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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
Estado do Espírito Santo 

CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - PMAC 

Atualizado conforme retificação nº 04/2016 publicada em 31/05/2016. 

EDITAL Nº 010/2016 

JULGAMENTO DOS RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA – 1ª Etapa 

A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio (ES) e a G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística, tornam público o 

JULGAMENTO DOS RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA – 1ª Etapa, impetrados pelos 

candidatos nos termos do item 11 do Edital 001/2016 que divulga e estabelece normas para a abertura para o 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OBJETIVAS, DE TÍTULOS, DISCURSIVA e PRÁTICA, de caráter eliminatório e 

classificatório, para provimento de vagas do quadro efetivo e formação do cadastro de reserva no quadro da Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 

Se a análise e julgamento dos recursos resultarem em anulação de questão integrante de prova, a pontuação 

correspondente será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

No caso de retificação do gabarito preliminar, por força de contradições e/ou erros de digitação, as provas serão 

corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo divulgado após publicação do julgamento dos recursos. 

 

CARGO: AGENTE DE DEFESA CIVIL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

1901 ALEXANDRE AMARILDO VIRGINIO 
 

QUESTÃO Nº 31 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é procedente. Houve um equívoco na 

digitação do gabarito preliminar referente à questão, ou seja, o mesmo foi divulgado de forma incorreta, sendo que 

a alternativa que responde adequadamente o enunciado da questão é a alternativa “B”.    

Fica, portanto “RETIFICADO” de “C” para “B” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “B” 
 

CARGO: ALMOXARIFE 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

1238 MÔNICA LITTIG 

0961 MÔNIA SANY FERNANDES DE SALLES PIROVANI 
 

QUESTÃO Nº 01 – LÍNGUA PORTUGUESA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A alegação 

levantada não apresenta fundamentação, nem tão pouco pode ser devidamente comprovado através da bibliografia 

apresentada, sendo, portanto indeferido de plano, conforme o que determina o item 11.1.2 do edital 001/2016.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 
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QUESTÃO Nº 23 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Em decorrência 

de falha na elaboração da questão a mesma possui duas alternativas que podem ser consideradas corretas, conforme a 

interpretação do enunciado. Diante do exposto, optamos, pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 37 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  O 

recebimento é caracterizado por 4 fases, sendo que a regularização se caracteriza pelo controle do processo de 

recebimento, pela confirmação da conferência qualitativa e quantitativa, respectivamente por meio do laudo de 

inspeção técnica e pela confrontação das quantidades conferidas versus faturadas. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

2903 BEATRIZ MAURICIO GARCIA 

0773 ELLIS ANGELA REIS PINTO 

0638 FERNANDA NUNES LAMAS DA SILVA 

0031 FLARIENE ALVES DA SILVA 

0721 JAMILA GOMES SAITER BERGER 

2842 LUCIANA PLASTER BARRETTO 

1564 ROSINEIA RIBET ASCACIBA CABRAL 

0195 TAMIRES VICENTIN MAZOCO 

2595 VANJEANE SILVA DE FREITAS CAMARGO 

2822 VIVIANE PLASTER 
 

QUESTÃO Nº 02 – LÍNGUA PORTUGUESA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”. Os requerentes apontam em sua fundamentação que a o item 

I está incorreto, mas tal afirmação não procede, pois o item I está de acordo com o conteúdo do texto, pois o fato de o 

pedido da senhora ter sido atendido juntamente com a vela acesa, ajudou a consolidar o milagre. 

I. O fato de uma vela sempre aparecer acesa na hora em que o vigário, quando vivo, costumava ler o seu breviário, 

ajudou a consolidar o “milagre”. A alternativa é uma interpretação. 
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Já o item II não está de acordo com o texto, uma vez que não está expresso que as autoridades visitaram o quarto do 

padre.  Observe o trecho do texto: “Chegava povo de tudo quanto é canto e ficava ali plantado, junto à janela, 

aguardando a luz da vela. Outros padres, coronéis, até deputados, para oficializar o milagre.” 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 09 – LÍNGUA PORTUGUESA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  O pronome 

existente na frase é “Sua Excelência” que é um Pronome de Tratamento e não “pronome possessivo” conforme 

apontado pelo requerente. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 13 – SAÚDE PÚBLICA 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Em decorrência 

de falha na elaboração da questão, Conforme alteração dada pela Portaria 1.408 de 10 de julho de 2013, a mesma 

apresenta duas alternativas corretas.  Diante do exposto, optamos, pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 17 – SAÚDE PÚBLICA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A questão está 

correta conforme disposto na Cartilha da Política Nacional de Humanização/2013. 

Transversalidade • Aumento do grau de comunicação intra e intergrupos; Transformação dos modos de relação e de 

comunicação entre os sujeitos implicados nos processos de produção de saúde, produzindo como efeito a 

desestabilização das fronteiras entre os saberes, os territórios de poder e os modos instituídos na constituição das 

relações de trabalho. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 
QUESTÃO Nº 18 – SAÚDE PÚBLICA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”. O enunciado solicita a exceção, ou seja, dentre as afirmações 
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seria incorreta, o requerente afirma que a alternativa “A” também estaria incorreta, portanto cabe-nos esclarecer que 

a mesma está correta conforme disposto na Portaria GM 399/2006, o fato da alternativa “A” não conter: “com 

pagamento diferenciado, em 2006”, não prejudica a resolução da questão, mantendo-se correta.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 19 – SAÚDE PÚBLICA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  Segundo a 

Cartilha da Política Nacional de Humanização por diretrizes entende-se as orientações gerais de determinada política. 

No caso da PNH, suas diretrizes expressam o método da inclusão no sentido da:  

  Clínica Ampliada  

  Co-gestão  

  Acolhimento  

  Valorização do trabalho e do trabalhador  

  Defesa dos Direitos do Usuário  

  Fomento das grupalidades, coletivos e redes  

  Construção da memória do SUS que dá certo.”  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 22 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”. De acordo com dados do Atlas de Energia Elétrica do Brasil, 

produzido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (2007), mais especificamente encontrados na “Tabela 6.4 - 

Reservas provadas de gás natural, por localização (terra e mar), segundo Unidades da Federação” os estados da Bahia e 

Rio Grande do Norte figuram como grandes e principais dentre os produtores de gás natural do país, a saber: 

Tabela 6.4 - Reservas provadas de gás natural, por localização (terra e mar)* 

Unidades da Federação Localização 

 Terra (%) Mar (%) 

Bahia 26,18 85,18 

Rio Grande do Norte 19,00 16,32 
Fonte: Atlas de Energia Elétrica do Brasil (2007), adaptado. 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 
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QUESTÃO Nº 23 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”. Há um equívoco ortográfico na apresentação da palavra 

“ressignificação”, faltando uma letra “S”. No entanto, este equívoco não compromete a sua função e contextualização 

junto ao campo de ideias expressas na alternativa “A”. Para constar, “ressignificar” é dar novo significado de algo ou de 

alguém ou fazer novo significado de algo ou de alguém. 

Além da imagem apresentada, que alude à questão de gênero, de forma objetiva, o enunciado da presente questão 

traz como foco a temática “..sociocultural da atualidade”. 

A charge revela uma possibilidade de discussão da questão de gênero, em especial, a tríade mulher – consumo – meios 

de comunicação, isso por que:   

“Temos vivido a era dos direitos humanos, mas por desconhecer o poder de influência que a mídia, através dos meios de 

comunicação, exerce em nossas vidas, em como penetra em nossa mente, não percebemos que nossos direitos jamais 

foram tão violados como nos dias de hoje. Temos visto um verdadeiro massacre humano, de mulheres, adolescentes se 

matando para atingir um inatingível padrão de beleza imposto pela mídia. Em uma sociedade democrática, as mulheres 

tornaram-se escravas da indústria da beleza,...” 

“O conceito de mulher, dona de casa, mãe e esposa, mudou. As mulheres ainda são mães, esposas e dona de seu lar, 

porém, junto a tudo isso, estão no mercado de trabalho atuando de forma efetiva diversas funções. As conquistas são 

constantes, e as quebras de tabus são diárias, em meio a esta avalanche cultural que temos vivido.” 

“Descarte, em meio a todas essas conquistas, temos vistos, também um verdadeiro massacre humano, onde pessoas, 

principalmente mulheres, dilaceraram seu prazer de viver e sua liberdade para atingir o inatingível padrão de beleza, 

pregado pelas mídias em nossas vidas.” 

E por fim: “O discurso da mídia decorre de uma pluralidade de produtos e avanços tecnológicos a fim de aprimorar a 

estética e forma física. Vemos todos os dias surgirem novos produtos de emagrecimento, são pílulas, sucos, comidas 

diet, light e zero, aparelhos de ginásticas, academias com uma imensidão de aparelhos, vídeos com séries de exercícios 

pra se fazer em casa e perder medidas, revistas especializadas em perda de peso em tantos dias, cosméticos, cirurgias 

plásticas, redução de estômago.” 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Em face de ter 

ocorrido um erro de digitação/formatação na assertiva III o que impossibilitou a correta interpretação e resolução da 

questão por parte do candidato. Diante do exposto, optamos, pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 26 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO  

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Mediante os 

recursos apresentados pode-se constatar o equívoco na divulgação do gabarito, uma vez que de acordo com o Portal 

do Governo do Estado do Espírito Santo podemos afirmar que:  

 A População Economicamente Ativa (PEA), Por situação de domicílio, assim se distribui:  Urbana - 1.540.469; Rural - 

356.025; Total - 1.896.494; logo a assertiva I é VERDADEIRA. 

 O total da População Economicamente Ativa (PEA) do Estado do Espírito Santo é composto por 1.896.494 pessoas, 

já a PEA da  Rural é de 356.025 pessoas, logo a assertiva II é FALSA. 

 No contexto da População Economicamente Ativa (PEA) do Estado do Espírito Santo, o nível de ocupação entre os 

homens é de 70,4%, e entre mulheres, 49,9%, logo a assertiva II é FALSA. 

Tendo em vista, as explicações supracitadas, altera-se o gabarito da presente questão para alternativa “A” 

Fica, portanto “RETIFICADO” de “D” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 32 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “Neoliberalismo” e não liberalismo, conforme aponta a 

recorrente.  

Neoliberalismo: é um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defende a não participação do estado 

na economia, onde deve haver total liberdade de comércio, para garantir o crescimento econômico e o 

desenvolvimento social de um país. 

 Liberalismo é uma doutrina político-econômica e sistema doutrinário que se caracteriza pela sua atitude 

de abertura e tolerância a vários níveis. De acordo com essa doutrina, o interesse geral requer o respeito pela liberdade 

cívica, econômica e da consciência dos cidadãos. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 35 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”.  O Conselho Tutelar nasceu no dia 13 de julho de 1990, junto 

com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei 8.069. No Brasil, os Conselhos Tutelares são 

órgãos municipais destinados a zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar é 
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uma entidade vitalícia/permanente, ou seja, quando é criado não pode mais ser extinto. O Conselho Tutelar 

é permanente porque integra definitivamente o conjunto de instituições brasileiras, estando, portanto, sujeito e 

subordinado ao ordenamento jurídico do país.   É autônomo porque em suas decisões, tem independência no exercício 

das atribuições que lhe foram confiadas pelo ECA. É órgão não jurisdicional porque não pertence ao Poder Judiciário e 

não exerce suas funções. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 
 
 

CARGO: ATENDENTE PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

1364 GEIRLAINE DE VARGAS 

0717 JANAINA APARECIDA SALES DA SILVA BROEDEL 
 

QUESTÃO Nº 11 – MATEMÁTICA 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Mediante os 

recursos apresentados pode-se constatar o equívoco na divulgação do gabarito, a resolução da questão é: 

2x = 18 – 4y 

x = 9 – 2y 
 

3(9 – 2y) – 3y = 9 

27 – 6y – 3y = 9 

27 – 9 = 9y 

9y = 18 

y = 2 

x = 9 – 2.2 

x = 9 – 4  

x = 5 

Tendo em vista, as explicações supracitadas, altera-se o gabarito da presente questão para alternativa “A” 

Fica, portanto “RETIFICADO” de “D” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 14 – MATEMÁTICA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”. A resolução da questão é: 

3x(x – 2) – 5(x2 + 7) = 2(x + 12) 

3x2 – 6x – 5x2 – 35 = 2x + 24 

–2x2 – 6x – 35 – 2x – 24 = 0 

–2x2 – 8x – 59 = 0 

S = -b/a = 8/–2 = –4 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 
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QUESTÃO Nº 33 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Em virtude de 

erro no enunciado da questão a mesma não apresenta alternativa correta, pois Segundo a resolução do CFO 85/2009, , 

a tomada de radiografias é exclusiva para os Técnicos de Saúde Bucal. Sendo vedada esta atividade ao Auxiliar de 

Saúde Bucal. 

QUESTÃO ANULADA 

 

QUESTÃO Nº 36 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  Os fatores 

determinantes da cárie dentária são: dente, microbiota e dieta cariogênica. A frequência de escovação é um fator 

condicionante, pois ele modifica a progressão e atividade da doença cárie. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 40 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A 

fundamentação apresentada pela requerente não é consistente e nem tão pouco pode ser devidamente comprovado 

através da bibliografia apresentada, sendo, portanto indeferido de plano, conforme o que determina o item 11.1.2 do 

edital 001/2016. A resposta não se apresenta confusa, a compactação e manipulação deve ser realizada com espátula 

24. (Referência: ANUSAVICE, k.J. & PHILLIPS - Materiais Dentários, 11a Ed; Elsevier LTDA, 2005.) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
 

CARGO: AUDITOR PÚBLICO INTERNO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

0923 LORENA AFONSO BARBOSA WOLFGRAMM SOBREIRO 

2542 MAYARA DIAS LACERDA 

1255 MAYARA TALON ALVES 
 

QUESTÃO Nº 08 – LÍNGUA PORTUGUESA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  O requerente 

alega que a concordância está também incorreta na frase constante na letra “B”, mas a concordância presente na 
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referida frase está correta, pois quando o verbo “haver” aparece acompanhado de um verbo auxiliar, este assume o 

comportamento impessoal, permanecendo no singular.  

Já a concordância na alternativa “D” está INCORRETA. “É necessário” varia quando o sujeito surge precedido de um 

elemento modificador. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 22 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”. De acordo com dados do Atlas de Energia Elétrica do Brasil, 

produzido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (2007), mais especificamente encontrados na “Tabela 6.4 - 

Reservas provadas de gás natural, por localização (terra e mar), segundo Unidades da Federação” os estados da Bahia e 

Rio Grande do Norte figuram como grandes e principais dentre os produtores de gás natural do país, a saber: 

Tabela 6.4 - Reservas provadas de gás natural, por localização (terra e mar)* 

Unidades da Federação Localização 

 Terra (%) Mar (%) 

Bahia 26,18 85,18 

Rio Grande do Norte 19,00 16,32 
Fonte: Atlas de Energia Elétrica do Brasil (2007), adaptado. 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Em face de ter 

ocorrido um erro de digitação/formatação na assertiva III o que impossibilitou a correta interpretação e resolução da 

questão por parte do candidato. Diante do exposto, optamos, pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 

 

CARGO: AUXILIAR DE CRECHE 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

0062 BRUNA MAGESKI ZAMBON 

2266 DARLENE DE OLIVEIRA BUARQUE 

2237 FERNANDA PEREIRA RODRIGUES 

1345 LILIANE DAMACENO COUTINHO REIS 

1647 MARIA MONIELLE SALAMIM CORDEIRO MONTEIRO 

2311 MARIANA STEIN MAJESKI 
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CARGO: AUXILIAR DE CRECHE 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

0225 NILDETE CÔCO BREDA RONCETE 

2992 RENATA DE SOUZA SILVA 
 

 

QUESTÃO Nº 08 – LÍNGUA PORTUGUESA 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Em decorrência 

de falha na elaboração da questão, a alternativa D apresenta erro quando apresentou a palavra “entrevê” sem 

acento, sendo assim a mesma apresenta duas alternativas corretas.  Diante do exposto, optamos, pois pela anulação 

da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 11 – MATEMÁTICA 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Mediante os 

recursos apresentados pode-se constatar o equívoco na divulgação do gabarito, a resolução da questão é: 

2x = 18 – 4y 

x = 9 – 2y 

3(9 – 2y) – 3y = 9 

27 – 6y – 3y = 9 

27 – 9 = 9y 

9y = 18 

y = 2 

x = 9 – 2.2 

x = 9 – 4  

x = 5 

Tendo em vista, as explicações supracitadas, altera-se o gabarito da presente questão para alternativa “A” 

Fica, portanto “RETIFICADO” de “D” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 14 – MATEMÁTICA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”. A resolução da questão é: 

3x(x – 2) – 5(x2 + 7) = 2(x + 12) 

3x2 – 6x – 5x2 – 35 = 2x + 24 

–2x2 – 6x – 35 – 2x – 24 = 0 

–2x2 – 8x – 59 = 0 

S = -b/a = 8/–2 = –4 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 
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QUESTÃO Nº 17 – MATEMÁTICA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”. A resolução da questão é: 

sen 30°=12=cateto 1123 

cateto 1=1232=63 

cos30°=32=cateto 2123 

cateto 2=123×32=362=18 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 
 

QUESTÃO Nº 22 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”. De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, no ano de 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do município de Afonso Cláudio (ES) é era de 

0,667 e não 0,8. E por esse motivo, a alternativa “A” não é a resposta esperada. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 
 

QUESTÃO Nº 31 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”. O candidato menciona que há duas alternativas que 

respondem à questão, mas não sinaliza qual, não apresenta indicações teóricas acerca da temática, tão pouco optou 

pela defesa, anulação ou argumentação das alternativas apresentadas na presente questão. Diante do supracitado, não 

há o que apreciar e/ou deliberar pela a banca examinadora. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

QUESTÃO Nº 35 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”. A assertiva da alternativa “A” apontada como correta pelo 

requerente, se refere ao desenvolvimento consolidado de uma criança na faixa etária 4 a 5 anos. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 
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QUESTÃO Nº 36 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”.O enunciado da questão especifica o tipo de marco de 

desenvolvimento , a saber: comportamento e adaptação social de uma criança com dezoito meses. Nas demais 

alternativas têm-se o seguinte: 

Alternativa “B”: marco de desenvolvimento da ordem coordenação motora. 

Alternativa “C” e “D”: marco de desenvolvimento da ordem audição e linguagem. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 40 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”. A assertiva da alternativa “A” se refere a objetivo 

estabelecido para a faixa etária de Crianças de quatro a seis anos (RCNEI, VOL 2: 27), portanto não responde 

corretamente ao enunciado da questão.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

CARGO: AUXILIAR DE ESCRITURÁRIO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

0532 ADRIELLI MOREIRA BARCELLOS 

0940 BÁRBARA MAGESKI ZAMBON 

0756 BRUNA GONÇALVES FEJOLI 

0271 KARINA DE PAULO PEREIRA 

1515 RAIANE DUARTE DIAS FONSECA 
 
 

 

QUESTÃO Nº 08 – LÍNGUA PORTUGUESA 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Em decorrência 

de falha na elaboração da questão, a alternativa D apresenta erro quando apresentou a palavra “entrevê” sem 

acento, sendo assim a mesma apresenta duas alternativas corretas.  Diante do exposto, optamos, pois pela anulação 

da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 11 – MATEMÁTICA 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Mediante os 

recursos apresentados pode-se constatar o equívoco na divulgação do gabarito, a resolução da questão é: 

2x = 18 – 4y 

x = 9 – 2y 
 

3(9 – 2y) – 3y = 9 

27 – 6y – 3y = 9 

27 – 9 = 9y 

9y = 18 

y = 2 

x = 9 – 2.2 

x = 9 – 4  

x = 5 

Tendo em vista, as explicações supracitadas, altera-se o gabarito da presente questão para alternativa “A” 

Fica, portanto “RETIFICADO” de “D” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 
 

QUESTÃO Nº 14 – MATEMÁTICA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”. A resolução da questão é: 

3x(x – 2) – 5(x2 + 7) = 2(x + 12) 

3x2 – 6x – 5x2 – 35 = 2x + 24 

–2x2 – 6x – 35 – 2x – 24 = 0 

–2x2 – 8x – 59 = 0 

S = -b/a = 8/–2 = –4 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 18 – MATEMÁTICA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”. A resolução da questão é: 

V = a3 = 64dm3 

a = 364=4dm 

aresta maior = 8dm 

Volume maior = 83 = 512 

Volume total = 512 + 64 = 576 litros 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 
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CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

3036 FLAVIA DE SOUZA LAUVERS LIITKE 

2959 LUANA DE VASCONCELLOS 

1413 SILESIA SOARES DE CASTRO 
 

QUESTÃO Nº 23 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Em decorrência 

de falha na elaboração da questão a mesma possui duas alternativas que podem ser consideradas corretas, conforme a 

interpretação do enunciado. Diante do exposto, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 32 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  Esclarecemos 

que as questões de um concurso são baseadas em termos concretos e não nas vivências dos candidatos, o fato do 

candidato não conhecer o termo empregado na questão não invalida a mesma. Para elucidar a candidata o que é 

um memorando segue a sua definição: 

Memorando:  
 

3.4.1. Definição e Finalidade 

        O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar 

hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente 

interna. 

        Pode ter caráter meramente administrativo, ou ser empregado para a exposição de projetos, ideias, diretrizes, etc. a 

serem adotados por determinado setor do serviço público. 

        Sua característica principal é a agilidade. A tramitação do memorando em qualquer órgão deve pautar-se pela rapidez e 

pela simplicidade de procedimentos burocráticos. Para evitar desnecessário aumento do número de comunicações, os 

despachos ao memorando devem ser dados no próprio documento e, no caso de falta de espaço, em folha de continuação. 

Esse procedimento permite formar uma espécie de processo simplificado, assegurando maior transparência à tomada de 

decisões, e permitindo que se historie o andamento da matéria tratada no memorando.  (Referência: Manual De Redação Da 

Presidência Da República) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 
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QUESTÃO Nº 38 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”. A assertiva “B” apontada como correta pelas requerentes, 

traz uma afirmação incorreta uma vez que o histórico escolar deve apresentar os resultados de todas as séries cursadas 

pelo aluno e não somente as quais o aluno tenha sido promovido. A bibliografia apontada não condiz com a 

fundamentação apresentada pelas requerentes. 

 Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 
 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

1591 KARLA DANIELLE SAITER MAGESKI 
 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”. O enunciado da questão é bem especifico quanto ao gentílico 

daqueles que nascem no Estado Espírito Santo, a saber:  

“Quem nasce no Estado do Espírito Santo” 

Cabendo, pois, apenas uma resposta, alternativa “ (D) Capixaba” 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 28 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”. A temática da presente questão (clima de Afonso Cláudio -  

ES) corresponde ao item “aspectos geográficos do Município de Afonso Cláudio - ES”, previsto como CONTEÚDO DE 

CONHECIMENTOS GERAIS comum a todos os cargos de escolaridade do presente cargo. Os dados apresentados 

representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores 

calculados a partir de uma série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas / secas 

e quentes / frias de uma região. Os dados e informações apresentados na tabela abaixo corroboram as alternativas da 

presente questão: 
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Médias anuais climatológicas - AFONSO CLAUDIO ES* 

Mês Mínima (°C) Máxima (°C) Precipitação (mm) 

Janeiro 18° 25° 224 

Fevereiro 18° 26° 115 

Março 18° 25° 164 

Abril 17° 24° 93 

Maio 15° 23° 46 

Junho 13° 22° 26 

Julho 13° 22° 24 

Agosto 14° 23° 31 

Setembro 15° 24° 51 

Outubro 17° 25° 104 

Novembro 18° 24° 211 

Dezembro 18° 25° 253 
*FONTE: Disponível em http://www.climatempo.com.br/climatologia/2032/afonsoclaudio-es, acesso em 21. Mar 2016. 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
 

CARGO: BIÓLOGO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

0949 JANCY ROMULO ASCHAUER VARGAS 

3126 IVANI VIEIRA DAMACENO 
 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Em face de ter 

ocorrido um erro de digitação/formatação na assertiva III o que impossibilitou a correta interpretação e resolução da 

questão por parte do candidato. Diante do exposto, optamos, pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 27 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”. A alternativa “B” menciona explicitamente a aplicação plena 

do impeachment no Brasil. Tal fato não ocorreu, uma vez que a pessoa investida no cargo de Presidente da República 

(o então ex- Presidente Fernando Collor de Melo) não destituído do cargo, pois o mesmo renunciou do cargo antes da 

destituição. Ocorreu, no entanto, prosseguimento do processo para verificação, julgamento e sentenciamento das 

improbidades ora imputadas/cometidas por Fernando Collor de Melo. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 



 

 
Concurso Público 001/2016                                                                                                                                Página 17 de 63 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
Estado do Espírito Santo 

CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - PMAC 

QUESTÃO Nº 36 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  Apenas a 

alternativa “C” apresenta-se como correta.  Na alternativa ‘D’, afirma-se que “o experimento de Miller & Urey que 

simularam as condições para origem da vida em nosso planeta”. Tal afirmação é incorreta, visto que o experimento de 

Urey & Miller não simulou as condições para a origem da vida em nosso planeta, mas sim as condições da terra 

primitiva que teriam permitido a origem das primeiras moléculas orgânicas essenciais a vida. 

Citando a própria fonte apontada pelo candidato: “Em 1953, Stanley Miller, então aluno de Harold Urey, realizou um 

experimento de reprodução das condições que supostamente existiriam no primitivo ambiente terrestre, em 

consonância com o modelo de Oparin. Em seu artigo “Uma produção de aminoácidos sob possíveis condições da Terra 

primitiva”, Miller relata que “para testar esta hipótese, construiu-se um aparato para circular CH4, NH3, H2O e H2 

através de uma descarga elétrica” [tradução do autor] (Miller, 1953:528). O resultado da experiência foi a formação de 

moléculas orgânicas complexas: “nesta base, glicina, alfa-alanina e beta-alanina foram identificadas” [tradução do 

autor] (Miller, 1953:529).” 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 
 

 

CARGO: CONTADOR 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

0343 CAMILA DALVI PAGIO 

1006 JENIFER LOUZADA MARION 

1394 JOÃO PAULO GOMES LEITE 

2698 MAURO SERGIO DE SOUZA 

2852 PAULO ROBERTO BONJIOVANNI BONA 

1336 VIVIANI VEZZONI CORREA 
 
 

 

QUESTÃO Nº 23 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”. Há um equívoco ortográfico na apresentação da palavra 

“ressignificação”, faltando uma letra “S”. No entanto, este equívoco não compromete a sua função e contextualização 

junto ao campo de ideias expressas na alternativa “A”. Para constar, “ressignificar” é dar novo significado de algo ou de 

alguém ou fazer novo significado de algo ou de alguém. 

Além da imagem apresentada, que alude à questão de gênero, de forma objetiva, o enunciado da presente questão 

traz como foco a temática “..sociocultural da atualidade”. 
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A charge revela uma possibilidade de discussão da questão de gênero, em especial, a tríade mulher – consumo – meios 

de comunicação, isso por que:   

“Temos vivido a era dos direitos humanos, mas por desconhecer o poder de influência que a mídia, através dos meios de 

comunicação, exerce em nossas vidas, em como penetra em nossa mente, não percebemos que nossos direitos jamais 

foram tão violados como nos dias de hoje. Temos visto um verdadeiro massacre humano, de mulheres, adolescentes se 

matando para atingir um inatingível padrão de beleza imposto pela mídia. Em uma sociedade democrática, as mulheres 

tornaram-se escravas da indústria da beleza,...” 

“O conceito de mulher, dona de casa, mãe e esposa, mudou. As mulheres ainda são mães, esposas e dona de seu lar, 

porém, junto a tudo isso, estão no mercado de trabalho atuando de forma efetiva diversas funções. As conquistas são 

constantes, e as quebras de tabus são diárias, em meio a esta avalanche cultural que temos vivido.” 

“Descarte, em meio a todas essas conquistas, temos vistos, também um verdadeiro massacre humano, onde pessoas, 

principalmente mulheres, dilaceraram seu prazer de viver e sua liberdade para atingir o inatingível padrão de beleza, 

pregado pelas mídias em nossas vidas.” 

E por fim: “O discurso da mídia decorre de uma pluralidade de produtos e avanços tecnológicos a fim de aprimorar a 

estética e forma física. Vemos todos os dias surgirem novos produtos de emagrecimento, são pílulas, sucos, comidas 

diet, light e zero, aparelhos de ginásticas, academias com uma imensidão de aparelhos, vídeos com séries de exercícios 

pra se fazer em casa e perder medidas, revistas especializadas em perda de peso em tantos dias, cosméticos, cirurgias 

plásticas, redução de estômago.” 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 
 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Em face de ter 

ocorrido um erro de digitação/formatação na assertiva III o que impossibilitou a correta interpretação e resolução da 

questão por parte do candidato. Diante do exposto, optamos, pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 25 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A alegação 

levantada não apresenta fundamentação, nem tão pouco pode ser devidamente comprovado através da bibliografia 

apresentada, sendo, portanto indeferido de plano, conforme o que determina o item 11.1.2 do edital 001/2016.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 
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QUESTÃO Nº 26 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO  

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Mediante os 

recursos apresentados pode-se constatar o equívoco na divulgação do gabarito, uma vez que de acordo com o Portal 

do Governo do Estado do Espírito Santo podemos afirmar que:  

 A População Economicamente Ativa (PEA), Por situação de domicílio, assim se distribui:  Urbana - 1.540.469; Rural - 

356.025; Total - 1.896.494; logo a assertiva I é VERDADEIRA. 

 O total da População Economicamente Ativa (PEA) do Estado do Espírito Santo é composto por 1.896.494 pessoas, 

já a PEA da  Rural é de 356.025 pessoas, logo a assertiva II é FALSA. 

 No contexto da População Economicamente Ativa (PEA) do Estado do Espírito Santo, o nível de ocupação entre os 

homens é de 70,4%, e entre mulheres, 49,9%, logo a assertiva II é FALSA. 

Tendo em vista, as explicações supracitadas, altera-se o gabarito da presente questão para alternativa “A” 

Fica, portanto “RETIFICADO” de “D” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 32 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  De acordo com 

o Decreto Nº 7.654/11:  

“Art. 68.  A inscrição de despesas como restos a pagar no encerramento do exercício financeiro de emissão da Nota de 

Empenho depende da observância das condições estabelecidas neste Decreto para empenho e liquidação da despesa.   

§ 1o A inscrição prevista no caput como restos a pagar não processados fica condicionada à indicação pelo ordenador 

de despesas.” 

Portanto, alternativa “A” está incorreta, uma vez que a inscrição de restos a pagar não processados não ocorre 

automaticamente, mas sim depende de indicação.  

“§ 2o Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e não liquidados posteriormente terão validade até 30 

de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição, ressalvado o disposto no § 3o.”  

Portanto, única alternativa correta letra “D”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 38 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A 

argumentação apresentada pela requerente aponta uma interpretação pessoal da elaboração da questão, não 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D93872.htm#art68..
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aponta erro quanto ao conteúdo ali tratado e ainda não aponta o referenciamento bibliográfico que justifique a 

anulação da questão. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

 
 

CARGO: ENFERMEIRO PARA ESF 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

0065 BÁRBARA MAGNAGO PEDRUZZI 

1010 KAREN ROSSETTO BRAGA 

2077 PEDRO ANTONIO IRINEU JACO DE OLIVEIRA COSTA 

1921 RACHEL DE MELLO BERGER 

2332 REJANE REBLIN DE SOUZA CARVALHO 
 

 

 

 

QUESTÃO Nº 02 – LÍNGUA PORTUGUESA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”. Os requerentes apontam em sua fundamentação que a o item 

I está incorreto, mas tal afirmação não procede, pois o item I está de acordo com o conteúdo do texto, pois o fato de o 

pedido da senhora ter sido atendido juntamente com a vela acesa, ajudou a consolidar o milagre. 

II. O fato de uma vela sempre aparecer acesa na hora em que o vigário, quando vivo, costumava ler o seu breviário, 

ajudou a consolidar o “milagre”. A alternativa é uma interpretação. 

Já o item II não está de acordo com o texto, uma vez que não está expresso que as autoridades visitaram o quarto do 

padre.  Observe o trecho do texto: “Chegava povo de tudo quanto é canto e ficava ali plantado, junto à janela, 

aguardando a luz da vela. Outros padres, coronéis, até deputados, para oficializar o milagre.” 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Em face de ter 

ocorrido um erro de digitação/formatação na assertiva III o que impossibilitou a correta interpretação e resolução da 

questão por parte do candidato. Diante do exposto, optamos, pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 26 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO  

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Mediante os 

recursos apresentados pode-se constatar o equívoco na divulgação do gabarito, uma vez que de acordo com o Portal 

do Governo do Estado do Espírito Santo podemos afirmar que:  

 A População Economicamente Ativa (PEA), Por situação de domicílio, assim se distribui:  Urbana - 1.540.469; Rural - 

356.025; Total - 1.896.494; logo a assertiva I é VERDADEIRA. 

 O total da População Economicamente Ativa (PEA) do Estado do Espírito Santo é composto por 1.896.494 pessoas, 

já a PEA da  Rural é de 356.025 pessoas, logo a assertiva II é FALSA. 

 No contexto da População Economicamente Ativa (PEA) do Estado do Espírito Santo, o nível de ocupação entre os 

homens é de 70,4%, e entre mulheres, 49,9%, logo a assertiva II é FALSA. 

Tendo em vista, as explicações supracitadas, altera-se o gabarito da presente questão para alternativa “A” 

Fica, portanto “RETIFICADO” de “D” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 32 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A questão está 

em conformidade com a portaria 2616/98: 

“ 2. Critérios para diagnóstico de infecção hospitalar, previamente estabelecidos e descritos. 

... 

 2.2 - Critérios gerais: 

2.2.1 - quando, na mesma topografia em que foi diagnosticada infecção comunitária, for isolado um germe diferente, seguido do 

agravamento das condições clínicas do paciente, o caso deverá ser considerado como infecção hospitalar; 

2.2.2 - quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não houver evidência clínica e/ou dado laboratorial de infecção 

no momento da internação, convenciona-se infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 

72 (setenta e duas) horas após a admissão; 

2.2.3 - são também convencionadas infecções hospitalares aquelas manifestadas antes de 72 (setenta e duas) horas da internação, quando 

associadas a procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticas, realizados durante este período; 

2.2.4 - as infecções no recém-nascido são hospitalares, com exceção das transmitidas de forma transplacentária e aquelas associadas a 

bolsa rota superior a 24 (vinte e quatro) horas; 

2.2.5 - os pacientes provenientes de outro hospital que se internam com infecção, são considerados portadores de infecção hospitalar do 

hospital de origem infecção. Nestes casos, a Coordenação Estadual/Distrital/Municipal e/ou o hospital de origem deverão ser 

informados para computar o episódio como infecção hospitalar naquele hospital.”  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 
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QUESTÃO Nº 34 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Mediante os 

fundamentos e referências bibliográficas apresentadas pelo requerente que comprovam que a questão pode 

apresentar mais de uma alternativa correta, uma vez que em algumas bibliografias o descolamento de placenta pode 

ocorrer em qualquer período da gestação em que já tenha ocorrido a inserção ao útero.  Diante do exposto, optamos, 

pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 40 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A questão 

refere-se a ações do Enfermeiro quando este está inserido na vigilância epidemiológica, e neste caso o atendimento 

individualizado não está dentre às suas funções.  O atendimento individualizado somente é considerado uma função do 

enfermeiro quando este está inserido na ESF o que não é descrito no enunciado da questão.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

 

CARGO: ENFERMEIRO PARA UNIDADES 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

2252 LUCIANO BERNARDES BORLOTE 

2322 EMILY ALMEIDA TONOLI 
 

QUESTÃO Nº 23 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”. Há um equívoco ortográfico na apresentação da palavra 

“ressignificação”, faltando uma letra “S”. No entanto, este equívoco não compromete a sua função e contextualização 

junto ao campo de ideias expressas na alternativa “A”. Para constar, “ressignificar” é dar novo significado de algo ou de 

alguém ou fazer novo significado de algo ou de alguém. 

Além da imagem apresentada, que alude à questão de gênero, de forma objetiva, o enunciado da presente questão 

traz como foco a temática “..sociocultural da atualidade”. 

A charge revela uma possibilidade de discussão da questão de gênero, em especial, a tríade mulher – consumo – meios 

de comunicação, isso por que:   

“Temos vivido a era dos direitos humanos, mas por desconhecer o poder de influência que a mídia, através dos meios de 

comunicação, exerce em nossas vidas, em como penetra em nossa mente, não percebemos que nossos direitos jamais 
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foram tão violados como nos dias de hoje. Temos visto um verdadeiro massacre humano, de mulheres, adolescentes se 

matando para atingir um inatingível padrão de beleza imposto pela mídia. Em uma sociedade democrática, as mulheres 

tornaram-se escravas da indústria da beleza,...” 

“O conceito de mulher, dona de casa, mãe e esposa, mudou. As mulheres ainda são mães, esposas e dona de seu lar, 

porém, junto a tudo isso, estão no mercado de trabalho atuando de forma efetiva diversas funções. As conquistas são 

constantes, e as quebras de tabus são diárias, em meio a esta avalanche cultural que temos vivido.” 

“Descarte, em meio a todas essas conquistas, temos vistos, também um verdadeiro massacre humano, onde pessoas, 

principalmente mulheres, dilaceraram seu prazer de viver e sua liberdade para atingir o inatingível padrão de beleza, 

pregado pelas mídias em nossas vidas.” 

E por fim, 

“O discurso da mídia decorre de uma pluralidade de produtos e avanços tecnológicos a fim de aprimorar a estética e 

forma física. Vemos todos os dias surgirem novos produtos de emagrecimento, são pílulas, sucos, comidas diet, light e 

zero, aparelhos de ginásticas, academias com uma imensidão de aparelhos, vídeos com séries de exercícios pra se fazer 

em casa e perder medidas, revistas especializadas em perda de peso em tantos dias, cosméticos, cirurgias plásticas, 

redução de estômago.” 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Em face de ter 

ocorrido um erro de digitação/formatação na assertiva III o que impossibilitou a correta interpretação e resolução da 

questão por parte do candidato. Diante do exposto, optamos, pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 26 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO  

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Mediante os 

recursos apresentados pode-se constatar o equívoco na divulgação do gabarito, uma vez que de acordo com o Portal 

do Governo do Estado do Espírito Santo podemos afirmar que:  

 A População Economicamente Ativa (PEA), Por situação de domicílio, assim se distribui:  Urbana - 1.540.469; Rural - 

356.025; Total - 1.896.494; logo a assertiva I é VERDADEIRA. 

 O total da População Economicamente Ativa (PEA) do Estado do Espírito Santo é composto por 1.896.494 pessoas, 

já a PEA da  Rural é de 356.025 pessoas, logo a assertiva II é FALSA. 
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 No contexto da População Economicamente Ativa (PEA) do Estado do Espírito Santo, o nível de ocupação entre os 

homens é de 70,4%, e entre mulheres, 49,9%, logo a assertiva II é FALSA. 

Tendo em vista, as explicações supracitadas, altera-se o gabarito da presente questão para alternativa “A” 

Fica, portanto “RETIFICADO” de “D” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 40 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A questão 

refere-se a ações do Enfermeiro quando este está inserido na vigilância epidemiológica, e neste caso o 

atendimento individualizado não está dentre às suas funções.  O atendimento individualizado somente é 

considerado uma função do enfermeiro quando este está inserido na ESF o que não é descrito no enunciado da 

questão.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

 

 

CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

1273 EDMO BASILIO DE SOUZA 
 

 

QUESTÃO Nº 24 - CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Em face de ter 

ocorrido um erro de digitação/formatação na assertiva III o que impossibilitou a correta interpretação e resolução da 

questão por parte do candidato. Diante do exposto, optamos, pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 26 - CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO  

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Mediante os 

recursos apresentados pode-se constatar o equívoco na divulgação do gabarito, uma vez que de acordo com o Portal 

do Governo do Estado do Espírito Santo podemos afirmar que:  

 A População Economicamente Ativa (PEA), Por situação de domicílio, assim se distribui:  Urbana - 1.540.469; Rural - 

356.025; Total - 1.896.494; logo a assertiva I é VERDADEIRA. 

 O total da População Economicamente Ativa (PEA) do Estado do Espírito Santo é composto por 1.896.494 pessoas, 

já a PEA da  Rural é de 356.025 pessoas, logo a assertiva II é FALSA. 
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 No contexto da População Economicamente Ativa (PEA) do Estado do Espírito Santo, o nível de ocupação entre os 

homens é de 70,4%, e entre mulheres, 49,9%, logo a assertiva II é FALSA. 

Tendo em vista, as explicações supracitadas, altera-se o gabarito da presente questão para alternativa “A” 

Fica, portanto “RETIFICADO” de “D” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 27 - CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”. A alternativa “B” menciona explicitamente a aplicação plena 

do impeachment no Brasil. Tal fato não ocorreu, uma vez que a pessoa investida no cargo de Presidente da República 

(o então ex- Presidente Fernando Collor de Melo) não destituído do cargo, pois o mesmo renunciou do cargo antes da 

destituição. Ocorreu, no entanto, prosseguimento do processo para verificação, julgamento e sentenciamento das 

improbidades ora imputadas/cometidas por Fernando Collor de Melo. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
 

 

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

0746 DENNER WOLFGRAM 

3021 MARCELO BORLINI TESTA 

3021 MARCELO BORLINI TESTA 

0614 MATHEUS MENEGASSI DADALTO 

2642 RODRIGO AUGUSTO SALGADO 
 
 

 

QUESTÃO Nº 21 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”. Estado laico significa um país ou nação com uma posição 

neutra no campo religioso. O Brasil é oficialmente um Estado laico, pois a Constituição Brasileira e outras legislações 

prevêem a liberdade de crença religiosa aos cidadãos, além de proteção e respeito às manifestações religiosas. 

No artigo 5º da Constituição Brasileira (1988) está escrito: 

“VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 

garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;” 
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Contudo, a laicidade do Estado pressupõe a não intervenção da Igreja no Estado, e um aspecto que contraria essa 

postura é o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras. 

Ademais, embasada pela CF (1988), GANEM destaca que: 

“O caráter laico do Estado já vem consagrado em nossa tradição constitucional desde a Constituição Republicana, mas 

na Lei Maior de 1988 esse conceito desponta de maneira mais evidente, tendo em vista as diversas questões que, cada 

vez mais, vêm à tona para discussão, engendradas pelo progresso da ciência e pela evolução do pensamento humano. 

Assim, pode-se dizer que, na ordem constitucional vigente, o conceito de “Estado laico” está imantado de uma 

significação jamais vista em épocas anteriores. Ademais, a liberdade de expressão, agora, adquire uma dimensão maior 

do que nas constituições do passado. No Estatuto Magno de 1988 tal liberdade é garantida de forma mais plena e, 

dessa maneira, ao mesmo tempo em que a Lei Maior reafirma a tradição da laicidade de nosso Estado, veda com muito 

mais afinco qualquer tendência de restrição à manifestação do pensamento. Reza o art. 220 que “a manifestação do 

pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer 

restrição, observado o disposto nesta Constituição”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 23 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”. Há um equívoco ortográfico na apresentação da palavra 

“ressignificação”, faltando uma letra “S”. No entanto, este equívoco não compromete a sua função e contextualização 

junto ao campo de ideias expressas na alternativa “A”. Para constar, “ressignificar” é dar novo significado de algo ou de 

alguém ou fazer novo significado de algo ou de alguém. 

Além da imagem apresentada, que alude à questão de gênero, de forma objetiva, o enunciado da presente questão 

traz como foco a temática “..sociocultural da atualidade”. 

A charge revela uma possibilidade de discussão da questão de gênero, em especial, a tríade mulher – consumo – meios 

de comunicação, isso por que: 

“Temos vivido a era dos direitos humanos, mas por desconhecer o poder de influência que a mídia, através dos meios de 

comunicação, exerce em nossas vidas, em como penetra em nossa mente, não percebemos que nossos direitos jamais 

foram tão violados como nos dias de hoje. Temos visto um verdadeiro massacre humano, de mulheres, adolescentes se 

matando para atingir um inatingível padrão de beleza imposto pela mídia. Em uma sociedade democrática, as mulheres 

tornaram-se escravas da indústria da beleza,...” 

“O conceito de mulher, dona de casa, mãe e esposa, mudou. As mulheres ainda são mães, esposas e dona de seu lar, 

porém, junto a tudo isso, estão no mercado de trabalho atuando de forma efetiva diversas funções. As conquistas são 

constantes, e as quebras de tabus são diárias, em meio a esta avalanche cultural que temos vivido.” 
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“Descarte, em meio a todas essas conquistas, temos vistos, também um verdadeiro massacre humano, onde pessoas, 

principalmente mulheres, dilaceraram seu prazer de viver e sua liberdade para atingir o inatingível padrão de beleza, 

pregado pelas mídias em nossas vidas.” 

E por fim, 

“O discurso da mídia decorre de uma pluralidade de produtos e avanços tecnológicos a fim de aprimorar a estética e 

forma física. Vemos todos os dias surgirem novos produtos de emagrecimento, são pílulas, sucos, comidas diet, light e 

zero, aparelhos de ginásticas, academias com uma imensidão de aparelhos, vídeos com séries de exercícios pra se fazer 

em casa e perder medidas, revistas especializadas em perda de peso em tantos dias, cosméticos, cirurgias plásticas, 

redução de estômago.” 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 26 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO  

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Mediante os 

recursos apresentados pode-se constatar o equívoco na divulgação do gabarito, uma vez que de acordo com o Portal 

do Governo do Estado do Espírito Santo podemos afirmar que:  

 A População Economicamente Ativa (PEA), Por situação de domicílio, assim se distribui:  Urbana - 1.540.469; Rural - 

356.025; Total - 1.896.494; logo a assertiva I é VERDADEIRA. 

 O total da População Economicamente Ativa (PEA) do Estado do Espírito Santo é composto por 1.896.494 pessoas, 

já a PEA da  Rural é de 356.025 pessoas, logo a assertiva II é FALSA. 

 No contexto da População Economicamente Ativa (PEA) do Estado do Espírito Santo, o nível de ocupação entre os 

homens é de 70,4%, e entre mulheres, 49,9%, logo a assertiva II é FALSA. 

Tendo em vista, as explicações supracitadas, altera-se o gabarito da presente questão para alternativa “A” 

Fica, portanto “RETIFICADO” de “D” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 32 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Em face de ter 

ocorrido um erro de elaboração da questão impossibilitou a correta interpretação e resolução da questão por parte do 

candidato, uma vez a unidade de medida para o módulo de resistência a flexão deve ser elevada ao cubo. Diante 

do exposto, optamos, pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 

 



 

 
Concurso Público 001/2016                                                                                                                                Página 28 de 63 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
Estado do Espírito Santo 

CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - PMAC 

 

CARGO: ESCRITURÁRIO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

0555 CAMILA CANAL ASCACIBA 

0690 JORGE LUIZ ARAUJO COELHO 

2550 MILENA PACHECO STURIÃO 
 

QUESTÃO Nº 06 – LÍNGUA PORTUGUESA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.   A alternativa 

“B” está correta. Consigo é um pronome reflexivo – significa com si mesmo - ou seja, é aplicado quando o sujeito e o 

objeto da oração são a mesma pessoa. É comum o uso das palavras próprio (a), mesmo (a) juntamente com consigo 

para reforçar a ideia reflexiva. Contigo só deve ser usado quando tratamos as pessoas em 2ª pessoa (tu, teu, tua, te, ti, 

etc), ou seja, o pronome do caso oblíquo "contigo" refere-se ao pronome [tu]. 

A alternativa “C” está incorreta, o verbo convidar é transitivo direto e rejeita lhe como objeto. O correto seria: Convido-

o para meu aniversário hoje à noite. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 23 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Em decorrência 

de falha na elaboração da questão a mesma possui duas alternativas que podem ser consideradas corretas, conforme a 

interpretação do enunciado. Diante do exposto, optamos, pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 34 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A bibliografia 

sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese alguma, outros 

livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. A informação II está incorreta, pois são legitimados como 

interessados no processo administrativo "aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que 

possam ser afetados pela decisão a ser adotada; desta forma, a alternativa correta é a letra “B”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 
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CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

1249 GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS SILVA 

2256 HUDSON RAMOS DAROS 

3088 MARIANA CHIAPANI MATTEDI 
 
 

QUESTÃO Nº 13 – SAÚDE PÚBLICA 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Em decorrência 

de falha na elaboração da questão, Conforme alteração dada pela Portaria 1.408 de 10 de julho de 2013, a mesma 

apresenta duas alternativas corretas.  Diante do exposto, optamos, pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Em face de ter 

ocorrido um erro de digitação/formatação na assertiva III o que impossibilitou a correta interpretação e resolução da 

questão por parte do candidato. Diante do exposto, optamos, pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 37 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente. Em decorrência 

de falha na elaboração da questão, uma vez que, apesar dos anticorpos serem do tipo IgG ou IgM, o teste direto de 

antiglobulina detecta apenas IgG, tornando a última afirmação falsa. Diante do exposto, optamos, pois pela anulação 

da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 

 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

0036 CAMILA ZANCANELLA UNGARATO 

0997 GABRIELA MORAES FRANÇA 

0735 GABRIELLA KAFFLER DIAS 

3037 JOSIELI MIELKE 

2834 MARLON LUIS HAPITSKY 

0590 NATÁLIA PEREIRA DA SILVA 
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QUESTÃO Nº 16 – SAÚDE PÚBLICA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A questão está 

correta, conforme a Portaria nº 399 de 22 de fevereiro de 2006. Cita como meta o controle da Tuberculose não a 

eliminação da Tuberculose. 

D – FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTAS ÀS DOENÇAS EMERGENTES E ENDEMIAS, COM ÊNFASE NA 

DENGUE, HANSENIASE, TUBERCULOSE, MALARIA E INFLUENZA. 

1 - Objetivos e metas para o Controle da Dengue 

Plano de Contingência para atenção aos pacientes, elaborado e implantado nos municípios prioritários, em 2006; 

Reduzir a menos de 1% a infestação predial por Aedes aegypti em 30% dos municípios prioritários ate 2006; 

2 - Meta para a Eliminação da Hanseníase: 

Atingir o patamar de eliminação enquanto problema de saúde pública, ou seja, menos de 1 caso por 10.000 habitantes 

em todos os municípios prioritários, em 2006. 

3 - Metas para o Controle da Tuberculose: 

Atingir pelo menos 85% de cura de casos novos de tuberculose bacilífera diagnosticados a cada ano; 

4 - Meta para o Controle da Malária 

Reduzir em 15% a Incidência Parasitária Anual, na região da Amazônia Legal, em 2006; 

5 – Objetivo para o controle da Influenza 

Implantar plano de contingência, unidades sentinelas e o sistema de informação - SIVEP-GRIPE, em 2006. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 23 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”. Há um equívoco ortográfico na apresentação da palavra 

“ressignificação”, faltando uma letra “S”. No entanto, este equívoco não compromete a sua função e contextualização 

junto ao campo de ideias expressas na alternativa “A”. Para constar, “ressignificar” é dar novo significado de algo ou de 

alguém ou fazer novo significado de algo ou de alguém. 

Além da imagem apresentada, que alude à questão de gênero, de forma objetiva, o enunciado da presente questão 

traz como foco a temática “..sociocultural da atualidade”. 

A charge revela uma possibilidade de discussão da questão de gênero, em especial, a tríade mulher – consumo – meios 

de comunicação, isso por que: 
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“Temos vivido a era dos direitos humanos, mas por desconhecer o poder de influência que a mídia, através dos meios de 

comunicação, exerce em nossas vidas, em como penetra em nossa mente, não percebemos que nossos direitos jamais 

foram tão violados como nos dias de hoje. Temos visto um verdadeiro massacre humano, de mulheres, adolescentes se 

matando para atingir um inatingível padrão de beleza imposto pela mídia. Em uma sociedade democrática, as mulheres 

tornaram-se escravas da indústria da beleza,...” 

“O conceito de mulher, dona de casa, mãe e esposa, mudou. As mulheres ainda são mães, esposas e dona de seu lar, 

porém, junto a tudo isso, estão no mercado de trabalho atuando de forma efetiva diversas funções. As conquistas são 

constantes, e as quebras de tabus são diárias, em meio a esta avalanche cultural que temos vivido.” 

“Descarte, em meio a todas essas conquistas, temos vistos, também um verdadeiro massacre humano, onde pessoas, 

principalmente mulheres, dilaceraram seu prazer de viver e sua liberdade para atingir o inatingível padrão de beleza, 

pregado pelas mídias em nossas vidas.” 

E por fim: “O discurso da mídia decorre de uma pluralidade de produtos e avanços tecnológicos a fim de aprimorar a 

estética e forma física. Vemos todos os dias surgirem novos produtos de emagrecimento, são pílulas, sucos, comidas 

diet, light e zero, aparelhos de ginásticas, academias com uma imensidão de aparelhos, vídeos com séries de exercícios 

pra se fazer em casa e perder medidas, revistas especializadas em perda de peso em tantos dias, cosméticos, cirurgias 

plásticas, redução de estômago.” 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Em face de ter 

ocorrido um erro de digitação/formatação na assertiva III o que impossibilitou a correta interpretação e resolução da 

questão por parte do candidato. Diante do exposto, optamos, pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 26 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO  

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Mediante os 

recursos apresentados pode-se constatar o equívoco na divulgação do gabarito, uma vez que de acordo com o Portal 

do Governo do Estado do Espírito Santo podemos afirmar que:  

 A População Economicamente Ativa (PEA), Por situação de domicílio, assim se distribui:  Urbana - 1.540.469; Rural - 

356.025; Total - 1.896.494; logo a assertiva I é VERDADEIRA. 

 O total da População Economicamente Ativa (PEA) do Estado do Espírito Santo é composto por 1.896.494 pessoas, 

já a PEA da  Rural é de 356.025 pessoas, logo a assertiva II é FALSA. 
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 No contexto da População Economicamente Ativa (PEA) do Estado do Espírito Santo, o nível de ocupação entre os 

homens é de 70,4%, e entre mulheres, 49,9%, logo a assertiva II é FALSA. 

Tendo em vista, as explicações supracitadas, altera-se o gabarito da presente questão para alternativa “A” 

Fica, portanto “RETIFICADO” de “D” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 27 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”. A alternativa “B” menciona explicitamente a aplicação plena 

do impeachment no Brasil. Tal fato não ocorreu, uma vez que a pessoa investida no cargo de Presidente da República 

(o então ex- Presidente Fernando Collor de Melo) não destituído do cargo, pois o mesmo renunciou do cargo antes da 

destituição. Ocorreu, no entanto, prosseguimento do processo para verificação, julgamento e sentenciamento das 

improbidades ora imputadas/cometidas por Fernando Collor de Melo. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 31 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  O tema em 

questão proposto é relacionado à Plasticidade neural e implicações à fisioterapia, tema devidamente proposto 

para estudo no conteúdo programático constante no Anexo II do Edital de abertura do concurso. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 36 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.   “Conforme 

Bruner (1968, apud Rosa, 1986), na fase pré-escolar o mundo é representado para a criança de modo iônico, ou seja, 

de modo visoperceptivo. Do ponto de vista da evolução do ser humano um fato importante nessa fase da vida é o 

processo de descentralização, que possibilita à criança a percepção de mais de um aspecto de dado objeto de uma só 

vez. As mudanças significativas ocorrem durante o período da fase mágica nas principais áreas de desenvolvimento 

intelectual, emocional, afetivo, social e motor e, que ocorrem na idade de 5 a 6 anos.” 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 
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QUESTÃO Nº 37 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Em decorrência 

de falha na elaboração da questão, uma vez que, a eletroterapia de baixa frequência é medida em segundos e não 

em minutos como no enunciado,  devendo portanto,  ser anulada a questão. 

QUESTÃO ANULADA. 

 

 

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

1493 HAYANA GUMS KIEFER 
 
 

 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Em face de ter 

ocorrido um erro de digitação/formatação na assertiva III o que impossibilitou a correta interpretação e resolução da 

questão por parte do candidato. Diante do exposto, optamos, pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 27 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”. A alternativa “B” menciona explicitamente a aplicação plena 

do impeachment no Brasil. Tal fato não ocorreu, uma vez que a pessoa investida no cargo de Presidente da República 

(o então ex- Presidente Fernando Collor de Melo) não destituído do cargo, pois o mesmo renunciou do cargo antes da 

destituição. Ocorreu, no entanto, prosseguimento do processo para verificação, julgamento e sentenciamento das 

improbidades ora imputadas/cometidas por Fernando Collor de Melo. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
 

CARGO: MOTORISTA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

0147 EDMILSON DIAS DE SOUSA 

2593 ELISON MARQUES CAMARGO 

2764 ERASMO CANDIDO COELHO 

2259 GEOVANE SILVA RAMOS 

0623 MAXSUEL DA SILVA NEVES 
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QUESTÃO Nº 11 – MATEMÁTICA 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Mediante os 

recursos apresentados pode-se constatar o equívoco na divulgação do gabarito, a resolução da questão é: 

2x = 18 – 4y 

x = 9 – 2y 
 

3(9 – 2y) – 3y = 9 

27 – 6y – 3y = 9 

27 – 9 = 9y 

9y = 18 

y = 2 

x = 9 – 2.2 

x = 9 – 4  

x = 5 

Tendo em vista, as explicações supracitadas, altera-se o gabarito da presente questão para alternativa “A” 

Fica, portanto “RETIFICADO” de “D” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 17 – MATEMÁTICA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”. A resolução da questão é: 

sen 30°=12=cateto 1123 

cateto 1=1232=63 

cos30°=32=cateto 2123 

cateto 2=123×32=362=18 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 18 – MATEMÁTICA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”. A resolução da questão é: 

V = a3 = 64dm3 

a = 364=4dm 

aresta maior = 8dm 

Volume maior = 83 = 512 

Volume total = 512 + 64 = 576 litros 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 
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QUESTÃO Nº 28 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A alegação 

levantada não apresenta fundamentação consistente e clara, nem tão pouco pode ser devidamente comprovado 

através da bibliografia apresentada, sendo, portanto indeferido de plano, conforme o que determina o item 11.1.2 

do edital 001/2016.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 36 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A alegação 

levantada não apresenta fundamentação consistente e clara, nem tão pouco pode ser devidamente comprovado 

através da bibliografia apresentada, sendo, portanto indeferido de plano, conforme o que determina o item 11.1.2 

do edital 001/2016.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 37 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A questão 

refere-se à direção defensiva, especificamente à condição adversa de via, essa condição diz respeito a algumas 

características da via que podem representar perigo de acidente de trânsito. Não está em discussão na questão 

nenhuma legislação, trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 

relação a temáticas e ideias, usando de exclusão de alternativa. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 40 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A alegação 

levantada não apresenta fundamentação consistente e clara, nem tão pouco pode ser devidamente comprovado 

através da bibliografia apresentada, sendo, portanto indeferido de plano, conforme o que determina o item 11.1.2 

do edital 001/2016.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 
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CARGO: NUTRICIONISTA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

2093 FABRICIA DE SOUZA GOMES 

2704 MAYRA DOS REIS SOBREIRA 

0236 RUBIA VARGAS DELPUPO 
 
 

 

QUESTÃO Nº 13 – SAÚDE PÚBLICA 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Em decorrência 

de falha na elaboração da questão, Conforme alteração dada pela Portaria 1.408 de 10 de julho de 2013, a mesma 

apresenta duas alternativas corretas.  Diante do exposto, optamos, pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Em face de ter 

ocorrido um erro de digitação/formatação na assertiva III o que impossibilitou a correta interpretação e resolução da 

questão por parte do candidato. Diante do exposto, optamos, pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 27 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”. A alternativa “B” menciona explicitamente a aplicação plena 

do impeachment no Brasil. Tal fato não ocorreu, uma vez que a pessoa investida no cargo de Presidente da República 

(o então ex- Presidente Fernando Collor de Melo) não destituído do cargo, pois o mesmo renunciou do cargo antes da 

destituição. Ocorreu, no entanto, prosseguimento do processo para verificação, julgamento e sentenciamento das 

improbidades ora imputadas/cometidas por Fernando Collor de Melo. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 
 

 

 

 

 

 

CARGO: ODONTÓLOGO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

1393 IVANA CHRISTIANSEN JORDÃO 
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QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Em face de ter 

ocorrido um erro de digitação/formatação na assertiva III o que impossibilitou a correta interpretação e resolução da 

questão por parte do candidato. Diante do exposto, optamos, pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 26 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO  

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Mediante os 

recursos apresentados pode-se constatar o equívoco na divulgação do gabarito, uma vez que de acordo com o Portal 

do Governo do Estado do Espírito Santo podemos afirmar que:  

 A População Economicamente Ativa (PEA), Por situação de domicílio, assim se distribui:  Urbana - 1.540.469; Rural - 

356.025; Total - 1.896.494; logo a assertiva I é VERDADEIRA. 

 O total da População Economicamente Ativa (PEA) do Estado do Espírito Santo é composto por 1.896.494 pessoas, 

já a PEA da  Rural é de 356.025 pessoas, logo a assertiva II é FALSA. 

 No contexto da População Economicamente Ativa (PEA) do Estado do Espírito Santo, o nível de ocupação entre os 

homens é de 70,4%, e entre mulheres, 49,9%, logo a assertiva II é FALSA. 

Tendo em vista, as explicações supracitadas, altera-se o gabarito da presente questão para alternativa “A” 

Fica, portanto “RETIFICADO” de “D” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 31 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente. Biossegurança 

em Odontologia é o conjunto de procedimentos adaptados no consultório com o objetivo de dar proteção e segurança 

ao paciente, ao profissional e sua equipe.  A única definição que apresenta-se correta é a alternativa “A”  uma vez 

que as demais apresentam-se descritas de forma incorreta. 

- Descontaminação: é o processo de eliminação total ou parcial da carga microbiana de artigos e superfícies, tornando-

os aptos para o manuseio seguro.  

- Instrumentos críticos: são instrumentos de corte ou ponta que penetram nos tecidos sub-epiteliais.  

- Instrumentos semicríticos: são instrumentos que entram em contato com a mucosa ou pele íntegra. 

- Instrumentos não críticos: entram em contato apenas com a pele íntegra ou não entram em contato com o paciente. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 
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CARGO: ODONTÓLOGO ESF 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

1283 ELIZA ARAUJO BOWEN 

1149 MANOELA RIBAS VIANA 
 

QUESTÃO Nº 23 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”. Há um equívoco ortográfico na apresentação da palavra 

“ressignificação”, faltando uma letra “S”. No entanto, este equívoco não compromete a sua função e contextualização 

junto ao campo de ideias expressas na alternativa “A”. Para constar, “ressignificar” é dar novo significado de algo ou de 

alguém ou fazer novo significado de algo ou de alguém. 

Além da imagem apresentada, que alude à questão de gênero, de forma objetiva, o enunciado da presente questão 

traz como foco a temática “..sociocultural da atualidade”. 

A charge revela uma possibilidade de discussão da questão de gênero, em especial, a tríade mulher – consumo – meios 

de comunicação, isso por que: 

“Temos vivido a era dos direitos humanos, mas por desconhecer o poder de influência que a mídia, através dos meios de 

comunicação, exerce em nossas vidas, em como penetra em nossa mente, não percebemos que nossos direitos jamais 

foram tão violados como nos dias de hoje. Temos visto um verdadeiro massacre humano, de mulheres, adolescentes se 

matando para atingir um inatingível padrão de beleza imposto pela mídia. Em uma sociedade democrática, as mulheres 

tornaram-se escravas da indústria da beleza,...” 

“O conceito de mulher, dona de casa, mãe e esposa, mudou. As mulheres ainda são mães, esposas e dona de seu lar, 

porém, junto a tudo isso, estão no mercado de trabalho atuando de forma efetiva diversas funções. As conquistas são 

constantes, e as quebras de tabus são diárias, em meio a esta avalanche cultural que temos vivido.” 

“Descarte, em meio a todas essas conquistas, temos vistos, também um verdadeiro massacre humano, onde pessoas, 

principalmente mulheres, dilaceraram seu prazer de viver e sua liberdade para atingir o inatingível padrão de beleza, 

pregado pelas mídias em nossas vidas.” 

E por fim:  “O discurso da mídia decorre de uma pluralidade de produtos e avanços tecnológicos a fim de aprimorar a 

estética e forma física. Vemos todos os dias surgirem novos produtos de emagrecimento, são pílulas, sucos, comidas 

diet, light e zero, aparelhos de ginásticas, academias com uma imensidão de aparelhos, vídeos com séries de exercícios 

pra se fazer em casa e perder medidas, revistas especializadas em perda de peso em tantos dias, cosméticos, cirurgias 

plásticas, redução de estômago.” 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 
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QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Em face de ter 

ocorrido um erro de digitação/formatação na assertiva III o que impossibilitou a correta interpretação e resolução da 

questão por parte do candidato. Diante do exposto, optamos, pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 26 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO  

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Mediante os 

recursos apresentados pode-se constatar o equívoco na divulgação do gabarito, uma vez que de acordo com o Portal 

do Governo do Estado do Espírito Santo podemos afirmar que:  

 A População Economicamente Ativa (PEA), Por situação de domicílio, assim se distribui:  Urbana - 1.540.469; Rural - 

356.025; Total - 1.896.494; logo a assertiva I é VERDADEIRA. 

 O total da População Economicamente Ativa (PEA) do Estado do Espírito Santo é composto por 1.896.494 pessoas, 

já a PEA da  Rural é de 356.025 pessoas, logo a assertiva II é FALSA. 

 No contexto da População Economicamente Ativa (PEA) do Estado do Espírito Santo, o nível de ocupação entre os 

homens é de 70,4%, e entre mulheres, 49,9%, logo a assertiva II é FALSA. 

Tendo em vista, as explicações supracitadas, altera-se o gabarito da presente questão para alternativa “A” 

Fica, portanto “RETIFICADO” de “D” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 31 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente. Biossegurança 

em Odontologia é o conjunto de procedimentos adaptados no consultório com o objetivo de dar proteção e segurança 

ao paciente, ao profissional e sua equipe.  A única definição que apresenta-se correta é a alternativa “A”  uma vez 

que as demais apresentam-se descritas de forma incorreta. 

- Descontaminação: é o processo de eliminação total ou parcial da carga microbiana de artigos e superfícies, tornando-

os aptos para o manuseio seguro.  

- Instrumentos críticos: são instrumentos de corte ou ponta que penetram nos tecidos sub-epiteliais.  

- Instrumentos semicríticos: são instrumentos que entram em contato com a mucosa ou pele íntegra. 

- Instrumentos não críticos: entram em contato apenas com a pele íntegra ou não entram em contato com o paciente. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 
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QUESTÃO Nº 33 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  Como o 

próprio candidato cita o documento do Ministério da Saúde do Brasil, recomenda a profilaxia prévia, que torna a 

alternativa “A” incorreta. Este documento é referência em todo o território nacional e o mais atualizado dos citados 

pelos candidatos. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 37 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  Os selantes de 

fóssulas e fissuras estão indicados para molares e pré-molares hígidos, e, principalmente, recém irrompidos na 

cavidade oral. Independente se ionoméricos ou resinos.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 
 

QUESTÃO Nº 39 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

correta é a “B”, as crianças e adolescentes podem desenvolver formas graves de periodontite. Em alguns casos, esta 

doença destrutiva é a manifestação de uma doença sistêmica subjacente conhecida.  Sobre a alternativa D, assinalada 

pelo candidato está incorreta, uma vez que o diagnóstico precoce garante maior chance de sucesso do tratamento, 

é importante que o exame periodontal seja realizado em crianças como parte da rotina da visita ao dentista, e 

não somente a partir dos 16 anos conforme afirma a assertiva.. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

1172 DENIZ HARON SOUZA DE PAULA 

0051 EDER RODRIGUES DA SILVA 

0541 EWERTON NOVAIS BOTINHAO 

0386 TIAGO BOECKE FERREIRA 

1278 VICTOR CASAGRANDE BISSOLI 
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QUESTÃO Nº 08 – LÍNGUA PORTUGUESA 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.   O conteúdo da 

referida questão é pertinente a classe de palavras “numeral”, porém essa classe de palavra não está especificada 

de forma específica no conteúdo programático de língua portuguesa, portanto decidimos pela anulação da 

questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 17 – MATEMÁTICA 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Mediante os 

recursos apresentados pode-se constatar o equívoco na divulgação do gabarito, a resposta correta é R$ 1.344,00.  

Fica, portanto “RETIFICADO” de “C” para “D” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 25 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.   A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”.  O enunciado da presente questão referencia a safra da 

produção de algodão no ano de 2000. A temática da questão (produção de algodão no Brasil) corresponde ao item 

“Temáticas ... referentes à História e Geografia do Brasil”, previsto como CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS GERAIS 

comum a todos os cargos de escolaridade do presente cargo. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 28 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”. A temática da presente questão (clima de Afonso Cláudio -  

ES) corresponde ao item “aspectos geográficos do Município de Afonso Cláudio - ES”, previsto como CONTEÚDO DE 

CONHECIMENTOS GERAIS comum a todos os cargos de escolaridade do presente cargo. Os dados apresentados 

representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores 

calculados a partir de uma série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas / 

secas e quentes / frias de uma região. Os dados e informações apresentados na tabela abaixo corroboram as 

alternativas da presente questão: 
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Médias anuais climatológicas - AFONSO CLAUDIO ES* 

Mês Mínima (°C) Máxima (°C) Precipitação (mm) 

Janeiro 18° 25° 224 

Fevereiro 18° 26° 115 

Março 18° 25° 164 

Abril 17° 24° 93 

Maio 15° 23° 46 

Junho 13° 22° 26 

Julho 13° 22° 24 

Agosto 14° 23° 31 

Setembro 15° 24° 51 

Outubro 17° 25° 104 

Novembro 18° 24° 211 

Dezembro 18° 25° 253 

*FONTE: Disponível em http://www.climatempo.com.br/climatologia/2032/afonsoclaudio-es, acesso em 21. Mar 2016. 
 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 31 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A alegação 

levantada não apresenta fundamentação, nem tão pouco pode ser devidamente comprovado através da bibliografia 

apresentada, sendo, portanto indeferido de plano, conforme o que determina o item 11.1.2 do edital 001/2016.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 
 

 

 

 

 

 

 

CARGO: OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

1991 DEIVISON FELIPE KUSTER 

0921 TIAGO DE OLIVEIRA LIMA SOBREIRO 
 

QUESTÃO Nº 17 – MATEMÁTICA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  Mediante os 

recursos apresentados pode-se constatar o equívoco na divulgação do gabarito, a resposta correta é R$ 1.344,00.  

Fica, portanto “RETIFICADO” de “C” para “D” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “D” 
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QUESTÃO Nº 25 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.   A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”.  O enunciado da presente questão referencia a safra da 

produção de algodão no ano de 2000. A temática da questão (produção de algodão no Brasil) corresponde ao item 

“Temáticas ... referentes à História e Geografia do Brasil”, previsto como CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS GERAIS 

comum a todos os cargos de escolaridade do presente cargo. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 28 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”. A temática da presente questão (clima de Afonso Cláudio 

-  ES) corresponde ao item “aspectos geográficos do Município de Afonso Cláudio - ES”, previsto como CONTEÚDO 

DE CONHECIMENTOS GERAIS comum a todos os cargos de escolaridade do presente cargo. Os dados apresentados 

representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores 

calculados a partir de uma série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas / 

secas e quentes / frias de uma região. Os dados e informações apresentados na tabela abaixo corroboram as 

alternativas da presente questão: 

Médias anuais climatológicas - AFONSO CLAUDIO ES* 

Mês Mínima (°C) Máxima (°C) Precipitação (mm) 

Janeiro 18° 25° 224 

Fevereiro 18° 26° 115 

Março 18° 25° 164 

Abril 17° 24° 93 

Maio 15° 23° 46 

Junho 13° 22° 26 

Julho 13° 22° 24 

Agosto 14° 23° 31 

Setembro 15° 24° 51 

Outubro 17° 25° 104 

Novembro 18° 24° 211 

Dezembro 18° 25° 253 
*FONTE: Disponível em http://www.climatempo.com.br/climatologia/2032/afonsoclaudio-es, acesso em 21. Mar 2016. 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 
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CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

2778 BRUNA MARIA OGIONI 

3098 CARLOS ANDRÉ LUÍS ARAÚJO 

0622 HELIO FLAVIO COCO MARTINS PEREIRA 

2776 KAMILLE DA SILVA DE ASSIS 

2168 LAIS BERTOLDO ALVES 

3017 LUCAS MILKE 

0272 PETERSON PAGIO DELA COSTA 

1785 ROBERTA DE VARGAS VIEIRA 
 

QUESTÃO Nº 01 – DIREITO TRIBUTÁRIO 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  De acordo com 

o disposto na alínea ‘b’, inciso III, do art. 150 da CR/88, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 

aumentou, portanto, a alternativa ‘c’ está incorreta por contrariar expressa previsão constitucional. A alegação de que 

a vedação do inciso III, alínea ‘b’, do art. 150 da CR/88 não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e 

V; e 154, II, constitui exceção a regra constitucional e ao Princípio da Anterioridade Tributária, não sendo possível 

afirmar através deste dispositivo ser permitido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar 

tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Um exemplo é o 

Imposto de Renda que não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o 

instituiu ou aumentou. Diante do exposto, tem-se que a alternativa ‘c’ está incorreta por afrontar o Princípio da 

Anterioridade Tributária estampado no art. 150, inc. III, alínea ‘b’ da CR/88. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 
 

QUESTÃO Nº 12 – DIREITO CIVIL 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.   A inclusão da 

promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos, ao art. 62 do Código Civil, foi efetuada através 

da Lei n. 13.151, de 28 de julho de 2015, e não da Lei n. 13.146, de 06 de julho e 2015, citada na questão. Embora a 

questão indagasse quanto às finalidades da constituição da fundação de acordo com o Código Civil, requereu que a 

análise fosse feita com as inclusões da Lei n. 13.151/2015, editada anteriormente a Lei n. 13.146/2015, o que 

inviabilizou a resposta correta da questão. 

Diante do exposto, optamos, pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 14 – DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A questão 

deve ser respondida de acordo com o Código de Processo Civil de 1973, o qual prevê expressamente no inciso I, do art. 

70 que a denunciação da lide é obrigatória ao alienante, na ação em que terceiro reivindica a coisa, cujo domínio foi 

transferido à parte, a fim de que esta possa exercer o direito que da evicção Ihe resulta. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 17 – DIREITO PENAL 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Em resposta aos 

fundamentos apresentados pelo(as) requerente passamos a expor o seguinte:  

A afirmação constante na alternativa ‘A’: “O delito de prevaricação é um crime omissivo próprio”, pode ser considerada 

correta na modalidade “deixar de praticar” que caracteriza um crime omissivo e próprio por ser o sujeito ativo um 

funcionário público. 

A alternativa ‘C’ está correta por constar no tipo penal descrito no art. 319 do CP. 

A alternativa ‘D’ está incorreta, uma vez que a doutrina considera possível a tentativa do crime de concussão, desde 

que a exigência não seja oral. Por exemplo: carta contendo a exigência de vantagem, a qual é interceptada antes de 

chegar ao conhecimento da vítima. 

Diante da apresentação de duas alternativas corretas (‘A’ e ‘C’) e por contrariar a disposição 7.1 do Edital de Concurso 

Público n. 01/2016 – PMAC, a questão deverá ser anulada. 

Diante do exposto, optamos, pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 18 – DIREITO PENAL 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.   A alternativa ‘D’ 

apontada como correta no gabarito preliminar, apresenta hipóteses de excludentes de ilicitude e não da 

imputabilidade como requerido pela questão. Portanto, nenhuma das alternativas apresenta causas que excluem a 

imputabilidade. 

Diante do exposto, optamos, pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 30 – DIREITO CONSTITUCIONAL 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.   A questão não 

pede para assinalar a alternativa em que apresenta TODOS os princípios a serem observados pela ordem econômica, 

apenas pede para ser assinalada a alternativa com os princípios a serem seguidos pela ordem econômica. Portanto, a 

alternativa ‘a’ está correta por apresentar, somente, princípios a serem observados pela Ordem Econômica (art. 170 da 

CR/88). 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 
 

CARGO: PROFESSOR MAPA - BERÇÁRIO AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

0185 CLAUDINEIA ROSA BENFICA PIRES 

1407 JOSEANE ODER COUTINHO RORIZ 

2687 MARCELA REGINA ZAMBOM DAZILIO 

0238 MARIA APARECIDA DE ARAUJO COELHO 

1167 RENATA APARECIDA DIAS LOPES 

2831 TATIANI DAS GRAÇAS MATOS ZAMBOM BATISTA 

1793 VERÔNICA VANESSA VIANA 

0725 ZUNALVA DE ALMEIDA LIMA 
 

QUESTÃO Nº 02 – LÍNGUA PORTUGUESA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”. Os requerentes apontam em sua fundamentação que a o item 

I está incorreto, mas tal afirmação não procede, pois o item I está de acordo com o conteúdo do texto, pois o fato de o 

pedido da senhora ter sido atendido juntamente com a vela acesa, ajudou a consolidar o milagre. 

III. O fato de uma vela sempre aparecer acesa na hora em que o vigário, quando vivo, costumava ler o seu breviário, 

ajudou a consolidar o “milagre”. A alternativa é uma interpretação. 

Já o item II não está de acordo com o texto, uma vez que não está expresso que as autoridades visitaram o quarto do 

padre.  Observe o trecho do texto: “Chegava povo de tudo quanto é canto e ficava ali plantado, junto à janela, 

aguardando a luz da vela. Outros padres, coronéis, até deputados, para oficializar o milagre”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 
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QUESTÃO Nº 20 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”. Em termos semânticos, a proposição da alternativa 

“A” não se faz adequada uma vez à situação apresentada - casos suspeitos de infecção pelo Zika vírus, não se 

relaciona a um impacto ambiental, sendo que: 

“Segundo o Artigo 1º da Resolução n.º 001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Impacto Ambiental é 
"qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria 
ou energia resultante das atividades humanas que afetem diretamente ou indiretamente: 
A saúde, a segurança, e o bem estar da população; 
As atividades sociais e econômicas; 
A biota; 
As condições estéticas e sanitárias ambientais; 
A qualidade dos recursos ambientais" 
 Portanto, a definição de Impacto Ambiental está associada à alteração ou efeito ambiental considerado significativo por meio 
da avaliação do projeto de um determinado empreendimento, podendo ser negativo ou positivo (Bitar & Ortega, 1998).” 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 27 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente.  O PowerPoint/2010 é um 

aplicativo visual e gráfico, usado principalmente para criar apresentações. Com ele, você pode criar, visualizar e 

mostrar apresentações de slides que combinam texto, formas, imagens, gráficos, animações, tabelas, vídeos e muito 

mais. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 37 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente. A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”. O enunciado da questão solicita de forma específica uma 

estratégia pedagógica voltada para o “desenvolvimento da linguagem oral da criança”, cabendo apenas a alternativa 

“C” como resposta certa, uma vez que a estratégia apresentada: 

Na alternativa “A” corresponde ao campo de formação humana: a arte e linguagem plástica e visual. 

Na alternativa “B” corresponde ao campo de formação humana: brincar e brincadeiras.  

Na alternativa “D” corresponde ao campo de formação humana: mundo social. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 
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CARGO: PROFESSOR MAPB - TÉCNICAS AGRÍCOLAS 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

0744 DAYANE APARECIDA PETRONETTO DE VARGAS 
 

QUESTÃO Nº 19 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente.  A alternativa esperada 

como resposta ao enunciado da questão é “B”. O nível de clareza da questão passa pela interpretação e do 

discernimento profissional do candidato, uma vez que o enunciado da questão evidencia e especifica o seguinte: 

A - “Plano Nacional de Educação – PNE” é referente ao nível “nacional”, do contrário seria Plano “Estadual” de 

Educação para o nível estadual e Plano Municipal de Educação, para o nível municipal. 

B- “vigente”, Vigente é aquilo que está em vigor, ou seja, que está decorrendo, que é atual e contemporâneo. Nesse 

sentido, o Plano Nacional de Educação - PNE, com vigência por 10 (dez) anos, a contar da publicação da Lei aprovada 

em 2014. 

A temática da presente questão (PNE) corresponde ao item “Lei 13.005/14 - Plano Nacional de Educação”  previsto 

como CONTEÚDOS CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS comum a todos os cargos de escolaridade: Cargos do Magistério, 

MAPA, MAPB e MAPP conforme anexo I., citado na página 105 do Concurso Público 001/2016 - PREFEITURA 

MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO Estado do Espírito Santo no texto, que é principalmente nos trechos apresentados 

pelo requerente em sua fundamentação, sarcástico. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 
 

QUESTÃO Nº 30 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente. A questão foi elaborada 

de acordo com o conteúdo programático previsto para o cargo publicado no anexo II do edital de abertura, e a única 

alternativa única correta para o enunciado da questão é a “C”, uma vez que a questão é para avaliar o conhecimento 

do candidato. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 
 

 

CARGO: PROFESSOR MAPP 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

2877 ANALIZA NOVAES PEREIRA 

0641 JORGE LUIZ ARAUJO COELHO 

0885 LEDIANA WILL HOHMANN 

1014 LUCIANO LUÍS FERREIRA 

1941 WAGNA WANUSA APARECIDA RONCETE 
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QUESTÃO Nº 02 – LÍNGUA PORTUGUESA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”. Os requerentes apontam em sua fundamentação que a o item 

I está incorreto, mas tal afirmação não procede, pois o item I está de acordo com o conteúdo do texto, pois o fato de o 

pedido da senhora ter sido atendido juntamente com a vela acesa, ajudou a consolidar o milagre. 

IV. O fato de uma vela sempre aparecer acesa na hora em que o vigário, quando vivo, costumava ler o seu breviário, 

ajudou a consolidar o “milagre”. A alternativa é uma interpretação. 

Já o item II não está de acordo com o texto, uma vez que não está expresso que as autoridades visitaram o quarto do 

padre.  Observe o trecho do texto: “Chegava povo de tudo quanto é canto e ficava ali plantado, junto à janela, 

aguardando a luz da vela. Outros padres, coronéis, até deputados, para oficializar o milagre”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 
 

QUESTÃO Nº 04 – LÍNGUA PORTUGUESA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente.  A alternativa esperada 

como resposta ao enunciado da questão é “B”. Sujeito Indeterminado: é aquele que, embora existindo, não se pode 

determinar nem pelo contexto, nem pela terminação do verbo. Na alternativa “A” citada pela candidata, o sujeito é 

quem dizia, e não se tem como determinar. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 07 – LÍNGUA PORTUGUESA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente.  A alternativa “D” está 

correta, e não incorreta conforme cita a candidata.  O verbo “implicar”, quando empregado com o sentido de 

“acarretar”, “ocasionar”, “trazer consequências”, é, de acordo com a norma culta da língua, transitivo direto. Por ser 

transitivo direto, seu complemento não deve ser introduzido por uma preposição. Quando o sujeito composto é 

formado por núcleos sinônimos ou quase sinônimos, o verbo pode ficar no plural ou no singular. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 
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QUESTÃO Nº 11 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente.  A alternativa esperada como 

resposta ao enunciado da questão é “C”. A temática da presente questão (crime contra criança e adolescente) 

corresponde ao item “Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990 - atualizada) previsto como CONTEÚDOS 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS comum a todos os cargos de escolaridade: Cargos do Magistério, MAPA, MAPB e 

MAPP conforme anexo I, citado na página 105 do Concurso Público 001/2016 - Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

Estado do Espírito Santo.  

E pelas explicações e considerações supracitadas, o nosso parecer é pelo INDEFERIMENTO do recurso em questão. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 15 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente.  A alternativa esperada 

como resposta ao enunciado da questão é “D”. O enunciado da questão evidencia e especifica o tipo de ator do 

ambiente escolar, a saber: 

 “...No ambiente escolar, para que profissionais da educação não possam divulgar...”, ou seja, como profissional da 

educação entende-se, no caso das alternativas disponíveis, “No ambiente escolar, para que profissionais da educação 

não possam divulgar,” e não “comunidade escolar, pais e responsáveis”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 22 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente.  A alegação levantada 

não apresenta fundamentação, nem tão pouco pode ser devidamente comprovado através da bibliografia 

apresentada, sendo, portanto indeferido de plano, conforme o que determina o item 11.1.2 do edital 001/2016.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 25 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente.  Dentre as alternativas 

apresentadas a única que fecha uma janela aberta é a “(D) ALT+ F4”. A alegação levantada não apresenta 
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fundamentação, nem tão pouco pode ser devidamente comprovado através da bibliografia apresentada, sendo, 

portanto indeferido de plano, conforme o que determina o item 11.1.2 do edital 001/2016.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 29 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente. A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “(B) V, F, V”.  A alegação levantada não apresenta fundamentação 

consistente, nem tão pouco pode ser devidamente comprovado através da bibliografia apresentada, sendo, portanto 

indeferido de plano, conforme o que determina o item 11.1.2 do edital 001/2016.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 33 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.   A assertiva I é 

sustentada pelo inciso I, do artigo 105 da CEE/ES Nº 3.777/2014, donde:  

“Art. 105 A avaliação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 

... 

I – constitui parte do processo ensino-aprendizagem sistemicamente organizada e intencionalmente planejada;” , logo 

considerada como “adequada”. 

A assertiva II é sustentada pelo inciso III, do artigo 105 da CEE/ES Nº 3.777/2014, donde: 

III – constitui processo: 

... 

b) orientador, por permitir aos estudantes, professores e pais conhecerem os resultados do processo ensino-

aprendizagem e possam promover os ajustes necessários para a correção das dificuldades constatadas;” , logo 

considerada como “adequada”. 

A assertiva III não se sustenta em suas considerações uma vez que pelo inciso III, do artigo 105 da CEE/ES Nº 

3.777/2014: 

III – constitui processo: 

... 

c) contínuo e cumulativo, desenvolvido em diferentes momentos com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e dos resultados obtidos ao longo do período letivo sobre aqueles obtidos nas provas finais;”, logo 

considerada como “inadequada”. 
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A assertiva IV não se sustenta em suas considerações uma vez que pelo do artigo 108 da CEE/ES Nº 3.777/2014: 

“Art. 108 A elaboração, aplicação e julgamento das provas, trabalhos, o controle da frequência, o registro dos 

resultados e as demais atividades de avaliação do estudante são da competência do professor, respeitadas as normas 

estabelecidas coletivamente pela comunidade escolar e expressas no regimento escolar ou acadêmico, na PPP ou PPI 

da instituição de ensino e no PPC.”, logo considerada como “inadequada”. 

Nestes termos, há entendimento que a alternativa “A” também responde corretamente ao enunciado da presente 

questão. Optamos, pois pela anulação da questão. Diante do exposto, optamos, pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 38 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”. A ampliação da produção de textos de gêneros diversos, com 

padrões adequados de composição e com níveis crescentes de autonomia na elaboração e revisão da própria escrita 

não se constitui como uma meta adequada para atingir um objetivo para que o aluno possa reconhecer regularidades e 

irregularidades ortográficas, observando correspondências invariáveis e correspondências que dependem do contexto. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 
 

 

 

 

 

 

CARGO: PSICÓLOGO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

1313 ADRIANO TRANCOSO VIEIRA 

2186 CAMILA MONTEIRO SALAROLI 

2058 EMILIANE ZAMBAO 

0060 FABÍOLA MAGNAGO PEDRUZZI 

2307 GABRIELA BOLDRINI DA SILVA 

0413 GABRIELA CAMPORÊS LESSA SILVA 

1766 GUSTAVO CAMPOREZ CÔCO 

1330 HOLAND GARCIA SUHETT 
 
 

QUESTÃO Nº 02 – LÍNGUA PORTUGUESA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”. Os requerentes apontam em sua fundamentação que a o item 

I está incorreto, mas tal afirmação não procede, pois o item I está de acordo com o conteúdo do texto, pois o fato de o 

pedido da senhora ter sido atendido juntamente com a vela acesa, ajudou a consolidar o milagre. 
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V. O fato de uma vela sempre aparecer acesa na hora em que o vigário, quando vivo, costumava ler o seu breviário, 

ajudou a consolidar o “milagre”. A alternativa é uma interpretação. 

Já o item II não está de acordo com o texto, uma vez que não está expresso que as autoridades visitaram o quarto do 

padre.  Observe o trecho do texto: “Chegava povo de tudo quanto é canto e ficava ali plantado, junto à janela, 

aguardando a luz da vela. Outros padres, coronéis, até deputados, para oficializar o milagre”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 
 

QUESTÃO Nº 22 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”. De acordo com dados do Atlas de Energia Elétrica do Brasil, 

produzido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (2007), mais especificamente encontrados na “Tabela 6.4 - 

Reservas provadas de gás natural, por localização (terra e mar), segundo Unidades da Federação” os estados da Bahia e 

Rio Grande do Norte figuram como grandes e principais dentre os produtores de gás natural do país, a saber: 

Tabela 6.4 - Reservas provadas de gás natural, por localização (terra e mar)* 

Unidades da Federação Localização 

 Terra (%) Mar (%) 

Bahia 26,18 85,18 

Rio Grande do Norte 19,00 16,32 
Fonte: Atlas de Energia Elétrica do Brasil (2007), adaptado. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Em face de ter 

ocorrido um erro de digitação/formatação na assertiva III o que impossibilitou a correta interpretação e resolução da 

questão por parte do candidato. Diante do exposto, optamos, pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 
 

 

QUESTÃO Nº 26 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO  

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Mediante os 

recursos apresentados pode-se constatar o equívoco na divulgação do gabarito, uma vez que de acordo com o Portal 

do Governo do Estado do Espírito Santo podemos afirmar que:  

 A População Economicamente Ativa (PEA), Por situação de domicílio, assim se distribui:  Urbana - 1.540.469; Rural - 

356.025; Total - 1.896.494; logo a assertiva I é VERDADEIRA. 
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 O total da População Economicamente Ativa (PEA) do Estado do Espírito Santo é composto por 1.896.494 pessoas, 

já a PEA da  Rural é de 356.025 pessoas, logo a assertiva II é FALSA. 

 No contexto da População Economicamente Ativa (PEA) do Estado do Espírito Santo, o nível de ocupação entre os 

homens é de 70,4%, e entre mulheres, 49,9%, logo a assertiva II é FALSA. 

Tendo em vista, as explicações supracitadas, altera-se o gabarito da presente questão para alternativa “A” 

Fica, portanto “RETIFICADO” de “D” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 35 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A psicoterapia 

possui várias definições e nenhuma delas exclui as demais. A definição que a questão usou consta em obras de 

referência consagradas tais como História da Psicologia Moderna, de Schultz, Duane P.; Schultz, Sydney Ellen, 

da Editora: Cengage Learning. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D”  

 
 

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

0929 HELVECIO PAGANINI MAIOLI 
 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente.  A alternativa esperada 

como resposta ao enunciado da questão é “B”.  

De acordo com a Câmara de Vereadores de Afonso Cláudio (ES) temos o seguinte panorama: 

VEREADORES (2ª LEGISLATURA 2013/2016) 

 
Vereador Partido 

Representação por partido 
(quantitativo) 

1.  Romildo Comporez da Silva Democratas (DEM) 1 

2.  Luiz Temóteo Dias Vieira Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) 1 

3.  Romildo Valseir Ortolani Partido Democrático Trabalhista (PDT) 1 

4.  Flaviana Almeida Herzog Partido Popular Socialista (PPS) 1 

5.  Francisco Braga Partido Progressista (PP) 2 

6.  Nilton Luciano de Oliveira Partido Progressista (PP) 

7.  Otávio Saiter Filho Partido Republicano Brasileiro (PRB) 1 

8.  Manuel Rafael Campos Partido Socialista Brasileiro (PSB) 2 

9.  Nilson Ernando Lopes Partido Socialista Brasileiro (PSB) 

10.  Dioclézio Tosta das Neves* - 
In-Memorian 

Sem Partido (--) Nota: Por fatalidade do destino, veio a 
falecer no dia 20 de fevereiro de 2014. 
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 No cenário apresentado na tabela acima o Partido Socialista Brasileiro (PSB) tem dois vereadores, logo não é a 

menor representação na Câmara de Vereadores do município de Afonso Cláudio (ES). O que invalida a alternativa 

“A” como resposta certa. 

 No cenário apresentado na tabela acima, juntamente com o PSB, O Partido Progressista (PP) é representado com 

dois vereadores, logo, este partido obtém uma das maiores participações na Câmara de Vereadores do município 

de Afonso Cláudio (ES). 

 No cenário apresentado na tabela acima, Partido dos Democratas (DEM) é representado com apenas um vereador, 

logo, numericamente abaixo da representação exercida pelos partidos PP e PSB. 

 No cenário apresentado na tabela acima, a Câmara Municipal de município de Afonso Cláudio (ES) conta com 9 

(nove) vereadores, donde solenemente a mesma cita o senhor Dioclézio Tosta das Neves como falecido em 20. Fev 

2014. 
 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 
 

QUESTÃO Nº 28 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente.  A alternativa esperada 

como resposta ao enunciado da questão é “C”. Cabe ao candidato julgar de acordo com as alternativas apresentadas 

(A,B,C,D).  Entendemos que houve equívoco na interpretação da questão, uma vez que a expressão “corretamente 

julgar” não significa encontrar apenas a resposta afirmativa, com dados fidedigna ao existente, mas também saber 

discernir os dados erroneamente apresentados propositalmente para exercício de competência profissional. 

Cumpre esclarecer que: 

O Estado do Espírito Santo é banhado pelo Oceano Atlântico a lado Leste e não Oeste como citado, logo, 

PROPOSICAO I: FALSA. 

A porção leste do Estado do Espírito Santo NÃO é fronteiriça com as terras do Estado de Minas Gerais, logo, 

PROPOSICAO II: FALSA. 

A extensão territorial o Estado do Espírito Santo é de 46.078 km2, logo, PROPOSICAO III: FALSA. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 32 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é procedente.  Em decorrência de falha na 

elaboração da questão, pelo fato do aprofundamento de raízes em sistemas adensados não se encontrar respaldo na 

literatura recomendada para o certame.  Diante do exposto, optamos, pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 35 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente.  De acordo com Lopes, 

(1999)  " Os fosfatos naturais de baixa reatividade podem ser usados para formação de pastagens tolerantes à acidez, 

com aplicação a lanço e incorporados , de preferência, em solos com pH até 5,5." O mesmo autor afirma que eficiência 

da aplicação de tais fosfatos em solos com pH acima de 5,5 é reduzida. Segundo Novais (1999), "Plantas que acidificam 

a rizosfera são capazes de de solubilizar esses fosfatos (os naturais) e absorver o fósforo. Entre essas plantas podem-se 

destacar eucalipto, diversas forrageiras, algumas leguminosas, etc. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

2194 MARINALDA DE FATIMA PIRES LIMA 
 

QUESTÃO Nº 28 – SAÚDE PÚBLICA   

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é a “D”, uma vez que o enunciado da questão refere-se à doença 

transmitida pela ingestão direta de água e não à causada pelo contanto com água. 

As principais doenças que podem ser transmitidas pela ingestão direta de água são: 

 Febres tifóide e paratifóide 

 Disenterias bacilar e amebiana 

 Cólera 

 Hepatite infecciosa 

 Poliomielite 

 Enteroinfecções em geral. 

Já as principais doenças causadas por contato da água com pele e mucosas incluem: 

 Esquistossomose 

 Infecções nos olhos, ouvidos, nariz e garganta 

 Doenças de pele. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 
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QUESTÃO Nº 30 – SAÚDE PÚBLICA  

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é a “B”. A requerente aponta que a alternativa “D” também é 

correta, mas a afirmação presente na alternativa “D” refere-se a definição de SURTO e não de ENDEMIA. 

“Surto: acontece quando há o aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica.” 

“Endemia: É uma doença localizada em um espaço limitado denominado “faixa endêmica”.” 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 32 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente. A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é a “A”. A requerente aponta que a resposta correta seria 

“Intravenosa”, mas essa opção não está dentre as alternativas. Portanto dentre as alternativas apresentadas na 

questão a resposta correta para a situação levantada é a utilização da injeção “intramuscular” para a prevenção ou 

tratamento da hemorragia pós-parto.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 
 

QUESTÃO Nº 39 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Em decorrência 

de falha na elaboração da questão, o enunciado da questão deveria ser citar o Art. 37 e não o Art. 38 do Código de 

Ética do Profissional de Enfermagem.  Diante do exposto, optamos, pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 

 
 

CARGO: TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

0805 ADONES MANHONE D'ÁVILA 

1923 AGUILANI LUDKE DE OLIVEIRA 

2799 ALEXANDRA SILVA ROCHA MARTINS MOREIRA 
 

QUESTÃO Nº 16 – MATEMÁTICA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente.   

A resolução da questão é: 
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As raízes da equação são 5 e -4 

5 – (–4) = 5 + 4 = 9 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 
 

QUESTÃO Nº 21 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é a “C”. O uso do termo “nação” não invalida a alternativa “C” como 

resposta certa e esperada, uma vez que “Nação é a reunião de pessoas, geralmente do mesmo grupo étnico, que falam 

o mesmo idioma e tem os mesmos costumes, formando assim, um povo. Uma nação se mantém unida pelos hábitos, 

tradições, religião, língua e consciência nacional.” E mais, “A característica dominante deve ser a convicção de um viver 

coletivo, ou seja, quando a população se sente constituindo um organismo ou um agrupamento, distinto de qualquer 

outro, com vida própria, interesses especiais e necessidades.” 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 
QUESTÃO Nº 28 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”. Cabe ao candidato julgar de acordo com as alternativas 

apresentadas (A,B,C,D).  Entendemos que houve equívoco na interpretação da questão, uma vez que a expressão 

“corretamente julgar” não significa encontrar apenas a resposta afirmativa, com dados fidedigna ao existente, mas 

também saber discernir os dados erroneamente apresentados propositalmente para exercício de competência 

profissional. 

Cumpre esclarecer que: 

O Estado do Espírito Santo é banhado pelo Oceano Atlântico a lado Leste e não Oeste como citado, logo, PROPOSICAO 

I: FALSA. 

A porção leste do Estado do Espírito Santo NÃO é fronteiriça com as terras do Estado de Minas Gerais, logo, 

PROPOSICAO II: FALSA. 

A extensão territorial o Estado do Espírito Santo é de 46.078 km2, logo, PROPOSICAO III: FALSA. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 
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QUESTÃO Nº 38 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Em decorrência 

de falha na elaboração da questão, a questão apresenta duas alternativas que podem responder ao enunciado da 

questão, portanto, optamos, pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 

 
 

 

CARGO: TÉCNICO EM RAIO-X 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

2703 MARCELO DE AZEVEDO PIMENTEL 

2144 MÁRCIO EDUARDO BAPTISTA DE OLIVEIRA 

1578 MARIA GESSICA DAVILA 

3150 VANESSA DE SOUZA AQUINO 
 

QUESTÃO Nº 08 – LÍNGUA PORTUGUESA 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Em decorrência 

de falha na elaboração da questão, a alternativa D apresenta erro quando apresentou a palavra “entrevê” sem 

acento, sendo assim a mesma apresenta duas alternativas corretas.  Diante do exposto, optamos, pois pela anulação 

da questão. 

QUESTÃO ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 14 – MATEMÁTICA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”. A resolução da questão é: 

3x(x – 2) – 5(x2 + 7) = 2(x + 12) 

3x2 – 6x – 5x2 – 35 = 2x + 24 

–2x2 – 6x – 35 – 2x – 24 = 0 

–2x2 – 8x – 59 = 0 

S = -b/a = 8/–2 = –4 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 17 – MATEMÁTICA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”. A resolução da questão é: 
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sen 30°=12=cateto 1123 

cateto 1=1232=63 

cos30°=32=cateto 2123 

cateto 2=123×32=362=18 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 25 – SAÚDE PÚBLICA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

“A” está correta de acordo com a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990. Capítulo II, Art. 7: 

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que 

integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no 

art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

VIII - participação da comunidade;” 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

CARGO: TELEFONISTA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

0709 DHANYELLE DA PENHA PETRONETTO VARGAS 
 

 

QUESTÃO Nº 11 – MATEMÁTICA 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é procedente.  Mediante os 

recursos apresentados pode-se constatar o equívoco na divulgação do gabarito, a resolução da questão é: 

2x = 18 – 4y 

x = 9 – 2y 
 

3(9 – 2y) – 3y = 9 

27 – 6y – 3y = 9 

27 – 9 = 9y 

9y = 18 

y = 2 

x = 9 – 2.2 

x = 9 – 4  

x = 5 

 

Tendo em vista, as explicações supracitadas, altera-se o gabarito da presente questão para alternativa “A” 

Fica, portanto “RETIFICADO” de “D” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 
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QUESTÃO Nº 37 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Resultado da Análise: DEFERIDO 

 Justificativa: Em decorrência da decisão liminar constante do processo nº 000749-59.2016.808.0001, fica 

ANULADA a referida questão. 

QUESTÃO ANULADA. 

 
 

CARGO: TESOUREIRO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

1395 ILSA CAROLINE POSSMOZER DE OLIVEIRA 
 

QUESTÃO Nº 06 – LÍNGUA PORTUGUESA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

correta é a “B”, uma vez que: 

Consigo é um pronome reflexivo – significa com si mesmo - ou seja, é aplicado quando o sujeito e o objeto da oração 

são a mesma pessoa. É comum o uso das palavras próprio (a), mesmo (a) juntamente com consigo para reforçar a ideia 

reflexiva. 

Contigo só deve ser usado quando tratamos as pessoas em 2ª pessoa (tu, teu, tua, te, ti, etc), ou seja, o pronome do 

caso oblíquo "contigo" refere-se ao pronome [tu]. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 
 

 

CARGO: TRABALHADOR BRAÇAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

1709 JOSE LUCIANO DA SILVA 
 

QUESTÃO Nº 40 – MATEMÁTICA/LÍNGUA PORTUGUESA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A alegação 

levantada não apresenta fundamentação, nem tão pouco pode ser devidamente comprovado através da bibliografia 

apresentada, sendo, portanto indeferido de plano, conforme o que determina o item 11.1.2 do edital 001/2016.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

 

 

 

 
 

 

CARGO: VIGIA 
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Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a) 

2231 ADELSON SOARES 

2574 FABIO AFONSO BARBOSA 

1137 GIANNO WILLIAM HENRIQUES MILLLERI 

2742 PAULO SERGIO PRUEZA 

0485 TIAGO GALVANI PEREIRA 
 

QUESTÃO Nº 03 – LÍNGUA PORTUGUESA  

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A 

Palavra Poluição possui oito Letras, possui cinco vogais que são: O – U – I – A – O, possui três consoantes que são: p – l 

-  c.  Não restando dúvida portanto quanto a alternativa apontada como correta, uma vez que o enunciado da questão 

não solicita a analise da classificação dos fonemas, simplesmente a quantidade de vogais.   

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 08 – LÍNGUA PORTUGUESA 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  O enunciado 

da questão solicitava apenas a quantidade de palavras que apresentava encontro vocálico, não se tratava de 

classificação do encontro vocálico.  

Encontro vocálico: É o encontro de duas ou mais vogais em uma palavra. Quando isso acontece, nós dizemos que 

houve um encontro vocálico.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 28 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes é improcedente.  A alternativa 

esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”. A temática da presente questão (clima de Afonso Cláudio - ES) 

corresponde ao item “aspectos geográficos do Município de Afonso Cláudio - ES”, previsto como CONTEÚDO DE 

CONHECIMENTOS GERAIS comum a todos os cargos de escolaridade do presente cargo. Os dados apresentados 

representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores 

calculados a partir de uma série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas / secas 

e quentes / frias de uma região. Os dados e informações apresentados na tabela abaixo corroboram as alternativas da 

presente questão: 
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Médias anuais climatológicas - AFONSO CLAUDIO ES* 

Mês Mínima (°C) Máxima (°C) Precipitação (mm) 

Janeiro 18° 25° 224 

Fevereiro 18° 26° 115 

Março 18° 25° 164 

Abril 17° 24° 93 

Maio 15° 23° 46 

Junho 13° 22° 26 

Julho 13° 22° 24 

Agosto 14° 23° 31 

Setembro 15° 24° 51 

Outubro 17° 25° 104 

Novembro 18° 24° 211 

Dezembro 18° 25° 253 
*FONTE: Disponível em http://www.climatempo.com.br/climatologia/2032/afonsoclaudio-es, acesso em 21. Mar 2016. 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 31 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 Resultado da Análise: INDEFERIDO 

 Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. A fumaça é a 

maior causa de morte nos incêndios, pois prejudica a visibilidade, dificultando a fuga. A alegação levantada não 

apresenta fundamentação consistente e clara, uma vez que se o terreno for baldio ou se a casa estiver vazia, 

conforme cita o candidato, não há como se falar em morte.  E ainda o questionamento não apresenta nenhuma 

bibliografia para comprovar suas colocações, sendo, portanto indeferido de plano, conforme o que determina o 

item 11.1.2 do edital 001/2016.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
Afonso Cláudio (ES), 04 de abril de 2016. 

 

 

Wilson Berger Costa 

Prefeito Municipal 

 
Fábio de Souza Gomes 

Presidente da Comissão Coordenadora do Concurso Público 

 
Antônio José Gonçalves de Siqueira 

Administrador - CRA – ES nº 7228 

 


