
PROVAS – PERÍODO DA MANHÃ 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO – “Caso de canário” 
 

QUESTÃO FUNDAMENTAÇÃO 
01 INDEFERIR - Questiona-se que a alternativa D) seja a correta, alegando-se que a alternativa D) não está correta. 

A alternativa D) não é possível de ser correta, pois a cozinheira não manifesta indiferença pelo personagem 
canário no texto, pelo contrário, há duas manifestações de sentimento nas passagens do texto: 1) “Coube à 
cozinheira recolher a gaiola, para que sua vista não despertasse saudade e remorso em ninguém. Não 
havendo jardim para sepultar o corpo, depositou-o na lata de lixo.”; 2) “No dia seguinte, pela manhã, a 
cozinheira foi ajeitar a lata de lixo para o caminhão, e recebeu uma bicada voraz no dedo. 

– Ui! 
Não é que o canário tinha ressuscitado, perdão, reluzia vivinho da silva, com uma fome danada?”.  

No primeiro contexto, expressa-se sentimento ao se retirar a gaiola da frente das pessoas, para que não 
despertasse nelas saudade e remorso, portanto, ela não foi indiferente, pelo contrário, foi cuidadosa com os 
membros da casa. Outra marca está ao afirmar que depositou o canário na lata de lixo porque não havia jardim, 
isto significa que ela manifestou sentimento em sepultar o canário inicialmente, dando-lhe devido 
sepultamento.  
              Nas duas últimas frases do texto há a mesma expressão de sentimento comum para as duas personagens, 
o gênro e o canário, o alívio em sentir-se vivo:  

“Não é que o canário tinha ressuscitado, perdão, reluzia vivinho da silva, com uma fome danada? 
– Ele estava precisando mesmo era de éter – concluiu o estrangulador, que se sentiu ressuscitar, por 

sua vez.” 
DESTA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 

 
02 INDEFERIDO - No programa de Língua Portuguesa há o item “leitura e interpretação de texto”, nele abarca-se a 

identificação sobre a classificação de textos, que é uma manifestação das mais elementares de leitura. Assim, ao 
ler um texto, o leitor o identifica e reconhece, classificando-o, para que possa escolher as estratégias certas para 
a execução da leitura. Portanto, a questão inclui-se no bojo do item mencionado. DESTA FORMA, MANTENHA-SE 
O GABARITO OFICIAL. 

03 INDEFERIR - A expressão explícita linguisticamente de sentimento do estrangulador solicitada à questão 3 
encontra-se na alternartiva D), ao expressar, pela partícula “como”, pelo questionamento apresentado “vou 
matar um pássaro só porque o conheço há menos tempo do que vocês” e pelo ponto de interrogação ao final da 
frase, o sentimento  da dúvida. DESTA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 

04 INDEFERIR - A alternativa correta da questão é a B), pois o aposto é o elemento "esse", o elemento coesivo 
marcador de advérbio de lugar é “aí” e o pronome demonstrativo reforçativo é “seu”. DESTA FORMA, 
MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 

06 INDEFERIR - - A alternativa D) não apresenta uma “marca linguística explícita” de espaço da narrativa. Nela, há 
uma marca inferencial ao se destacar a expressão “para fora”, que permite construir o sentido de que seria para 
fora da gaiola. Como isso não é “explícito”, como solicita o comando da questão, a alternativa D) é a correta. 
DESTA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 

07 INDEFERIR - A alternativa A) está correta, pois o termo “enlutada” é adjetivo de “casa”, não exercendo, na 
construção, a posição de verbo no particípio passado. Também se questiona que a alternativa C) está correta. O 
termo “enlutada” deriva do substantivo masculino “luto”. A alternativa não explicita que seja “determinado” 
pelo substantivo da expressão, mas sim, que o adjetivo seja “derivado” de um substantivo. DESTA FORMA, 
MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 

10 INDEFERIR - Pelas regras da língua portuguesa escrita no Brasil, omite-se o emprego de artigo indefinido em 
comparações, como na alternativa D) “ao ser questionado sobre a morte, o marido ficou vermelho como um 
pimentão”, sendo que o adequado seria “vermelho como pimentão”. DESTA FORMA, MANTENHA-SE O 
GABARITO OFICIAL. 

 
 
 
 



 
 

QUESTÕES DE INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO FUNDAMENTAÇÃO 
11 INDEFERIR - Não há outra alternativa que permita uma execução com o comando CMD na linha do EXECUTAR 

que não seja acessar o PROMPT ou o terminal de comando. Não há ambiguidade entre as alternativas A) e D), 
como alegado, pois para que se faça uma busca por arquivos ou diretórios, é necessário que o PROMPT esteja 
em execução, ou aberto, e então por meio do comando DIR <enter> possa se listar o conteúdo do diretório. 
DESTA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
QUESTÃO FUNDAMENTAÇÃO 
17 INDEFERIR - Não existe incorreção a ser sanada na referida alternativa. DESTA FORMA, MANTENHA-SE O 

GABARITO OFICIAL. 
19 INDEFERIR - Não existe incorreção a ser sanada na referida alternativa. DESTA FORMA, MANTENHA-SE O 

GABARITO OFICIAL. 
20 INDEFERIR - Não existe incorreção a ser sanada na referida alternativa. DESTA FORMA, MANTENHA-SE O 

GABARITO OFICIAL. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 26 / 
Contador 

ANULAR. Questão admite mais de uma alternativa correta. 

QUESTÃO FUNDAMENTAÇÃO 
Questão 24 / 
Vários cargos 

INDEFERIR - Afirmativa III incorreta. Na referida alternativa houve a alteração do termo “igualdades” quanto 
o correto seria “desigualdades”.  DESTA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 
 

Questão 28 / 
Agente de 
Controle 
Interno 

ANULAR. Questão admite mais de uma alternativa correta. 

Questão 31 / 
Arquiteto 

ANULAR.  Questão com erro na redação. 

Questão 34 / 
Assistente 
Social 

ANULAR. Questão admite mais de uma alternativa correta.  

Questão 35 / 
Bibliotecário 

ANULAR. Questão com erro na redação. 

Questão 27 / 
Contador 

INDEFERIR - Ver Art. 13 da Lei 4.320/64, onde classifica-se com maior detalhamento as inversões financeiras.  
DESTA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 

Questão 31 / 
Contador 

INDEFERIR -  (Lei 4.320/64) -  Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da 
existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.         
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:     
I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;   
DESTA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 
 

Questão 28 / 
Enfermeiro 

INDEFERIR - O enunciado refere-se a “linha de fratura”, descrito no livro de SANTORO (2013), pagina 147.  
DESTA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 
 

Questão 34 / 
Enfermeiro 

ANULAR. Questão admite mais de uma alternativa correta. 

Questão 29 / 
Engenheiro 

INDEFERIR - O erro na digitação do numeral no enunciado não interfere no entendimento e na resolução da 
questão.  DESTA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 



 

PROVAS – PERÍODO DA TARDE 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO – “Piada” 
 

QUESTÃO FUNDAMENTAÇÃO 
01 O tema de um texto é a sua marca principal como finalidade de sua produção. Na narrativa apresentada, o tema 

é a obediência que um dos carregadores realiza, em duas ordens expressas a ele: “- ei, por favor, alguém suba o 
restante e veja quantos andares faltam.” e “- diga-nos uma agora e outra só quando chegarmos lá em cima.”. Nas 
duas proposições há determinação de condutas, ou seja, de ordem. Justamente por tê-las seguido que o humor 
do texto se mostra. ASSIM, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 
 

 

TEXTO – “Revista Biociência” 

 
QUESTÃO FUNDAMENTAÇÃO 
02 No programa da prova de língua portuguesa há o item “leitura e interpretação de textos”. É inerente a esse item 

a condição de o candidato conhecer a composição dos gêneros textuais comuns à língua portuguesa escrita. 
Nesse sentido, o domínio da estrutura composicional do gênero carta exige do candidato que conheça a 
estrutura do gênero oferecido para a prova. Esse gênero tem em sua composição a parte inicial, também 
conhecida como parte introdutória, que se compõem do vocativo, apresentado como resposta à questão na 
alternativa B). É exigência que o candidato domine tais recursos composicionais, uma vez que o concurso 
estabelece o ensino fundamental como requisito mínimo, e o gênero é parte inerente ao programa desse nível 
de ensino. ASSIM, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 
 

06 / Técnico 
em Farmácia 
e Técnico em 
Informática 

Retificar o gabarito preliminar da referida questão para alternativa “E”.  

Florestal  
Questão 33 / 
Engenheiro 
Florestal 

INDEFERIR - Ver Art. 25, parágrafo 1º da Lei 9605/98.  DESTA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 

Questão 32 / 
Farmacêutico 

ANULAR - O erro na digitação do item III no enunciado interfere no entendimento e na resolução da questão. 

Questão 35 / 
Fiscal 
Ambiental 

Retificar o gabarito preliminar da referida questão para alternativa “B”.  

Questão 35 / 
Fisioterapeuta 

Retificar o gabarito preliminar da referida questão para alternativa “E”.  

Questão 25 / 
Médico 
Veterinário 

ANULAR – Não faz parte do conteúdo programático. 

Questão 31 / 
Médico 
Veterinário 

INDEFERIR – Neoplasia não é um distúrbio circulatório.  DESTA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO 
OFICIAL. 

Questão 27 / 
Procurador 
Jurídico 

INDEFERIR – Art. 6º, inciso VIII, alínea “E”.  DESTA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 

Questão 27 / 
Procurador 
Jurídico 

ANULAR - Questão admite mais de uma alternativa correta. 



 

TEXTO – “Jovem faz mais de duas coisas ao mesmo tempo” 

 
QUESTÃO FUNDAMENTAÇÃO 
01 INDEFERIR - O enunciado da questão dita que se responda “de acordo com o texto”, isto significa que as 

alternativas estão relacionadas a ele e à sua temporalidade de produção. Caso houvesse no enunciado da 
questão alguma marca temporal, então seria possível o questionamento do advérbio “atualmente”. DESSA 
FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 
 

 

QUESTÕES DE INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO FUNDAMENTAÇÃO 
11 / Auxiliar de Saúde Bucal, 
Professor (todas as áreas), 
Técnico em Enfermagem, 
Técnico em Farmácia e 
Telefonista .   

INDEFERIR - Nenhuma das alternativas apresentadas notifica qualquer ato de seleção 
previamente de um arquivo para uma suposta exclusão, o que se descarta confusão ou indução 
ao erro.  Na referida questão o que se espera do candidato é o conhecimento da ação da junção 
das teclas SHIFT + DELETE. Não obriga o candidato a elencar todos os passos para a execução 
da ação. DESTA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 

  
13 / Auxiliar de Saúde Bucal, 
Professor (todas as áreas), 
Técnico em Enfermagem, 
Técnico em Farmácia e 
Telefonista.   

INDEFERIR - As objeções dos candidatos não procedem, pois  as aspas serviram apenas para 
evidenciar os COLCHETES, colchete aberto e o colchete fechado. Quando se expressa em 
escrita, um comando de tecla, é comum se utilizar o sinal de  + (adição) ou (positivo), exemplo, 
CTRL + T, e é óbvio e sabido que o sinal em questão NÃO SERÁ pressionado, apenas é indicado 
para expressar que as duas teclas serão pressionadas simultaneamente. DESTA FORMA, 
MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL.  
 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO FUNDAMENTAÇÃO 
24 / Eletricista   INDEFERIR – A simples omissão do termo “nacional” nas afirmativas I, II e III não interfere no 

entendimento e na resolução da questão. DESTA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 
20 / Operador de 
Máquinas, Mecânico de 
Caminhões e Máquinas 
Pesadas, Motorista “D” e 
“E” 

INDEFERIR – A simples omissão do termo “nacional” nas afirmativas I, II e III não interfere no 
entendimento e na resolução da questão. DESTA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 

25/ Técnico em 
Informática 

INDEFERIR – A simples omissão do termo “nacional” nas afirmativas I, II e III não interfere no 
entendimento e na resolução da questão. DESTA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 

26 / Auxiliar de Saúde 
Bucal, Técnico em 
Enfermagem e Técnico em 
Farmácia 

INDEFERIR – A simples omissão do termo “nacional” nas afirmativas I, II e III não interfere no 
entendimento e na resolução da questão. DESTA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 

29 / Telefonista INDEFERIR – A simples omissão do termo “nacional” nas afirmativas I, II e III não interfere no 
entendimento e na resolução da questão. DESTA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 

22 / Professor de Ensino 
Fundamental e Professor 
de Educação Infantil 

INDEFERIR – A simples omissão do termo “nacional” nas afirmativas I, II e III não interfere no 
entendimento e na resolução da questão. DESTA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 

21 / Professor (áreas 
específicas) 
 

INDEFERIR – A simples omissão do termo “nacional” nas afirmativas I, II e III não interfere no 
entendimento e na resolução da questão. DESTA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 

26 / Técnico em 
Enfermagem 

INDEFERIR - "a questão é bem clara quando solicita a composição da vacina BCG. As demais 
alternativas referem-se a agentes etiológicos (virus, fungos, misto e batéria). A própria literatura 
citada pelo candidato deixa clara a composição "bacilos". DESTA FORMA, MANTENHA-SE O 



GABARITO OFICIAL 
25 / Professor de Língua 
Espanhola 

ANULAR - O erro na digitação apresentado interfere no entendimento e na resolução da questão. 

22 / Professor (áreas 
específicas) 

INDEFERIR – O erro na digitação não interfere no entendimento e na resolução da questão. 
DESTA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 

23 / Professor de 
Educação Infantil e 
Professor de Ensino 
Fundamental 

INDEFERIR – O erro na digitação não interfere no entendimento e na resolução da questão. 
DESTA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 

35 / Professor de Ensino 
Fundamental 

ANULAR – Questão sem alternativa correta. 

34/ Professor de Educação 
Física 

INDEFERIR – Ver regra 03. DESTA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 

31 / Professor de 
Educação Física 

ANULAR – Não existe prova de Lançamento de Peso, mas sim de Arremeso de Peso. 

25 / Professor de Ciências, 
Professor de Educação 
Artística, Professor de 
Geografia, Professor de 
História, Professor de 
Língua Espanhola, 
Professor de Língua 
Inglesa e Professor de 
Matemática 

ANULAR – Questão sem alternativa correta. 

26 / Professor de 
Educação Especial e 
Professor de Português 

ANULAR – Questão sem alternativa correta. 

31 / Professor de 
Português 

ANULAR -  Há duas alternativas verdadeiras: B) e D).  
 

35 / Professor de 
Português 

INDEFERIR – Na alternativa B)  há uma regra de língua portuguesa estabelecida que dita que se 
omite o artigo definido antes de possessivo que tem o valor de alguns. Assim, na alterntiva B), a 
frase “as regras sociais atuais têm lá as suas complicações”, o possessivo “suas” tem o valor de 
“algumas”, tendo o sentido de “as regras sociais atuais têm lá algumas complicações”. DESTA 
FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 
 

 

PROVAS – PERÍODO DA NOITE 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO – “Convite” 
 

QUESTÃO FUNDAMENTAÇÃO 
01 INDEFERIR - Questiona-se a alternativa A) como sendo verdadeira, alegando-se que o convite não é “somente 

para as famílias”, afirmando-se que é falsa. Não há na alternativa um único advérbio que condiciona o convite 
“somente” às famílias. A alternativa apresenta apenas os termos “suas famílias”. DESSA FORMA, MANTENHA-SE 
O GABARITO OFICIAL 

 

 

 

 

 



TEXTO – “Criação Coletiva” 
 

QUESTÃO FUNDAMENTAÇÃO 
02 INDEFERIR - No texto, a proposição apresentada na alternativa A) é a expressão de opinião do autor. A 

alternativa C) não é considerada expressão do autor, pois ela está no contexto de apresentação das ideias de 
Tiago Lins, numa paráfrase literal de suas palavras, como aponta o trecho do texto correspondente.: 
 “Foi aí que Tiago viu a chance de aplicar seus recém-adquiridos conhecimentos sobre sociedades jurídicas: 
como no modelo americano, os “sócios” – no caso quem havia comprado uma cota do show – jamais perderiam 
mais do que o valor investido. Se o grupo não conseguisse vender todas as cotas, a grana seria devolvida e o 
plano, abortado. Se conseguissem, a pessoa “perderia” parte do dinheiro – já que pagaria um valor mais alto do 
que o de bilheteria -, mas iria ao show. Mas a grande sacada foi que, caso com a venda dos ingressos ao público 
todo o dinheiro investido inicialmente fosse recuperado, quem havia comprado uma cota receberia reembolso 
de 100%. Ou seja, iria de graça ao show. Foi o que aconteceu não só uma, mas duas vezes.” 
A simples apresentação de uma expressão como “grande sacada” não significa que seja opinião do autor, pois a 
ideia não é dele, mas sim, do diretor do espetáculo. DESSA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 
 

09 INDEFERIR - Na alternativa B), afirma-se que, na proposição II, o termo “mais”, em “o mais interessante é que 
essa diferença não é apresentada a todos.” Não é um adjetivo. Este termo está relacionado ao substantivo 
“interessante”, está qualificando-o. Assim, exatamente nesta frase, o termo ocupa a posição de adjetivo do 
substantivo sintaticamente. Em outras frases isso não ocorre. DESSA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO 
OFICIAL. 

 

QUESTÕES DE INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO FUNDAMENTAÇÃO 
11 / Fiscal de Vigilância Sanitária e 
Epidemiólogica 

Retificar o gabarito preliminar da referida questão para alternativa “B”.  

12 / Fiscal de Vigilância Sanitária e 
Epidemiólogica 

INDEFERIR - O ponto e vírgula “;” como já apresentado pela própria candidata, 
negligencia uma sequência de células, ou seja, este sinal omite células que não 
se deseja computar em uma fórmula. Criar uma formula expressada como 
=soma(10+10+10+10+10..n) ou =soma(A1+A2+A3+A4+A5…n) ou ainda 
=soma(A1;A2;A3;A4;A5) é minimizar a potencialidade do MS Excel. DESSA 
FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL. 
 

16 / Auxiliar Administrativo, Auxiliar de 
Escola, Fiscal Oficial Administrativo e 
Secretário de Escola. 

Retificar o gabarito preliminar da referida questão para alternativa “B”. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO FUNDAMENTAÇÃO 
23 / Auxiliar Administrativo, Auxiliar de 
Escola, Fiscal, Oficial Administrativo, 
Secretário de Escola, Servente de Escola e 
Serviços Gerais 

Retificar o gabarito preliminar da referida questão para alternativa “E”.  

21 / Fiscal de Vigilância Sanitária e 
Epidemiólogica 

ANULAR - O erro na digitação (Artigo) interfere no entendimento e na 
resolução da questão. 

26 / Auxiliar Administrativo, Auxiliar de 
Escola, Fiscal, Oficial Administrativo e 
Secretário de Escola 

ANULAR - O erro na digitação (Artigo) interfere no entendimento e na 
resolução da questão. 

 


