatro dias, a redução se acentua e, em duas semanas, u fundo uterino é 
palpado na cavidade pélvica. 
O autor então esclarece que pós-parto imediato o útero tem uma redução considerável que encontra-se 
entre a sínfise pubiana e a cicatriz umbilical e com dois dias o fundo uterino É PALPADO na altura do 
umbigo.  
Mostrando então a afirmação da questão A como correta. 
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QUESTÃO: Nº. 13 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente  é 
IMPROCEDENTE. 
De acordo com Rezende 2003, no livro Obstetrícia fundamental. O diagnóstico do trabalho de parto é fato 
comprovado pela clínica que o diagnóstico do inicio real do parto nem sempre será estabelecido 
facilmente. Há de se considerar o trabalho parturiente como síndrome: os elementos que a compõe não 
têm, isoladamente, valor absoluto  é somente o conjunto deles, fiador da precisão. De forma esquemática 
podem ser considerados: Contrações dolorosas, rítmicas (no mínimo duas em 10 minutos), que se 
estendem a todo útero e tem duração de 50 a 60 segundos. Colo apagado, nas primíperas, e dilatado pra 2 
cm; nas multíparas semi-apagado e com 3 cm de dilatação. Formação da bolsa das águas. Perda do 
tampão mucoso, denunciando o apagamento do colo.  
No entanto a expressão bolsa das águas não deve ser substituída pela expressão formação do tampão 
mucoso, uma vez que as duas fazem parte do diagnóstico do trabalho de parto. 
Outro candidato alega que na alternativa A O FATOR RELACIONADO hipertensão arterial não existe 
no diagnóstico da NANDA. 
De acordo com BRANDEN (2000) no livro Enfermagem Materno – Infantil, uma porcentagem pequena 
das pacientes com eclampsia desenvolve edema pulmonar e tem o diagnóstico de enfermagem de 
perfusão tissular cardiopulmonar alterada relacionada à Hipertensão arterial. No manual de 
Diagnósticos de enfermagem 10º ed de 2006 a perfusão tissular periférica ineficaz estar relacionada ao 
comprometimento do fluxo sanguíneo, secundário a distúrbios vasculares, arteriosclerose, Hipertensão, 
aneurisma, trombose arterial, trombose de veia profunda, doença vascular colagenosa, etc.   

 
QUESTÃO: Nº. 14 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente  é 
IMPROCEDENTE. 
De acordo com BRANDEN (2000) no livro Enfermagem Materno – Infantil, uma porcentagem pequena 
das pacientes com eclampsia desenvolve edema pulmonar e tem o diagnóstico de enfermagem de 
perfusão tissular cardiopulmonar alterada relacionada à Hipertensão arterial. No manual de 
Diagnósticos de enfermagem 10º ed de 2006 a perfusão tissular periférica ineficaz estar relacionada ao 
comprometimento do fluxo sanguíneo, secundário a distúrbios vasculares, arteriosclerose, Hipertensão, 
aneurisma, trombose arterial, trombose de veia profunda, doença vascular colagenosa, etc.   
 
QUESTÃO: Nº. 20 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Julgamento do Recurso: DEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é 
PROCEDENTE, uma vez que houve um erro de digitação do gabarito.  
Fica, portanto, “ALTERADA” de “B” para “C” a resposta correta da referida questão. A alternativa 
“C” está correta! 
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Cargo : ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 

1790 André Linhalis Piedade 

 
QUESTÃO: Nº. 24 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Julgamento do Recurso: DEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. 
Assiste razões ao candidato. QUESTÃO ANULADA. 
A questão realmente deve ser anulada, atualmente a nova legislação não usa a semente fiscalizada.  

Cargo : FARMACÊUTICO 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 

409 Luciana Mayer Coan 

1058 Lílian Silva Lavagnoli 

1783 Marcos Vinicius Vago 

 
QUESTÃO: Nº. 05- PROVA PORTUGUÊS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente  é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
C, conforme o Gabarito Oficial divulgado. Observando  as  frases  da  questão,  pode-se  fazer  a  seguinte 
análise: 
I    –   Apresenta erro de concordância.  Correta: Veem-se  ao   longe lindas montanhas e a imagem era 
deslumbrante! 
II  – Apresenta  erro  de  regência;  faltou  a  crase   em  Refiro-me  às   cestas  de  Natal... 
III– Está correta 
IV – Houve erro de regência. Foi usado um só complemento da sala  para dois verbos de regência 
        diferente. “entre na sala” / saia da sala. Correta: Por favor, ninguém entre na sala ou saia dela até 
        apurarmos os fatos.  
V   - Apresenta erro de concordância: Correta: Os Estados Unidos caracterizam-se por excelente 
        tecnologia. 
Observando-se o que foi pedido nas alternativas a; b; c e d, nota-se que somente a opção C afirma que 
Apenas a I e a V apresentam erros de concordância. 
A alternativa C do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos recorrentes não 
 procedem. 
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QUESTÃO: Nº. 07 - PROVA DE PORTUGUÊS 
 

Julgamento do Recurso: DEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. 
Assiste razões ao candidato. QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO: Nº. 14 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Julgamento do Recurso: DEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. 
Assiste razões ao candidato. QUESTÃO ANULADA. 
 

Cargo : FISCAL DE  POSTURAS 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 

930 Julimaicon Paulo Barbosa 

 
QUESTÃO: Nº. 29 - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente  é 
IMPROCEDENTE. 
Concordo que poderia ser citado o tipo de memória em questão  mas, as outras alternativas estão 
 incorretas independente do tipo de memória em questão e , do tipo de desligamento do computador. 
 
QUESTÃO: Nº. 30 - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente  é 
IMPROCEDENTE. 
Esta questão envolve não somente uma questão básica de informática, como também uma tarefa muito 
comum no uso dos computadores no dia-a-dia. Arrastar um arquivo, ou um atalho, de uma pasta para 
outra ou de uma pasta para a lixeira é uma tarefa que exige conhecimentos mínimos de informática. 

 
Cargo : FISIOTERAPEUTA 

 
Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 

225 Henrique Rossi Roseiro 

453 Joana Fehlberg 
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QUESTÃO: Nº. 01 - PROVA DE PORTUGUÊS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente  é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
C, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
Trata-se de uma questão de interpretação. O  texto  de  Caetano  é  também  um  hino  de  amor  à   língua.  
Os dois primeiros versos têm uma grande carga de sensualidade. Sua beleza reside no fato de que o termo 
língua é usado em dois sentidos diferentes. Significa, no primeiro verso, "órgão da cavidade bucal, que 
auxilia na produção dos sons” e, no segundo, quer dizer "idioma”. Roçar significa, então,"tocar, resvalar". 
Nesse caso, o poeta diz que gosta de produzir os sons do português, sente um gosto físico ao pronunciá-
los. No entanto, pode-se pensar também que as duas ocorrências da palavra língua têm o mesmo 
significado, "idioma" Nessa hipótese, roçar significa tanto "ceifar, pôr abaixo, derrubar", quanto 
"aproximar-se". Os dois primeiros versos poderiam, então, significar tanto "gosto de fazer minha língua - 
o português falado no Brasil - sobrepor-se ao português de Camões, isto é, o de Portugal", quanto "gosto 
de fazer o português do Brasil aproximar-se do de Portugal'.  Como na questão 01 foi pedido que se 
assinalasse  o que não se pode afirmar do texto, a alternativa B está  de acordo com o texto, embora tenha 
duas interpretações. Não invalida a questão 01, nem torna incoerente o item “I” da questão 4. 
A alternativa C do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos recorrentes não 
procedem. 

 
QUESTÃO: Nº. 03 - PROVA DE PORTUGUÊS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente  é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
A, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
Trata-se de uma questão de interpretação. O autor  pluraliza o termo Portugal, tirando-lhe o valor de 
substantivo próprio. Com o verso “E deixa os portugais morrerem à míngua”, indica seu desejo de que a 
imposição do legado cultural e da variante linguística de Portugal no Brasil deixe de ser feita. Usa entre 
aspas um verso de Fernando Pessoa: “Minha pátria é minha língua.” Pátria são lembranças, experiências, 
anseios, expectativas comuns e tudo isso é expresso pela língua. Por isso, se pode dizer minha pátria é 
minha língua. Depois de desejar que a atitude lusitanista morra à míngua e de afirmar que a pátria é a 
língua.  Essa é a parte que não condiz com o texto. A pátria é a língua e não uma forma de inovar a 
língua. 
A alternativa A do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos recorrentes não 
procedem. 
 
QUESTÃO: Nº. 07 - PROVA DE PORTUGUÊS 
 
Julgamento do Recurso: DEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. 
Assiste razões ao candidato. QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO: Nº. 16 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente  é 
IMPROCEDENTE. 
A questão de número 16 se refere às contra-indicações à estimulação elétrica como circunstanciais, e a 
intensidade da contração muscular poderão ter importância sim nos danos teciduais. 
Há bibliografia sim que relata : (Eletroterapia explicada, cap.3) “...é possível que uma contração 
extremamente vigorosa produzida artificialmente cause dano mecânico muscular e articular.”  
“Uma FORTE contração muscular possa causar dano articular ou muscular;  desinserção  de  um  trombo; 
 alastramento de infecção; e hemorragia.” 
Enfim, nos permite entender e com um bom senso profissional  que  uma  suave  contração  muscular  não 
causará dano articular ou muscular...tornando a afirmativa I incorreta sim. 
 
QUESTÃO: Nº. 24 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente  é 
IMPROCEDENTE. 
A questão peticionada está correta. Haja visto que é de extrema importância e bom senso analisar, 
primariamente, a avaliação hemodinâmica para em seguida dar início à reabilitação cardíaca. 
A fase I da reabilitação cardíaca tem como principais objetivos incluir a educação do paciente e da 
família, deambulação e realização de exercícios de pequena intensidade com o objetivo de prevenir 
problemas associados ao repouso prolongado no leito e a preparação para o retorno a um tipo de vida 
mais ativo após a alta hospitalar. Enquadrando, portanto, nesta última etapa o início das AVD’s. 
Logo, para melhor esclarecimento quanto a colocação do candidato, a fase I inicia-se as orientações e 
exercícios leves para as AVD’s. O que não quer dizer que o paciente RETORNA às AVD’s. São 
afirmações diferentes. 

QUESTÃO: Nº. 27 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente  é 
IMPROCEDENTE. 
Em relação a esta questão é a letra "A" mesmo, BULBO a resposta  correta porque se refere a estrutura 
que sofre lesão, provocando hemiplegia e hemiparesia da língua homolateral. A letra "B", córtex não é 
considerada correta porque o mesmo não é homogêneo em toda sua extensão, permitindo a 
individualização de várias áreas, o que pode ser feito com critérios anatômicos, filogenéticos, estruturais e 
 funcionais....(Machado, Ângelo; Neuroanatomia Funcional, pág 260). 
Exemplo: Quanto a classificação funcional: "...a divisão do córtex cerebral em áreas de projeção estão 
relacionados com a sensibilidade e com a motricidade,"...onde poderia estar correta a alternativa B, que 
poderia corresponder à área 43 de Brodmann (área gustativa), como se refere a candidata. Porém, as 
demais áreas consideradas de associação estão relacionadas a funções psíquicas complexas, logo, não 
acontece paralisias ou alterações na sensibilidade na área de associação. (Machado, pág.263). 
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Cargo : ODONTÓLOGO 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 

1886 Adilson Luis Martineli Júnior 

170 Tiago Coan Mielke 

524 Renata Canal Corrêa 

1799 Jacob Humberto Baldotto 

1739 Fernanda Delboni 

 
QUESTÃO: Nº. 01 - PROVA DE PORTUGUÊS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente  é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
C, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
Trata-se de uma questão de interpretação. O texto de Caetano é também um hino de amor à língua.  
Os dois primeiros versos têm uma grande carga de sensualidade. Sua beleza reside no fato de que o termo 
língua é usado em dois sentidos diferentes. Significa, no primeiro verso, "órgão da cavidade bucal, que 
auxilia na produção dos sons” e, no segundo, quer dizer "idioma”. Roçar significa, então,"tocar, resvalar". 
Nesse caso, o poeta diz que gosta de produzir os sons do português, sente um gosto físico ao pronunciá-
los. No entanto, pode-se pensar também que as duas ocorrências da palavra língua têm o mesmo 
significado, "idioma" Nessa hipótese, roçar significa tanto "ceifar, pôr abaixo, derrubar", quanto 
"aproximar-se". Os dois primeiros versos poderiam, então, significar tanto "gosto de fazer minha língua - 
o português falado no Brasil - sobrepor-se ao português de Camões, isto é, o de Portugal", quanto "gosto 
de fazer o português do Brasil aproximar-se do de Portugal'.  Como na questão 01 foi pedido que se 
assinalasse  o que não se pode afirmar do texto, a alternativa B está  de acordo com o texto, embora tenha 
duas interpretações. Não invalida a questão 01, nem torna incoerente o item “I” da questão 4. 
A alternativa C do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos recorrentes não 
procedem. 
 
QUESTÃO: Nº. 03 - PROVA DE PORTUGUÊS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente  é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
A, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
Trata-se de uma questão de interpretação. O autor  pluraliza o termo Portugal, tirando-lhe o valor de 
substantivo próprio. Com o verso “E deixa os portugais morrerem à míngua”, indica seu desejo de que a 
imposição do legado cultural e da variante linguística de Portugal no Brasil deixe de ser feita. Usa entre 
aspas um verso de Fernando Pessoa: “Minha pátria é minha língua.” Pátria são lembranças, experiências, 
anseios, expectativas comuns e tudo isso é expresso pela língua. Por isso, se pode dizer minha pátria é 
minha língua. Depois de desejar que a atitude lusitanista morra à míngua e de afirmar que a pátria é a 
língua.  Essa é a parte que não condiz com o texto. A pátria é a língua e não uma forma de inovar a 
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língua. 
A alternativa A do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos recorrentes não 
procedem. 
 
QUESTÃO: Nº. 04 - PROVA DE PORTUGUÊS 

 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente  é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
B, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
Trata-se de uma questão de interpretação. A afirmativa I está correta; a explicação está na argumentação 
apresentada na questão 01.  
A afirmativa II exprime o desejo do autor em relação ao trabalho com o idioma: incorporar os diferentes 
falares (confusão de prosódias) e retomar os textos dos outros de forma invertida (profusão de paródias). 
É bom lembrar que paródia é a subversão de um texto ou do estilo de outrem. Nela, retoma-se um texto 
ou um estilo, para dar-lhe um sentido contrário (para ridicularizá-lo, por exemplo). Prosódia é o conjunto 
de características de uma língua no que diz respeito ao acento, à entoação e à duração dos sons. Está 
correta, portanto. 
A afirmativa III está bem clara quanto à interpretação. Usando a expressão “Fala, Mangueira!” grito 
com que a Escola de Samba inicia o carnaval, o autor evidencia o orgulho que sente da língua falada no 
Brasil que é uma variante do português lusitano. Está, pois, correta. 
A alternativa B do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos recorrentes não 
procedem. 
 
QUESTÃO: Nº. 05- PROVA PORTUGUÊS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente  é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
C, conforme o Gabarito Oficial divulgado. Observando  as  frases  da  questão,  pode-se  fazer  a  seguinte 
análise: 
I    –   Apresenta erro de concordância.  Correta: Veem-se  ao   longe lindas montanhas e a imagem era 
deslumbrante! 
II  – Apresenta  erro  de  regência;  faltou  a  crase   em  Refiro-me  às   cestas  de  Natal... 
III– Está correta 
IV – Houve erro de regência. Foi usado um só complemento da sala  para dois verbos de regência 
        diferente. “entre na sala” / saia da sala. Correta: Por favor, ninguém entre na sala ou saia dela até 
        apurarmos os fatos.  
V   - Apresenta erro de concordância: Correta: Os Estados Unidos caracterizam-se por excelente 
        tecnologia. 
Observando-se o que foi pedido nas alternativas a; b; c e d, nota-se que somente a opção C afirma que 
Apenas a I e a V apresentam erros de concordância. 
A alternativa C do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos recorrentes não 
 procedem. 
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QUESTÃO: Nº. 07 - PROVA DE PORTUGUÊS 
 
Julgamento do Recurso: DEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. 
Assiste razões ao candidato. QUESTÃO ANULADA. 
 
QUESTÃO: Nº. 11 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente  é 
IMPROCEDENTE. 
O candidato pode estar certo quando diz que só o trauma oclusal não deriva de pronto, abscesso 
periodontal, mas no bojo da questão é informado que esse paciente teve doença Periodontal Inflamatória, 
portanto o trauma oclusal como segundo momento , pode ter como conseqüência, abscesso periodontal. 
Em  nenhuma  literatura  na   odontologia  diz que trauma oclusal promove acentuado desgaste oclusal.    
 ALKAN, A. et al. The effect of periodontal surgery on bite force, occlusal contact area and bite pressure. 
J. Am. Dent. Assoc. V.137, n.7, p. 978-  83, 2006 - ARMITAGE, G.C. Development of a classification  
system for periodontal diseases and conditions. Ann. Periodontol.  V.4, n.1, p.1-6, 1999.  - CLAFFEY, 
N. et al. An overview of nonsurgical and surgical therapy.  Periodontol. 2000. V.36, p.  35-44, 2004. - 
GENCO, R.J. Current view of risk factors for periodontal diseases.  J. Periodontol. V.67, 
 
QUESTÃO: Nº. 26 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente  é 
IMPROCEDENTE. 
Na  alegação  do  candidato  ele  afirma  que  o  ionômero  de  vidro  não pode ser reforçado por  resinas,    
mas quando o ionômero de vidro é modificado pela resina, consequentemente aumenta a resistência do 
cimento. 
O candidato teria que, nessa questão, assinalar a alternativa incorreta e essa alternativa é a que cita que o 
ionômero de vidro começa a liberar flúor após 48h da manipulação. Esta errada essa afirmação, pois o 
cimento de ionômero de vidro libera flúor logo após a manipulação.          
Floriano H, Mori AT, Maltagliati AMA, Lino P. Estudos da resistência à tração de braquetes metálicos 
colados em relação a alguns tipos de base. Rev Paul Odontol. 2001; 23(2):20-3 Tortamano A, Vigorito 
JW, Nauff F, Garone GM, Santos RSC. Avaliação da resistência à tração de agentes cimentantes para 
braquetes ortodônticos. Rev Assoc Paul Cir Dent. 2002;56(4):259-63. Freitas PC. Cimento ionômero de 
vidro como alternativa na colagem em ortodontia. Ortodontia. 1999;32(3):42-7.Swift EJ Jr, Perdigão J, 
Heymann HO. Bonding to enamel and dentin: a brief history and state of the art. Quintessence Int. 
1995;26(2): 95-110.    Pascotto, R.C.; Navarro, M.F.L. Aplicações clínicas dos cimentos de ionômero de 
vidro. In: Estética em clínica odontológica Curitiba:Editora Maio, 2004. Corrêa, L.G.P.; Ogasawara, T. 
Estudos comparativos de alguns cimentos ionoméricos convencionais. Revista Matéria, 2006 
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Cargo : OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 

506 Paulo Cesar Gomes da Silva 

QUESTÃO: Nº. 04 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Julgamento do Recurso: DEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. 
Assiste razões ao candidato. QUESTÃO ANULADA. 

 
Cargo : OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 

 
Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 

129 Pedro de Souza Ferreira 

 
QUESTÃO: Nº. 05- PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente  é 
IMPROCEDENTE. 
De acordo com o manual do operador 580l o sinal de mão indicado para “suspender a carga ou a caçamba 
“ é: 

 

Suspender a Carga ou a Caçamba 
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QUESTÃO: Nº. 10- PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Julgamento do Recurso: DEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. 
Assiste razões ao candidato. QUESTÃO ANULADA. 

 
Cargo : PROFESSOR B – PB - GEOGRAFIA 

 
Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 

96 Scheila Kelli Baldotto 

 
QUESTÃO: Nº. 02 - PROVA DE PORTUGUÊS 

 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente  é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
C, conforme o Gabarito Oficial divulgado. É questão de interpretação de texto. Dentre as imagens em 
torno das quais o texto se constitui, tem-se  a aurora, que é o momento da transformação das trevas em 
luz. É certo que a luz virá, mas a aurora é ainda indecisa. Uma outra imagem  é a manhã, o momento de 
luminosidade plena. O texto é construído sobre a oposição escuridão x luminosidade. 
O primeiro plano de leitura está estabelecido: a descida da noite com a escuridão e, depois, o apare-
cimento da aurora, que prenuncia a manhã. Trata-se de um nível de sentido cosmográfico.  
Há, no entanto, uma série de passagens que não se encaixam no plano de leitura proposto. O que são as 
ruas onde se combate, os campos desfalecidos, os guerreiros? Por que a aurora sobe sob o úmido véu de 
raivas, queixas e humilhações? É preciso estabelecer um outro plano de leitura para explicar tudo isso. 
A interpretação de todas as alternativas está aqui colocada, o que aponta a alternativa C como a não 
condiz com o texto já que “Há, no entanto, uma série de passagens que não se encaixam no plano de 
leitura proposto” e em C foi afirmado que se encaixam. 
A alternativa C do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pela recorrente não procedem.  

 
Cargo : PROFESSOR PP – PEDAGOGO (40 horas) 

 
Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 

775 Vanusa da Penha Rosa 

 
QUESTÃO: Nº. 08- PROVA PORTUGUÊS 

 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente  é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
B, conforme o Gabarito Oficial divulgado. Ao contrário do que a recorrente argumentou, a opção D 
admite sim a ênclise; não há nada que impõe o emprego somente da próclise. A frase poderia ser assim 
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escrita: “Os bandidos se lembraram de apagar todos os sinais de sua presença.” ou Os bandidos 
lembraram-se de apagar todos os sinais de sua presença. 
A alternativa B do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pela recorrente não procedem.  

 
Cargo : PSICÓLOGO 

 
Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 

1906 Juliana Barcellos da Silva 
1435 Daísa De Martin 

 
 
QUESTÃO: Nº. 28- PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente  é 
IMPROCEDENTE. 
A questão solicita que dentro das opções se exclua a alternativa errada sobre o Sistema Único de Saúde - 
SUS. O argumento do candidato diz que os princípios citados não são classificados como doutrinários ou 
organizacionais e usa como argumento o Art. 7º do Cap. II da Lei 8.080/90. Entretanto, nessa mesma lei, 
Cap. III no Art. 8º, descreve como deve ser a organização do SUS, “de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente”, cabendo assim o Fundamento Didático para que os 
princípios citados na questão não sejam organizacionais. A questão não induz o candidato ao erro porque 
as solicitações são claras.  
 
QUESTÃO: Nº. 30- PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Julgamento do Recurso: DEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. 
Assiste razões ao candidato. QUESTÃO ANULADA. 
 

Cargo : TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 

480 Janiméris Arrivabene 

 
QUESTÃO: Nº. 02- PROVA PORTUGUÊS 
 
Julgamento do Recurso: INDEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente  é 
IMPROCEDENTE. 
A Equipe Elaboradora da Prova de Língua Portuguesa reitera que a ALTERNATIVA CORRETA é a letra 
B, conforme o Gabarito Oficial divulgado. 
Trata-se de uma questão de interpretação de texto. Na afirmação II da questão 02, há também uma oração 
reduzida de gerúndio que está causando estranheza e induzindo a uma explicação errônea. O texto afirma: 
A televisão, o computador e a internet envolvem as crianças e tiram-lhes o prazer de brincadeiras ao ar 
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livre, praticando mais exercícios. Essa afirmação para ter o sentido verdadeiro, é preciso que se desenvol-
va a oração reduzida. “A televisão, o computador e a internet envolvem as crianças e tiram-lhes o prazer 

de brincadeiras ao ar livre, enquanto deveriam praticar mais exercícios. 
 A alternativa B do gabarito está correta. Os argumentos apresentados pelos recorrentes não procedem. 

 
Cargo : TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 
Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 

1989 Mikael Covre Corrêa da Silva 

 
 
QUESTÃO: Nº. 21- PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Julgamento do Recurso: DEFERIDO 
Fundamento Didático: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. 
Assiste razões ao candidato. QUESTÃO ANULADA. 
 
Cargos: ASSISTENTE SOCIAL, CONTADOR, ENGENHEIRO CIVIL, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO, 
MÉDICO VETERINÁRIO, NUTRICIONISTA, BIBLIOTECÁRIO, PSICÓLOGO e ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO: 
 
Os cargos acima citados  tiveram a questão nº 07 de Língua Portuguesa ANULADA. 

 
Itarana/ES , 13 de março  de 2012. 
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