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NÍVEL MÉDIO 

PORTUGUÊS – MOTORISTA E TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

QUESTÃO 05 - MANTER 

RECURSO INDEFERIDO       

Há uma diferença entre charge e tirinha, a charge costuma retratar situações que estejam 

acontecendo no tempo e no espaço de forma mais específica e geralmente ´acompanhada de 

sátiras e os personagens principais muitas vezes são figuras públicas. A charge é bastante 

utilizada para fazer críticas sociais, políticas e econômicas. Associa a imagem verbal e não-verbal. 

A tirinha é um gênero textual narrativo, uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma 

crítica aos valores sociais. No caso da tirinha da Mafalda, há a linguagem verbal e não-verbal que 

se complementam. A personagem faz uma crítica ao Planeta Terra dizendo que o original do 

objeto representado é um “desastre”.  

Não ocorre a figura de linguagem denominada antítese na relação entre globo e mundo, pois a 

antítese aproxima palavras de sentido oposto, o que não acontece com mundo e globo. 

A única alternativa que responde à questão é a que se encontra na letra A. Portanto, pelo 

exposto, o gabarito permanece inalterado. 

 

QUESTÃO 10 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

A alternativa que responde à questão é a que se encontra na letra D. O verbo “escutar” encontra-

se conjugado no pretérito imperfeito do modo indicativo e indica uma ação passada, porém não 

concluída, um fato que se prolongou. Portanto, pela justificativa apresentada, o gabarito 

permanece inalterado. 



NORMAS DO SAMU – AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

QUESTÃO 14 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

A questão supracitada solicita ao candidato identificar entre as alternativas aquela que 

apresenta um objetivo do Plano Diretor de Regionalização. O candidato solicita a anulação da 

questão. Ao analisarmos a questão verificamos que, os principais objetivos do Plano são: 

aumentar a capacidade de gestão do SUS; trabalhar de acordo com as necessidades da saúde e 

não em função das pressões de oferta; incrementar as relações cooperativas e complementares 

entre gestores do sistema, com melhor definição de responsabilidades e dos compromissos 

estabelecidos; fortalecer os instrumentos de consolidação dos pactos entre gestores do sistema; 

e melhorar o acesso.  A alternativa (B) é a resposta correta, portanto o recurso é indeferido. 

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_instrumento.pdf 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO E 

OPERADOR DE FROTA 

QUESTÃO 24 – ANULADA 

Devido apresentado na elaboração da questão, a mesma fica anulada. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO – AUXILIAR DE REGULAÇÃO 

MÉDICA 

QUESTÃO 21 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

Solicitação de anulação indeferida. No regime de juros composto, as taxas de juros não são 

proporcionais, ou seja, uma taxa de 12% ao ano não é equivalente a 1% ao mês. Para transformar 

a taxa de juros demanda uma fórmula específica e não simplesmente a aplicação de uma regra 

de três ou soma. Por conta desta fórmula específica, para a alteração da unidade de medida da 

taxa que convencionou-se alterar a unidade de medida do tempo e manter fixa a unidade da 

taxa. Desta forma a fórmula ficaria M = 2.550 * (1 + 0,07)² = R$ 2.919,49.  

Utilizando a devida fórmula, e alterando a taxa corretamente, então a taxa anual seria de 

14,49%, ou seja 2.550 * (1 + 14,49/100)¹ = R$ 2.919,495. MANTIDO GABARITO LETRA D) 

R$2.919,49. 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUXILIAR ADMINISTRATIVO 



QUESTÃO 26 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

Aqui parece haver um equívoco por parte do Candidato. Os limites em razão da quantidade de 

participantes do Consórcio é para estabelecer os valores das modalidades de licitação (Convite, 

Tomada de Preços ou Concorrência). Os limites para dispensa são sempre de 20% do valor no 

caso de Consórcios, conforme está no disposto no § 1º. Os percentuais referidos nos incisos I e 

II do caput deste artigo serão 20% (vinte por cento) para compras, obras e serviços contratados 

por consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e por autarquia ou 

fundação qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas do art. 24. 

 

QUESTÃO 28 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

O Recurso não merece provimento. O recurso menciona o item 1.2 do Edital, mas não 

considerou o item 1.4 Administração Pública, considerando que o Edital é o instrumento que 

norteia o certame e, dentro dele constam as atividades a serem desempenhadas por cada um 

dos Cargos e o conteúdo a ser cobrado. Cabe salientar que o conteúdo programático é composto 

de tópicos, evitando sua extensão em demasia e permitindo aos candidatos que busquem 

conhecimento para o estudo. Os atos públicos representam a forma como o governo interage 

com a sociedade e o Edital menciona os seguintes tópicos que abordam especificamente o 

conteúdo dos Atos Públicos: "Organização e Estrutura do Estado, Governo e Administração; 

Conceito: Estado, Governo e Administração Pública; Características da Administração Pública; 

Organização da Administração Pública Brasileira". 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA 

QUESTÃO 26 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

Os limites das modalidades são previstos no art. 23 da Lei Federal nº 8.666, atualizados pelos 

valores do Decreto nº 9.412/2018. Cabe salientar que tais valores são dobrados ou triplicados 

no caso de consórcio público, conforme § 8º. No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o 

dobro dos valores mencionados no caput deste artigo quando formado por até 3 (três) entes da 

Federação, e o triplo, quando formado por maior número. O Decreto menciona que o limite de 

compras para modalidade Convite é de R$ 176.000,00. Sabendo que no caso de Consórcios 

Públicos será aplicado o triplo deste valor, correspondendo a R$ 528.000,00. 

 



CONHECIMENTO ESPECÍFICO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

QUESTÃO 37 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

O Recurso não merece provimento. Considerando que o Edital é o instrumento que norteia o 

certame e, dentro dele constam as atividades a serem desempenhadas por cada um dos cargos 

e o conteúdo a ser cobrado. Cabe salientar que o conteúdo programático é composto de tópicos, 

evitando sua extensão em demasia e permitindo aos Candidatos que busquem conhecimento 

para estudo. Dentre os tópicos mencionados no Edital e sabendo que o Concurso é utilizado 

para a seleção de empregados públicos, que serão vinculados a um Consórcio Público, 

desempenhando funções nos termos da legislação brasileira aplicada aos Entes Públicos, os 

seguintes tópicos abordam os processos que tramitam no âmbito da Administração Pública: 

"Redação de documentos oficiais e textos empresariais; Processos Empresariais; Formulários; 

Análise e Distribuição do Trabalho e Manuais de organização". 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA 

QUESTÃO 44 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

A inclusão de "conforme descrito na introdução deste capítulo" não torna a afirmativa V 

incorreta. O fato de não referir a esse determinado capítulo não desvalida a questão. Além das 

afirmativas I e II estarem incorretas conforme conteúdo programático proposto. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – MOTORISTA 

QUESTÃO 34 – MANTER 

RECURSO INDEFERIDO 

Recurso não condiz com a questão número 34 do cargo motorista, (a questão 34 do cargo 

motorista condiz com o item “mecânica básica” e não primeiros socorros) portanto recurso 

indeferido. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – OPERADOR DE FROTA 

QUESTÃO 44 – ALTERAR ALTERNATIVA CORRETA PARA “D” 

RECURSO DEFERIDO 

O número correto que aciona a Polícia Rodoviária Estadual é 198, portanto alternativa “d”, o 

qual foi uniformizado pela ANATEL. 

 



NÍVEL SUPERIOR 

PORTUGUÊS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

QUESTÃO 03 - ANULADA 

RECURSO DEFERIDO       

Após análise criteriosa da banca, temos a esclarecer que a questão será anulada visto que 

nenhuma das alternativas equivale à resposta correspondente ao enunciado da questão. 

 

NORMAS DO SAMU – FARMACÊUTICO 

QUESTÃO 11 - ANULADA 

RECURSO DEFERIDO       

Devido a falta da afirmativa IV, a questão não tem resposta. Portanto fica anulada. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

QUESTÃO 22 – ALTERNATIVA CORRETA ALTERADA PARA “A” 

RECURSO DEFERIDO       

PERÍMETRO=2*3,1*20= 124 METROS / ÁREA=3,1*(20)²=1.240M²/ SETOR 45°: 45/360=8/ 

PERÍMETRO= 124/8= 15,5 M/ ÁREA= 1.240/8=155 M² 

 

QUESTÃO 23 – ALTERNATIVA CORRETA ALTERADA PARA “A” 

RECURSO DEFERIDO       

𝑓(−1) = 2−(−1)+4 = 32 

 

 

 


