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ANEXO III 

ANÁLISE DE RECURSOS 

(EDITAL 07.1/2019) 

 

Questão: 1  

Disciplina: Língua Portuguesa 

Cargo: Motorista – SAMU, Agente comunitário de saúde 

Referência: 35. 222, 185  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Resultado: INDEFERIDO 

Parecer: Recurso interposto sem observação ao Item 12.3 do Edital, subitens a, b, c, sendo aplicado o 

previsto no Item 12.9 do Edital. O argumento apresentado é insuficiente para analisar a questão em tela. 

Respondido para fins de despacho: O recurso não assiste ao candidato, pois trata-se de uma questão 

de interpretação de texto, “Tragédia e Comédia”, “Matéria etérea”, “Pedra em Pétala”, “Terra e ar”, 

“Efêmera e eterna”, “Hera e minerva”, indicam ideias opostas, logo, antítese. De acordo com o dicionário, 

qualquer contraste muito nítido é denominado antítese. Recurso indeferido na íntegra, sem análise ao 

mérito. 

 

Questão: 2 

Disciplina: Língua Portuguesa 

Cargo: Fisioterapeuta 

Referência: 243  

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Resultado: INDEFERIDO 

Parecer: Recurso interposto sem observação ao Item 12.3 do Edital, subitens a, b, c, em especial ao 

referencial bibliográfico que possibilite qualquer análise, sendo aplicado o previsto no Item 12.9 do Edital. 

Respondido para fins de despacho: O recurso não assiste ao candidato, pois a expressão encontra-se 

no texto, ao final do parágrafo seguinte, à expressão, o que não justifica o recurso, nem a interpretação 

do que se solicita. Recurso indeferido na íntegra, sem análise ao mérito. 

 

Questão: 3 

Disciplina: Língua Portuguesa 

Cargo: Médico Saúde da Família, Monitor Social Alta Complexidade 

Referência: 342, 249 

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Resultado: INDEFERIDO 

Parecer: O recurso não assiste ao candidato, pois no sentido figurado, hipnotizar é submeter (alguém) 

ao seu encanto e tirar-lhe o raciocínio e a ação; fascinar, encantar, magnetizar. Alguém, e não algo. No 

sentido do texto, a tela (visual), hipnotizou, logo trata-se do verbo em seu sentido literal, pois a hipnose é 

um processo por estímulo visual, sendo este aplicado em seu sentido denotativo e não, conotativo. 

 

Questão: 3 

Disciplina: Língua Portuguesa 

Cargo: Motorista SAMU 

Referência: 222, 35 

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Resultado: INDEFERIDO 

Parecer: Recurso interposto sem observação ao Item 12.3 do Edital, sendo aplicado o previsto no Item 

12.9 do Edital. Respondido para fins de despacho: Além de Ortografia Básica, que exige o 

conhecimento de como escrever, corretamente, as palavras, o edital solicita a interpretação de pequenos 

textos, como aponta os conteúdos. Para interpretar textos o indivíduo deve conhecer a classe de 
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palavras (substantivo, adjetivos, verbos), que são classes básicas, necessárias para dar sentido ao texto 

e compreendê-lo. O que se exige é uma interpretação do significado das palavras, associadas ao texto, 

logo, conteúdo do edital. Recurso indeferido na íntegra, sem análise de mérito. 

 

Questão: 4 

Disciplina: Língua Portuguesa 

Cargo: Médico EMAD 

Referência: 338 

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Resultado: INDEFERIDO 

Parecer: Recurso interposto sem observação ao Item 12.3 do Edital, sendo aplicado o previsto no Item 

12.9 do Edital. Respondido para fins de despacho: O recurso não assiste ao candidato, pois O artigo 

de opinião é um gênero textual jornalístico, de caráter essencialmente argumentativo, onde o autor 

expõe claramente a sua opinião e os seus argumentos, que possuem condições de fazer com que o 

interlocutor acredite no que ele diz. O autor do artigo de opinião geralmente tem a intenção de convencer 

os seus interlocutores e, para isso, precisa apresentar bons argumentos. A finalidade do artigo de 

opinião é a exposição do ponto de vista sobre um determinado assunto. As características do artigo de 

opinião são as seguintes: Título do texto, geralmente polêmico ou provocador; Exposição de uma ideia 

ou ponto de vista sobre determinado assunto; Apresenta-se em três partes: exposição, interpretação e 

opinião. Possui um parágrafo introdutório, no qual os elementos principais da ideia são apresentados; o 

desenvolvimento, no qual são expostos os argumentos em defesa de um ponto de vista a ser defendido; 

e a conclusão, onde ocorre o fechamento das ideias discutidas ao longo do texto; Predominância dos 

verbos no tempo presente; Utilização de linguagem objetiva (3ª pessoa) ou subjetiva (1ª pessoa); Deve 

obedecer à linguagem padrão, devendo-se evitar as marcas utilizadas na oralidade. O que não ocorre no 

texto apontado de referência. Recurso indeferido na íntegra, sem análise de mérito. 

 

Questão: 5 

Disciplina: Língua Portuguesa 

Cargo: Médico Saúde da Família 

Referência: 342 

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Resultado: INDEFERIDO 

Parecer: Recurso interposto sem observação ao Item 12.3 do Edital, em especial à ausência de 

referencial bibliográfico que sustente a argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto no Item 

12.9 do Edital. Respondido para fins de despacho: O enunciado aponta assinalar a alternativa 

INCORRETA, logo, a alternativa A se enquadra, pois não é possível classificá-la como aponta o próprio 

candidato, em oração subordinada substantiva objeta direta. Recurso indeferido na íntegra, sem análise 

de mérito. 

 

Questão: 5 

Disciplina: Língua Portuguesa 

Cargo: Motorista SAMU 

Referência: 222, 35 

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Resultado: INDEFERIDO 

Parecer: Recurso interposto sem observação ao Item 12.3 do Edital, subitens a, b, c, sendo aplicado o 

previsto no Item 12.9 do Edital. Respondido para fins de despacho: o recurso não assiste ao 

candidato, pois o conteúdo da questão em tela está abarcado no conteúdo programático do edital 

ortografia. Recurso indeferido na íntegra, sem análise de mérito. 
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Questão: 7 

Disciplina: Matemática 

Cargo: Biólogo  

Referência: 276 

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Resultado: INDEFERIDO 

Parecer: Recurso interposto sem observação ao Item 12.3 do Edital, subitens a, b, c, sendo aplicado o 

previsto no Item 12.9 do Edital. Respondido para fins de despacho: O recurso não assiste ao 

candidato, pois 

Da equação 𝑁 =
1

√12+3√7
+

1

√12−3√7
, tem-se que 𝑁 =

√12−3√7+√12+3√7

√((12+3√7)∙(12−3√7))

 fazendo 𝑁²,  

𝑁² =
12−3√7+2√((12−3√7)∙(12+3√7))+12+3√7

(12+3√7)∙(12−3√7)
=

24+2√144−63

144−63
=

24+18

81
=

42

81
, assim, 𝑁 =

√42

9
. 

Do enunciado, 𝑥 = √42 e 𝑦 = 9, daí √
7

6
∙ 𝑥 − 2𝑦 = √

7

6
∙ √42 − 2 ∙ 9 = 7 − 18 = −11 

 

Questão: 8 

Disciplina: Matemática 

Cargo: Médico Saúde da Família 

Referência: 342 

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Resultado: INDEFERIDO 

Parecer: Indeferido, pois 𝑡𝑔𝜃 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 = 𝑘 ∴ 𝑡𝑔𝜃 +
1

𝑡𝑔𝜃
= 𝑘 ∴ 𝑡𝑔²𝜃 + 1 = 𝑘𝑡𝑔𝜃 ∴ 𝑡𝑔²𝜃 − 𝑘𝑡𝑔𝜃 + 1 = 0, 

então 𝑡𝑔𝜃 = 
𝑘±√𝑘2−4

2
. Tendo em vista que a tangente de um ângulo 𝜃 ∈ ]

𝜋

2
 , 𝜋[ é unitária, essa equação 

só pode assumir um único valor para 𝑡𝑔𝜃. Assim, 
𝑘+√𝑘2−4

2
=

𝑘−√𝑘2−4

2
 ∴ √𝑘2 − 4 = −√𝑘2 − 4, então 

2√𝑘2 − 4 = 0 ∴ √𝑘2 − 4 = 0 ∴ 𝑘 = ±2 

Se 𝑘 = 2, 𝑡𝑔𝜃 =
1

2
 e 𝜃 = 135° 𝑜𝑢 315°, mas se 𝑘 = −2, 𝑡𝑔𝜃 =

−1

2
 e 𝜃 = 45° 𝑜𝑢 225°, pela restrição do 

ângulo, 𝜃 = 45° é a única solução. 

 

Questão: 11 

Disciplina: Matemática 

Cargo: Motorista SAMU 

Referência: 35 

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Resultado: INDEFERIDO 

Parecer: Recurso interposto sem observação ao Item 12.3 do Edital, subitens a, b, c, sendo aplicado o 

previsto no Item 12.9 do Edital. Respondido para fins de despacho: O recurso não assiste ao 

candidato, pois trata-se de contagem simples de segundos, minutos e horas, cálculos que envolvem 

operações básicas, conteúdo dentro do edital. Recurso indeferido na íntegra, sem análise ao mérito. 
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Questão: 12 

Disciplina: Matemática 

Cargo: Motorista SAMU 

Referência: 35 

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Resultado: INDEFERIDO 

Parecer: Recurso interposto sem observação ao Item 12.3 do Edital, subitens a, b, c, sendo aplicado o 

previsto no Item 12.9 do Edital. Respondido para fins de despacho: A questão em tela envolve apenas 

regra de 3 para o cálculo, operações simples, atendendo o conteúdo proposto pelo edital. Recurso 

indeferido na íntegra, sem análise ao mérito. 

 

 

Questão: 15 

Disciplina: Informática 

Cargo: Biólogo 

Referência: 276 

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Resultado: INDEFERIDO 

Parecer: Recurso interposto sem observação ao Item 12.3 do Edital, subitens a, b, c, sendo aplicado o 

previsto no Item 12.9 do Edital. Respondido para fins de despacho: O texto apresentado já encontra-

se com o caracter Capitulado, portanto estava claro no enunciado que aquela etapa estava feita. A 

questão em sí solicita o caminho dentro do programa microsoft word 2016, especificamente para se 

encontrar o local onde tal função estaria disposta. No link que o candidato apresenta está disposta a 

função de forma genérica, pois esta é utilizada tanto para Office 365 Outlook para Office 365 Word 2019 

Outlook 2019 Word 2016 Outlook 2016 Word 2013 Outlook 2013 Word 2010 Outlook 2010 Publisher 

2010 Word 2007 Outlook 2007 Publisher 2007 Word Starter 2010. 

 

Questão: 16 

Disciplina: Conhecimentos Gerais e Atualidades 

Cargo: Agente Comunitário de Saúde, Biólogo, Educador Social, Fisioterapeuta, Médico EMAD, Médico 

Saúde de Família, Monitor de Oficina de Artesanato, Monitor Social Alta Complexidade, Professor de 

Dança, Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem SAMU 

Referência: 276, 342, 5, 185, 256, 342 

Procedimento: QUESTÃO ANULADA 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Parecer: O recurso assiste parcialmente ao candidato, pois a resposta correta seria de alternativas I e 

III, a II está incorreta, pois Greta é uma ambientalista sueca e não norueguesa. Como não há alternativa 

a ser assinalada a questão será anulada. 

Procedimento de Ofício: Questão anulada 

 

Questão: 19 

Disciplina: Conhecimentos Específicos 

Cargo: Motorista SAMU 

Referência: 167 

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Resultado: INDEFERIDO  

Parecer: O recurso não assiste ao candidato, pois vários sites de recomendação de segurança dão essa 

informação, “É preciso se certificar das condições do cinto antes de pegar a estrada. Alguns pontos são 

importantes na inspeção: verificar se eles têm cortes, para não se romperem numa emergência; conferir 

se não existem dobras que impeçam a perfeita elasticidade; e testar o travamento para conferir o 

funcionamento perfeito.”  Os cintos de segurança são dispositivos projetados para trabalhar de forma 
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eficaz apenas uma vez, portanto após qualquer colisão significativa é preciso substituir todos os cintos 

que estiveram em operação. Em um acidente, o cinto de segurança é submetido ao esforço necessário 

para desacelerar o peso dos ocupantes de um veículo, e o tecido ou cadarço é concebido para esticar 

sem se romper, para permitir essa desaceleração. Contudo, uma vez esticado, o cadarço perderá sua 

elasticidade original. Se não for substituído, o cadarço pode causar lesões graves no peito e no pescoço 

dos ocupantes do carro em um acidente posterior, por não se estender da forma como foi projetado. 

 

Questão: 20 

Disciplina: Conhecimentos Específicos 

Cargo: Motorista SAMU 

Referência: 167 

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Resultado: INDEFERIDO  

Parecer: Recurso interposto sem observação ao Item 12.3 do Edital, sendo aplicado o previsto no Item 

12.9 do Edital. Respondido para fins de despacho: O tema da questão em tela está abarcado no 

conteúdo programático: Noções de Segurança no Trabalho, Risco e Perigo no Trabalho. Recurso 

indeferido na íntegra, sem análise de mérito. 

 

Questão: 21 

Disciplina: Conhecimentos Específicos 

Cargo: Técnico em Enfermagem 

Referência: 300 

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Resultado: INDEFERIDO  

Parecer:  Recurso interposto sem observação ao Item 12.3 do Edital, sendo aplicado o previsto no Item 

12.9 do Edital. Respondido para fins de despacho: O tema da questão em tela está listado no rol de 

conteúdo programático de conhecimentos específicos 'constituição federal'. Recurso indeferido na 

íntegra, sem análise de mérito. 

 

Questão: 24 

Disciplina: Conhecimentos Específicos 

Cargo: Médico EMAD 

Referência: 338 

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Resultado: INDEFERIDO  

Parecer:  Recurso interposto sem observação ao Item 12.3 do Edital, sendo aplicado o previsto no Item 

12.9 do Edital. Respondido para fins de despacho: O recurso não assiste ao candidato, pois de acordo 

com a Universidade Aberta do SUS  UNASUS e outras fontes, condicionantes são Formas social e 

culturalmente determinadas de vida, que se expressam no padrão alimentar, no dispêndio energético 

cotidiano no trabalho e no esporte, hábitos como fumo, álcool e lazer, enquanto determinantes. 

Determinantes são condições materiais necessárias à subsistência, relacionadas à nutrição, à habitação, 

ao saneamento básico e às condições do meio-ambiente. 

 

Questão: 27 

Disciplina: Conhecimentos Específicos 

Cargo: Fisioterapeuta 

Referência: 243 

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Resultado: INDEFERIDO  
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Parecer:  Recurso interposto sem observação ao Item 12.3 do Edital, em especial à ausência de 

referencial bibliográfico que sustente os argumentos do candidato, sendo aplicado o previsto no Item 

12.9 do Edital. Respondido para fins de despacho: O recurso não assiste ao candidato, pois ter um 

trecho igual ao enunciado reforça que a alternativa está correta e não incorreta, como solicitado. De 

acordo com o Ministério da Saúde, promover saúde é lidar com questões complexas, é saber de 

antemão que aos enfoques experimentais das ciências físicas e biológicas baseadas no positivismo 

lógico têm que ser acrescidas as metodologias utilizadas nas ciências sociais como a antropologia, a 

psicologia e a sociologia. A grande força da promoção da saúde é que se movimenta e agrega diversos 

setores e diferentes disciplinas e este movimento, embora lhe fortaleça, dificulta sua abordagem 

científica. Recurso indeferido na íntegra, sem análise de mérito. 

 

Questão: 28 

Disciplina: Conhecimentos Específicos 

Cargo: Fisioterapeuta 

Referência: 243 

Procedimento: QUESTÃO ANULADA 

Resultado: DEFERIDO  

Parecer:  O tema da questão em tela não está claro no rol do conteúdo programático, sendo procedido o 

cancelamento da questão. 

Procedimento de Ofício: Questão anulada 

 

Questão: 30 

Disciplina: Conhecimentos Específicos 

Cargo: Biólogo 

Referência: 276 

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Resultado: INDEFERIDO  

Parecer:  Recurso interposto sem observação ao Item 12.3 do Edital, em especial à ausência de 

referencial bibliográfico que sustente os argumentos do candidato, sendo aplicado o previsto no Item 

12.9 do Edital. Respondido para fins de despacho: O recurso não assiste ao candidato, pois de acordo 

com o artigo 29 da referida lei, Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna 

silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade 

competente, ou em desacordo com a obtida Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa. Recurso 

indeferido na íntegra, sem análise de mérito. 

 


