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JULGAMENTO DOS RECURSOS 
 
 
PORTUGUÊS 

Auxiliar de Licitação 
- Questão 06 
Atentemos a um dos conceitos de “identidade”, de acordo com o Aurélio Século XXI: 

“Conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa: nome, idade, estado, 
profissão, sexo, defeitos físicos, impressões digitais, etc.” (p. 1071). Entende-se, 
assim, que a “identidade” de um indivíduo é aquilo que lhe atribui exclusividade, aquilo 
que o faz diferente dos demais. 
No texto, Gaiarsa afirma que o sistema de produção capitalista cria, na sociedade, 
uma “uniformidade de uso e consumo de bens materiais, de modo de ser e de pensar”, 
ou seja, todos os indivíduos passam a se comportar da mesma forma, ter os mesmos 
gostos e opiniões, tornando-se um só objeto (o autor, inclusive, usa a expressão 
“massa humana”, muito sugestiva), perdendo esses indivíduos, portanto, suas 

características essenciais, justamente aquelas características que os distinguem uns 
dos outros, enfim, que os identificam no âmbito coletivo. É nesse sentido que a 
palavra “identidade” é apontada na alternativa B. 
Recurso indeferido. 
 
Inspetor de Alunos e Merendeira 
- Questão 02 
Houve Falha da elaboração da questão. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
- Questão 05 
Houve Falha da elaboração da questão. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
Telefonista 
- Questão 08 
O texto poético requer uma leitura na qual as palavras assumem significados que vão 
além de sinônimos/antônimos, uma vez que o tipo de linguagem utilizada é, 
predominantemente, a conotativa. Não se trata, portanto, de uma correspondência 
entre palavras, de uma simples substituição – a compreensão das mesmas, no 
contexto de um poema, leva a sentidos mais amplos. 
Neste poema, especificamente, Leminski reflete sobre o sentimento amoroso: para 
ele, o amor não acaba (“Não, que eu saiba”); ao contrário, o amor se transforma em 
“matéria-prima”, que poderíamos entender como uma lembrança, algo que guardamos 
para sempre e que, ao longo da vida, torna-se algo positivo, bom, harmonioso, 
equilibrado (expressado pelo substantivo “rima”) ou algo negativo, ruim, doloroso 
(expressado pelo substantivo “raiva”). 
A alternativa marcada como correta, letra D (“Transforma-se em dor ou alegria”), “dor”, 
neste caso, não se trata de dor física, mas sim de um sentimento negativo, penoso, 
associado a outros sentimentos também negativos, como a raiva, por exemplo, 
sugerindo que um possível desenlace para um relacionamento amoroso é o desafeto.  
Recurso indeferido. 
 
 
 



MATEMÁTICA 

Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar de Licitação, Coordenador de Creche e 
Escriturário 
- Questão 11 
30° termo 
 an=a1+(n-1).r  an=0+(30-1).5  an=0+29.5 an=145 
22° termo 
an=a1+(n-1).r  an=0+(22-1).5  an=0+21.5 an=105 
a30 – a22 
145 – 105 
40 
Alternativa B, portanto, nem a questão nem o gabarito apresentam erros. 
Recurso indeferido. 
 
- Questão 12 
Divisores de 40: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 
Divisores impares: 1, 5 
2/8 = 25% 
Alternativa D 
Recurso deferido, a resposta será alterada para a alternativa “D”. 
 
- Questão 14 

BRANCO

MEIO AMARGO
 = 

3

5
 , portanto do total de 8, três são brancos e 5 são meio amargos 

200 /8 = 25 
Chocolate branco = 3 x 25 = 75 
Chocolate maio amargo = 5 x 25 = 125 
Alternativa C 
Recurso indeferido. 
 
Inspetor de Alunos 
- Questão 17 
500 X 420 = 210.000 ml 
Convertendo para litros teremos; 
1 litro – 1000 ml 
X         - 210.000 
X = 210 litros 
Alternativa B 
Recurso indeferido. 
 
- Questão 18 
Se em 3 meses ele ganhou R$ 3.810,00 
Em 1 mês ele ganhou R$ 1.270,00 
Portanto em 18 meses irá ganhar R$ R$ 22.860,00 
Alternativa A 
Recurso indeferido. 
 
- Questão 22 
A transformação correta em centímetros é igual a 257.623,2 cm 
A transformação correta em decíemtros é igual a 25.262,32 dm 
A transformação correta em hectômetros é igual a 25,26232 hm 
A tranformação correta em decametros é igual a 252,6232 dam 
A transformação correta em quilômetros é igual a 2,5262 km 
Portanto a única resposta correta e possível é a B 
Recurso indeferido. 



 
- Questão 24 
O conteúdo da questão é PROPORÇÃO, portanto está no edital do concurso 
A igualdade entre razões denomina-se proporção. 
Os números a, b, c e d, todos diferentes de zero, formam nesta ordem, uma proporção 
se, e somente se, a razão a : b for igual à razão c : d. 

Indicamos esta proporção por: 

 
6/2 = 3 
24/8 = 3  , x=8 
96/32 = 3 , y = 96 
y/x = 96/8 = 12 
Recurso indeferido. 
 
- Questão 28 
ANEXO II CONTEÚDO PROGRAMÁTICO Matemática: Operações 
fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Juro simples. Sistema 
métrico. Razão e proporção. Problemas. 
O problema em questão pode ser resolvido apenas com operações simples. 
Se para cada 12 funcionários homens temos 6 mulheres, basta calcular a metade de 
102 para saber quantas mulheres trabalham na empresa 
102/2 = 51, portanto o total de funcionários é 102 + 51 = 153 
Recurso indeferido. 
 
Telefonista 
- Questão 30 
30) Num concurso com 20 questões de matemática, um candidato acertou 15 
questões e errou 5. Nesse caso, a razão entre o número de acertos e o número total 
de questões foi de: a) 1/3. b) 1/5. d) 3/5. d) 3/4. e) 4/3 
 
acertos

total
 = 

15

20
 simplificando teremos, 

3

4
 

Alternativa D 
Recurso deferido. A questão saiu como anulada por erro de digitação. 
 
Auxiliar de Contabilidade, Coordenador de Projetos, Dentista, Enfermeiro, Engenheiro 
Agrônomo, Médico, Professor de Educação Especial, Monitor de Informática, Técnico 
em Enfermagem e Técnico Químico 
- Questão 11 
Primeiro termo: 2 
Razão: -2 
N = 10 
 an= a1.qn-1 

an= 2 . (-2)10-1 

an= 2 . (-2)9 

an= 2 . (-512) 
an= - 1024 
Alternativa D 
Recurso indeferido. 
 
- Questão 12 
Houve falha na elaboração da questão. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 



Auxiliar de Licitação 
- Questão 19 
O tema da questão não consta no conteúdo programático. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
Dentista 
- Questão 24 
A resposta está correta porque esta sendo falado em Modelo de Atenção: onde 
organiza-se e atende-se o usuário SUS. Onde as ações acontecem e não em Nível de 
Atenção. Sendo assim é importante ressaltaremos que o Modelo de Atenção à Saúde 
pode sim ser denominado Atenção Básica ou Atenção Primária. Já os níveis de 
atenção é para qualificar a atenção e não define estratégias de atendimento e atenção 
à saúde. 
Recurso indeferido. 
 
Engenheiro Agrônomo 
- Questão 16 
Houve falha na elaboração da questão. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
- Questão 29 
Houve falha na elaboração da questão. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
- Questão 30 
A ausência da palavra “controle” não alterada ou interfere no enunciado da questão. 
Vide em https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/129311/1/Livro-
pragas.pdf 
Recurso indeferido. 
 
Escriturário 
- Questão 22 
A questão contém duas respostas corretas. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
Médico 
Houve falha na elaboração da questão. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
- Questão 30 
A resposta A esta correta para a questão, pois evitar sequelas se refere ao nível de 
PREVENÇÃO SECUNDÁRIA. 
A melhoria de vida do sequelado é que faz referência a Prevenção Terciária Segundo 
Leavell & Clark- Níveis em Atenção à Saúde SUS. 
Recurso indeferido. 
 
Motorista 
- Questão 21 
A resposta correta é a alternativa “A” e não a “E” como consta no gabarito. 
Recurso deferido, a resposta será alterada para a alternativa “A”. 
 
Professor de Educação Especial 
- Questão 18 
A questão foi baseada na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
conforme o Art. 5º abaixo: 



XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: 
a) privação ou restrição da liberdade; 
b) perda de bens; 
c) multa; 
d) prestação social alternativa; 
e) suspensão ou interdição de direitos; 
XLVII - não haverá penas: 
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; 
b) de caráter perpétuo; 
c) de trabalhos forçados; 
d) de banimento; 
e) cruéis; 
Recurso indeferido. 
 
- Questão 30 
Não há equívoco na correção. 
A questão foi baseada na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
conforme o Art. 208 abaixo: 
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 
idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 
ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009); 
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 14, de 1996); 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 
segundo a capacidade de cada um; 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 
programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde. 
Recurso indeferido. 
 
Técnico em Enfermagem 
- Questão 19 
A Resolução Coren - 272/2002 referida no recurso foi revogada pela Resolução Coren 
- 358/2009.  
Art. 5° O TÉCNICO de enfermagem e o auxiliar de enfermagem, em conformidade 
com o disposto na Lei n°7.498 de 25 de junho de 1986 e do Decreto 94.406 de 8 de 
junho de 1987, que a regulamenta, participam da execução do Processo de 
Enfermagem, naquilo que lhes couber, sob a orientação e supervisão do enfermeiro. 
Como o Técnico e Auxiliar de enfermagem participam do Processo de enfermagem, 
estes necessitam ter conhecimento de suas etapas e execução para melhor 
assistência prestar ao paciente, assim suas ações serão efetivas.  
Recurso indeferido. 
 
 
 
 

Lençóis Paulista, 16 de março de 2018 
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