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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO ESTADO DE PERNAMBUCO 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2016 

 

A Prefeitura Municipal de Salgueiro através da Secretaria Municipal de Administração, da 

Comissão constituída pela Portaria 078/2016, de 18 de fevereiro de 2016 e da empresa CKM Serviços 

Ltda., TORNA PÚBLICO o Gabarito Preliminar da Prova Discursiva realizada dia 17/04/2016, 

conforme capítulo XII. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E DISCURSIVAS 

do Edital de Abertura do Concurso Público. 

  

1. A interposição de Recursos contra o Gabarito Preliminar poderá ser feita nos dias 19 e 20 de abril de 

2016, nos termos do edital. 

2. Os cadernos de questões serão disponibilizados durante o período aberto a recursos para consulta. 

 

 Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital do Concurso Público que 

será publicado nos endereços eletrônicos www.ckmserviços.com.br e www.salgueiro.pe.gov.br. 

 

Salgueiro, 18 de abril de 2016. 

 

Comissão do Concurso Público 01/2016 

Nomeada pela Portaria 078/2016 de 18 de Fevereiro de 2016 

 

Marcones Libório de Sá 

Prefeito do Município de Salgueiro 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ckmserviços.com.br/
http://www.salgueiro.pe.gov.br/


 
 
 
 
 

 CKM Serviços Ltda.                                                                                                            2 | P á g i n a  

GABARITO PRELIMINAR DA PROVA DISCURSIVA 

 

CARGO 001 – TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO – CONTROLADORIA  

QUESTÃO DISCURSIVA 01: 

De acordo com o artigo 145 da Constituição Federal, no que tange à contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, explique como funciona a base 
de cálculo dessa melhoria, mencione dois tipos de obras públicas que justificariam a cobrança e de quem é a responsabilidade sobre esse pagamento.  

Esperava-se que o candidato discorresse sobre duas obras básicas que podem resultar na cobrança da taxa de melhoria e que explicasse que a contribuição 
tem como base de cálculo o custo da obra e que a responsabilidade do pagamento é do proprietário.  

Possíveis pontos a serem abordados: 

 Art 1º A Contribuição de Melhoria, prevista na Constituição Federal tem como fato gerador o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas 
direta ou indiretamente por obras públicas. 

 Art 2º Será devida a Contribuição de Melhoria, no caso de valorização de imóveis de propriedade privada, em virtude de qualquer das seguintes obras 
públicas: 

 I - abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização, esgotos pluviais e outros melhoramentos de praças e vias públicas; 

 § 1º A apuração, dependendo da natureza das obras, far-se-á levando em conta a situação do imóvel na zona de influência, sua testada, área, finalidade 
de exploração econômica e outros elementos a serem considerados, isolada ou conjuntamente. 

 Art 10. O órgão encarregado do lançamento deverá escriturar, em registro próprio, o débito da Contribuição de Melhoria correspondente a cada imóvel, 
notificando o proprietário, diretamente ou por edital, do: 

 I - valor da Contribuição de Melhoria lançada; 

 II - prazo para o seu pagamento, suas prestações e vencimentos; 

 III - prazo para a impugnação; 

 IV - local do pagamento. 

QUESTÃO DISCURSIVA 02: 

Afinal, o que são os princípios orçamentários? De um modo objetivo, podemos dizer que os princípios orçamentários são aquelas regras fundamentais que 
funcionam como norteadoras da prática orçamentária. São um conjunto de premissas que devem ser observadas durante cada etapa da elaboração 
orçamentária. 

Cite e comente dois princípios orçamentários fundamentais para elaboração do Orçamento Público. 
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Esperava-se que o candidato mencionasse dois princípios orçamentários, bem como justificasse, com exemplos práticos, o porquê dos princípios escolhidos 
e como eles são aplicados na rotina diária do controlador.  
Os princípios possíveis de apontamento são:  

 Princípio da Unidade; 

 Princípio da Totalidade; 

 Princípio da Universalidade; 

 Anualidade ou Periodicidade; 

 Exclusividade; 

 Especificação, Especialização ou Discriminação; 

 Não Vinculação ou Não Afetação das Receitas; 

 Orçamento Bruto; 

 Equilíbrio.  
É importante que o candidato compreenda o orçamento como o registro de um contrato, executado anualmente entre governo e sociedade, sobre o que deverá 
ser realizado em benefício da cidade e dos cidadãos; uma lei, pois, que deve ser, sobretudo, valorizada na sua translucidez e legitimação. 
 

CARGO 002 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS. FUND. ANOS INICIAIS - I DISTRITO: SEDE/URI/SÍTIO FEIJÃO 

003 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS. FUND. ANOS INICIAIS - III DISTRITO: UMÃS (ÁREA RURAL) 

004 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS. FUND. ANOS INICIAIS - V DISTRITO: PAU FERRO (ÁREA RURAL) 

005 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS. FUND. ANOS INICIAIS - IV DISTRITO: (ÁREA RURAL) 

QUESTÃO DISCURSIVA 01: 

Considerando o art. 13-I da Lei 9.394 (LDB), que prefacia que os docentes incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino, indique e comente brevemente ao menos duas formas pelas quais o docente pode colaborar na elaboração da proposta pedagógica 
da escola, ponderando tanto as necessidades do meio social em que o estabelecimento de ensino está inserido quanto os saberes científicos para os quais 
fora designado a ensinar. 
 
A questão, ampla, permitia diversas formas de abordagem, uma vez que segmenta, parcialmente, a resposta ao universo de formação do docente. 
Não obstante, do ponto de vista da primeira solicitação (“as necessidades do meio social”), poder-se-ia citar a questão da violência, da fome, da seca, dos 
diversos tipos de discriminação, dos maus-tratos aos animais, dentre outros tantos problemas histórico-culturais que podem acometer a sociedade local (seja 
ela urbana ou rural). 
Assim, esperava-se do candidato que ele fizesse duas proposições no sentido de possibilidades efetivas, por mais aparentemente simples que fossem, para 
se resolver essas demandas. 
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Por exemplo, caso se citasse a questão da violência urbana, o candidato poderia citar como forma de colaboração a colocação, na proposta pedagógica, de 
um ciclo periódico (ou um projeto interdisciplinar anual), onde se discutisse na escola, de maneira transversal, o problema, do seu ponto de vista histórico, 
social, geográfico; os índices quantitativos que apontam a problemática (gráficos, pesquisas, etc.). 
Dessa forma, o docente de cada área poderia trazer a questão que apontou para sua área científica e, a partir daí, poderia comentar como sua formação pode 
contribuir para a seara. 
Todavia, no caso de professores dos anos iniciais, a de se considerar que poderiam fazer abordagens mais transversais dentro dos próprios objetivos de 
ensino. Como, por exemplo, discutir a importância da alimentação saudável nas aulas de ciências e, interdisciplinarmente, trabalhar a interpretação de textos 
adequados a idade dos alunos. Ou, no caso de uma turma de alfabetização, discutir de que formas é possível cuidar da fauna e da flora, a partir de atividades 
alfabetizadores com esses temas. 

 

QUESTÃO DISCURSIVA 02: 

Considerando que um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado, uma vez que o indivíduo letrado usa socialmente – com competência 
– a leitura e a escrita, cite e explore rapidamente ao menos duas formas de se pensar a alfabetização não apenas como formação para o “ler” e o “escrever”, 
mas sim para o letramento, que é o modelo que responde as demandas sociais de leitura e de escrita. 
 
O candidato, considerando a afirmação da questão de que “o modelo que responde as demandas sociais”, poderia citar e dissertar sobre a formação dos 
alunos no sentido se apropriarem do texto escrito, explorando suas diversas leituras, sobretudo ponderando o caráter ideológico e a intencionalidade de todo 
e qualquer texto. 
Assim, mais do que aprender uma tecnologia de apenas a decodificar signos linguísticos, o aluno começa se a se emancipar através do capital de efetiva 
leitura, através do letramento. E, com isso, vai se tornando competente para exercer seu papel de cidadão ante a sociedade. 
Outro, dos diversos pontos possíveis de abordagem, seria discutir a ideia do “alfabetizar letrando”, que significa ensinar a ler a escrever, mas com o objetivo 
de alcançar as práticas sociais de leitura e escrita, onde o aprendiz se formata, no mesmo turno, alfabetizado e letrado. 
Dentre outros, os seguintes pontos também poderiam ser abordados: 

 A forma como o letrado se expressa linguisticamente diferente e como a escola pode explorar isso; 

 Não conceber a alfabetização apenas como repetição e treino e suscitar isso nos alunos; 

 O letramento possibilita o prazer sociocultural e por isso deve ser buscado na escola; 

 O letramento como verdadeiro impulsionador de uma escrita eficiente, em detrimento da simples alfabetização. 

 

CARGO 006 - PROFESSOR QUILOMBOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS. FUND. ANOS INICIAIS - II DISTRITO: CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS 
(ÁREA RURAL)  

007 - (PORTUGUÊS/INGLÊS) PROFESSOR QUILOMBOLA DE ENS. FUND. ANOS FINAIS - II DISTRITO: CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS (ÁREA RURAL) 

008 - (MATEMÁTICA) PROFESSOR QUILOMBOLA DE ENS. FUND. ANOS FINAIS - II DISTRITO: CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS (ÁREA RURAL) 
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009 - (HISTÓRIA) PROFESSOR QUILOMBOLA DE ENS. FUND. ANOS FINAIS - II DISTRITO: CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS (ÁREA RURAL) 

010 - (CIÊNCIAS) PROFESSOR QUILOMBOLA DE ENS. FUND. ANOS FINAIS - II DISTRITO: CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS (ÁREA RURAL) 

QUESTÃO DISCURSIVA 01: 

As comunidades remanescentes de quilombo ainda são pouco conhecidas por grande parte dos brasileiros. Entretanto, um levantamento feito pela Fundação 
Cultural Palmares, órgão ligado ao Ministério da Cultura, aponta a existência de centenas de comunidades quilombolas distribuídas pelos estados brasileiros.  
Ainda são muitos os desafios a superar para implantar um ensino voltado para a realidade dos povos negros. Sendo assim, cite ao menos dois impedimentos, 
explique-os brevemente e aponte soluções.  
 
A questão solicitava ao candidato que identificasse dois entraves para o pleno desenvolvimento da educação Quilombola e apontasse possíveis soluções para 
eles. 

 Estudos realizados sobre a situação dessas localidades demonstram que as unidades educacionais estão longe das residências dos alunos e as condições 
de estrutura são precárias, geralmente construídas de palha ou de pau-a-pique.  

 A maioria dos professores não é capacitada adequadamente e o número é insuficiente para atender à demanda. Em muitos casos, uma professora ministra 
aulas para turmas multisseriadas. Poucas comunidades têm unidade educacional com o ensino fundamental completo 

 
Esperava-se que o candidato indicasse soluções tais como:  
 

 Construções de mais unidades escolares e melhoria das instalações já existentes. 

 Contratação de mais professores para as redes de ensino, bem como criação de programas específicos para capacitar docentes para a realidade da 
Educação Quilombola. 

 

QUESTÃO DISCURSIVA 02: 

A experiência educacional de Conceição das Crioulas é considerada referência para o movimento quilombola e outras organizações que trabalham com 
modelos educacionais diversificados. Nesse sentido, discorra sobre o diferencial da educação quilombola frente a outros modelos educacionais do Brasil e a 
importância de preservá-la como um direito a ser efetivado. 
 
Esperava-se que o candidato indicasse porque a educação quilombola possui um modelo discrepante dos modelos educacionais brasileiro.  
“Durante sua trajetória, o quilombo serve de símbolo que abrange conotações de resistência étnica e política. Como instituição, guarda características 
singulares do seu modelo africano. Como prática política apregoa ideais de emancipação de cunho liberal que a qualquer momento de crise da nacionalidade 
brasileira corrige distorções impostas pelos poderes dominantes. (...) Por tudo isto, o quilombo representa um instrumento vigoroso no processo de 
reconhecimento da identidade negra brasileira para uma maior autoafirmação étnica e nacional. O fato de ter existido como brecha no sistema em que os 
negros estavam moralmente submetidos projeta uma esperança de que instituições semelhantes possam atuar no presente ao lado de várias outras 
manifestações de reforço a identidade cultural”. (NASCIMENTO. Abdias do. Quilombismo: documentos da militância pan-americana. Petrópolis: Vozes, 1980).  
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Em Conceição não se utiliza elementos que reportem à condição de escravos. Sempre a imagem das crioulas lembra o poder da autonomia e a articulação 
entre os sítios, reforçando o sentido de unidade e sua capacidade política-organizativa. 
Tudo isso torna o povo de Conceição ciente da sua condição e do seu papel na sociedade, trazendo comprometimento com a construção de um novo futuro 
para a comunidade quilombola. 
 

CARGO 011 - (PORTUGUÊS/INGLÊS) PROFESSOR DE ENS. FUND. ANOS FINAIS - I DISTRITO: URI (ÁREA RURAL) 

012 - (PORTUGUÊS/INGLÊS) PROFESSOR DE ENS. FUND. ANOS FINAIS - V DISTRITO: PAU FERRO (ÁREA RURAL) 
 

QUESTÃO DISCURSIVA 01: 

Considerando o art. 13-I da Lei 9.394 (LDB), que prefacia que os docentes incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino, indique e comente brevemente ao menos duas formas pelas quais o docente pode colaborar na elaboração da proposta pedagógica 
da escola, ponderando tanto as necessidades do meio social em que o estabelecimento de ensino está inserido quanto os saberes científicos para os quais 
fora designado a ensinar. 
 
A questão, ampla, permitia diversas formas de abordagem, uma vez que segmenta, parcialmente, a resposta ao universo de formação do docente. 
Não obstante, do ponto de vista da primeira solicitação (“as necessidades do meio social”), poder-se-ia citar a questão da violência, da fome, da seca, dos 
diversos tipos de discriminação, dos maus-tratos aos animais, dentre outros tantos problemas histórico-culturais que podem acometer a sociedade local (seja 
ela urbana ou rural). 
Assim, esperava-se do candidato que ele fizesse duas proposições no sentido de possibilidades efetivas, por mais aparentemente simples que fossem, para 
se resolver essas demandas. 
Por exemplo, caso se citasse a questão da violência urbana, o candidato poderia citar como forma de colaboração a colocação, na proposta pedagógica, de 
um ciclo periódico (ou um projeto interdisciplinar anual), onde se discutisse na escola, de maneira transversal, o problema, do seu ponto de vista histórico, 
social, geográfico; os índices quantitativos que apontam a problemática (gráficos, pesquisas, etc.). 
Dessa forma, o docente de cada área poderia trazer a questão que apontou para sua área científica e, a partir daí, poderia comentar como sua formação pode 
contribuir para a seara. 
Todavia, no caso de professores dos anos iniciais, a de se considerar que poderiam fazer abordagens mais transversais dentro dos próprios objetivos de 
ensino. Como, por exemplo, discutir a importância da alimentação saudável nas aulas de ciências e, interdisciplinarmente, trabalhar a interpretação de textos 
adequados a idade dos alunos. Ou, no caso de uma turma de alfabetização, discutir de que formas é possível cuidar da fauna e da flora, a partir de atividades 
alfabetizadores com esses temas. 
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QUESTÃO DISCURSIVA 02: 

Leia os dois trechos abaixo, retirados do documento Orientações Curriculares para o Ensino Médio disponibilizado pelo MEC (BRASIL, 2006), sobre o ensino 
de uma Língua Estrangeira: 

“Em vez de partir de uma regra gramatical, pode-se partir, como muitos já fazem, de um trecho de linguagem num contexto de uso. Para práticas novas de 
linguagem, como as que ocorrem na comunicação mediada pelo computador, o educador idealmente tem de fazer uma análise própria das regras que 
estruturam a linguagem nesse contexto novo”.  
“Vale repetir a importância de analisar, ensinar e fazer aprender as regras que estruturam o uso das formas contextualizadas de linguagem, não de maneira 
antecipada a essas práticas de linguagem ou isoladas delas, mas sim de forma integrada a elas, apontando a ação da dinâmica entre a sistematicidade (e sua 
fixidez aparente) da regra sempre presente na linguagem e a mutabilidade da regra ao longo da história ou conforme contextos socioculturais diferentes”. 

 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_01_internet.pdf 

 
Considere as orientações expostas acima e exponha brevemente de que formas elas auxiliam um professor no que diz respeito à utilização de gêneros textuais 
para o ensino da língua inglesa. 
 
As orientações informam que o ensino gramatical é mais adequado se ocorrer a partir de situações de uso da língua – “Em vez de partir de uma regra 
gramatical, pode-se partir de um trecho de linguagem num contexto de uso” -, sugerindo ensinar a língua estrangeira relacionando função comunicativa e 
ensino de gramática – “ensinar e fazer aprender as regras que estruturam o uso das formas contextualizadas de linguagem (...) apontando a ação da dinâmica 
entre a sistematicidade (e sua fixidez aparente) da regra sempre presente na linguagem e a mutabilidade da regra ao longo da história ou conforme contextos 
socioculturais diferentes”. Ou seja, o professor de inglês pode trabalhar uma abordagem que não tenha a gramática como elemento fundamental de estudo 
do gênero textual, mas sim que parta do entendimento do uso da linguagem, sendo a gramática trabalhada conforme aparição e importância para compreender 
o sentido do texto, conforme situações vivenciadas no cotidiano dos alunos. 
 
 
CARGO 013 - (MATEMÁTICA) PROFESSOR DE ENS. FUND. ANOS FINAIS - I DISTRITO: URI (ÁREA RURAL) 
014 - (MATEMÁTICA) PROFESSOR DE ENS. FUND. ANOS FINAIS - V DISTRITO: PAU FERRO (ÁREA RURAL) 
 
QUESTÃO DISCURSIVA 01: 

Considerando o art. 13-I da Lei 9.394 (LDB), que prefacia que os docentes incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino, indique e comente brevemente ao menos duas formas pelas quais o docente pode colaborar na elaboração da proposta pedagógica 
da escola, ponderando tanto as necessidades do meio social em que o estabelecimento de ensino está inserido quanto os saberes científicos para os quais 
fora designado a ensinar. 
 
A questão, ampla, permitia diversas formas de abordagem, uma vez que segmenta, parcialmente, a resposta ao universo de formação do docente. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_01_internet.pdf
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Não obstante, do ponto de vista da primeira solicitação (“as necessidades do meio social”), poder-se-ia citar a questão da violência, da fome, da seca, dos 
diversos tipos de discriminação, dos maus-tratos aos animais, dentre outros tantos problemas histórico-culturais que podem acometer a sociedade local (seja 
ela urbana ou rural). 
Assim, esperava-se do candidato que ele fizesse duas proposições no sentido de possibilidades efetivas, por mais aparentemente simples que fossem, para 
se resolver essas demandas. 
Por exemplo, caso se citasse a questão da violência urbana, o candidato poderia citar como forma de colaboração a colocação, na proposta pedagógica, de 
um ciclo periódico (ou um projeto interdisciplinar anual), onde se discutisse na escola, de maneira transversal, o problema, do seu ponto de vista histórico, 
social, geográfico; os índices quantitativos que apontam a problemática (gráficos, pesquisas, etc.). 
Dessa forma, o docente de cada área poderia trazer a questão que apontou para sua área científica e, a partir daí, poderia comentar como sua formação pode 
contribuir para a seara. 
Todavia, no caso de professores dos anos iniciais, a de se considerar que poderiam fazer abordagens mais transversais dentro dos próprios objetivos de 
ensino. Como, por exemplo, discutir a importância da alimentação saudável nas aulas de ciências e, interdisciplinarmente, trabalhar a interpretação de textos 
adequados a idade dos alunos. Ou, no caso de uma turma de alfabetização, discutir de que formas é possível cuidar da fauna e da flora, a partir de atividades 
alfabetizadores com esses temas. 
 

QUESTÃO DISCURSIVA 02: 

O conhecimento das funções é de grande importância não somente para entender as implicações matemáticas envolvidas, mas também para tê-las como 
ferramenta na descrição de situações em que uma grandeza depende de outra, de forma a fornecer uma descrição matemática de diversos fenômenos. 
 
Sobre a função afim, argumente de forma clara e mantendo o rigor matemático sobre os dois seguintes itens: 
 

 Definição teórica, matemática e mais geral em função de uma variável independente mantendo o conjunto dos números reais como domínio da função 
e descrição do conjunto imagem da função; 

 

 Propriedades da função, cálculo e significados dos coeficientes que a caracterizam, bem como impacto destes coeficientes sobre a função. 
 
Espera-se que em relação à função afim o candidato argumente sobre os dois itens a seguir: 
 
1 Definição teórica, matemática e mais geral em função de uma variável independente, mantendo o conjunto dos números reais como domínio da função 
e descrição do conjunto imagem da função; 
2 Propriedades da função da função, cálculo e significados dos coeficientes que a caracterizam, bem como impacto destes coeficientes sobre a função. 
 

FUNÇÃO AFIM 
 

1 Uma função f é chamada de função afim se existem números reais m e n tais que f(x) = mx + n, para qualquer x real. 
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A função afim tem o conjunto dos números reais (positivos ou negativos, dependendo dos coeficientes) como conjunto imagem. 
 
2 Escrevendo y = f(x) = mx + n é possível verificar que no plano cartesiano (x,y) a função afim corresponde a uma reta.  
O coeficiente m é denominado coeficiente angular, e determina a inclinação da reta, de forma que quanto maior o valor de m maior será a inclinação da reta 
que representa f(x). Sejam x=a e x=b dois pontos do domínio de f(x), m pode ser calculado: m = [f(b) – f(a)] / [b-a].  
O coeficiente n é denominado coeficiente linear, e determina o valor de f(x) quando x=0, isto é, o valor de f(x) para o qual a reta passa pelo eixo das ordenadas. 
Desta forma, n pode ser calculado fazendo x=0 na função afim. 
 

CARGO 015 - (HISTÓRIA) PROFESSOR DE ENS. FUND. ANOS FINAIS - I DISTRITO: URI (ÁREA RURAL) 

016 - (HISTÓRIA) PROFESSOR DE ENS. FUND. ANOS FINAIS - V DISTRITO: PAU FERRO (ÁREA RURAL) 

QUESTÃO DISCURSIVA 01:  

Considerando o art. 13-I da Lei 9.394 (LDB), que prefacia que os docentes incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino, indique e comente brevemente ao menos duas formas pelas quais o docente pode colaborar na elaboração da proposta pedagógica 
da escola, ponderando tanto as necessidades do meio social em que o estabelecimento de ensino está inserido quanto os saberes científicos para os quais 
fora designado a ensinar. 
 
A questão, ampla, permitia diversas formas de abordagem, uma vez que segmenta, parcialmente, a resposta ao universo de formação do docente. 
Não obstante, do ponto de vista da primeira solicitação (“as necessidades do meio social”), poder-se-ia citar a questão da violência, da fome, da seca, dos 
diversos tipos de discriminação, dos maus-tratos aos animais, dentre outros tantos problemas histórico-culturais que podem acometer a sociedade local (seja 
ela urbana ou rural). 
Assim, esperava-se do candidato que ele fizesse duas proposições no sentido de possibilidades efetivas, por mais aparentemente simples que fossem, para 
se resolver essas demandas. 
Por exemplo, caso se citasse a questão da violência urbana, o candidato poderia citar como forma de colaboração a colocação, na proposta pedagógica, de 
um ciclo periódico (ou um projeto interdisciplinar anual), onde se discutisse na escola, de maneira transversal, o problema, do seu ponto de vista histórico, 
social, geográfico; os índices quantitativos que apontam a problemática (gráficos, pesquisas, etc.). 
Dessa forma, o docente de cada área poderia trazer a questão que apontou para sua área científica e, a partir daí, poderia comentar como sua formação pode 
contribuir para a seara. 
Todavia, no caso de professores dos anos iniciais, a de se considerar que poderiam fazer abordagens mais transversais dentro dos próprios objetivos de 
ensino. Como, por exemplo, discutir a importância da alimentação saudável nas aulas de ciências e, interdisciplinarmente, trabalhar a interpretação de textos 
adequados a idade dos alunos. Ou, no caso de uma turma de alfabetização, discutir de que formas é possível cuidar da fauna e da flora, a partir de atividades 
alfabetizadores com esses temas. 
 

QUESTÃO DISCURSIVA 02: 
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Um movimento político-militar derrubou o presidente João Goulart em 31 de março de 1964, iniciando uma ditadura militar que se estenderia até 1985.  
Considerando o enunciado acima, disserte brevemente sobre dois dos fatores que resultaram na deposição do presidente João Goulart e duas consequências 
da ditadura militar para o Brasil. 
 
A questão objetivava que o candidato apontasse dois fatores determinantes para a derrubada do presidente João Goulart e as consequências do golpe para 
a sociedade.  
Possível abordagem: 

 Os partidos de oposição a Jango, como a União Democrática Nacional (UDN) e o Partido Social Democrático (PSD), acusavam João Goulart de estar 
planejando um golpe comunista bem como o consideravam responsáveis pelos problemas econômicos que o Brasil enfrentava na época. 

Consequências: 

 A promulgação do Ato Institucional nº 5 (AI-5), em dezembro de 1968, representou o fechamento completo do sistema político, a implantação da ditadura 
e o cerceamento da liberdade de expressão.  

 Na área econômica, o governo colheu os frutos do chamado "milagre econômico", que representou a fase áurea de desenvolvimento do país, obtido por 
meio da captação de enormes recursos e de financiamentos externos. Em curto e médio prazos, esse modelo de desenvolvimento favoreceu a economia, 
mas, no longo prazo, o país acumulou uma dívida externa cujo pagamento (somente dos juros) dificultou a capacidade de investimento do Estado. 

 

CARGO 017 - (CIÊNCIAS) PROFESSOR DE ENS. FUND. ANOS FINAIS - I DISTRITO: URI (ÁREA RURAL) 

018 - (CIÊNCIAS) PROFESSOR DE ENS. FUND. ANOS FINAIS - V DISTRITO: PAU FERRO (ÁREA RURAL) 

QUESTÃO DISCURSIVA 01:  

Considerando o art. 13-I da Lei 9.394 (LDB), que prefacia que os docentes incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino, indique e comente brevemente ao menos duas formas pelas quais o docente pode colaborar na elaboração da proposta pedagógica 
da escola, ponderando tanto as necessidades do meio social em que o estabelecimento de ensino está inserido quanto os saberes científicos para os quais 
fora designado a ensinar. 
 
A questão, ampla, permitia diversas formas de abordagem, uma vez que segmenta, parcialmente, a resposta ao universo de formação do docente. 
Não obstante, do ponto de vista da primeira solicitação (“as necessidades do meio social”), poder-se-ia citar a questão da violência, da fome, da seca, dos 
diversos tipos de discriminação, dos maus-tratos aos animais, dentre outros tantos problemas histórico-culturais que podem acometer a sociedade local (seja 
ela urbana ou rural). 
Assim, esperava-se do candidato que ele fizesse duas proposições no sentido de possibilidades efetivas, por mais aparentemente simples que fossem, para 
se resolver essas demandas. 
Por exemplo, caso se citasse a questão da violência urbana, o candidato poderia citar como forma de colaboração a colocação, na proposta pedagógica, de 
um ciclo periódico (ou um projeto interdisciplinar anual), onde se discutisse na escola, de maneira transversal, o problema, do seu ponto de vista histórico, 
social, geográfico; os índices quantitativos que apontam a problemática (gráficos, pesquisas, etc.). 
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Dessa forma, o docente de cada área poderia trazer a questão que apontou para sua área científica e, a partir daí, poderia comentar como sua formação pode 
contribuir para a seara. 
Todavia, no caso de professores dos anos iniciais, a de se considerar que poderiam fazer abordagens mais transversais dentro dos próprios objetivos de 
ensino. Como, por exemplo, discutir a importância da alimentação saudável nas aulas de ciências e, interdisciplinarmente, trabalhar a interpretação de textos 
adequados a idade dos alunos. Ou, no caso de uma turma de alfabetização, discutir de que formas é possível cuidar da fauna e da flora, a partir de atividades 
alfabetizadores com esses temas. 
 
QUESTÃO DISCURSIVA 02:  
 
Tendo em vista as teorias de evolução no século XX, a partir das releituras da teoria de Darwin, explique e comente a “teoria sintética da evolução” (também 
conhecida como “síntese moderna” ou “neodarwinismo”), dando exemplos de fatores, para além da seleção natural e da mutação, que contribuem para a 
evolução dos seres vivos. 
 
A questão, clara e objetiva, solicitava do candidato que demonstrasse de maneira breve o que vem a ser a “teoria sintética da evolução”. Com isso, um 
enunciado como: “nas populações, as variações hereditárias, frutos de pequenas mutações, estão sob a ação da seleção natural, que modifica as frequências 
dos alelos nessas populações, conduzindo à maior adaptação dos seres vivos ao seu ambiente” daria conta de responder a essa solicitação da questão. 
Com relação aos exemplos, para além da evolução das espécies, fatores outros, como variação no número e na estrutura dos cromossomos, recombinação 
genética e migração de grupos de indivíduos, contribuem para a evolução das espécies, segundo o modelo da teoria sintética da evolução, uma vez que esta 
faz uma revisão crítica de Darwin. 
 

CARGO 019 - (GEOGRAFIA) PROFESSOR DE ENS. FUND. ANOS FINAIS - I DISTRITO: URI (ÁREA RURAL) 

QUESTÃO DISCURSIVA 01: 

Considerando o art. 13-I da Lei 9.394 (LDB), que prefacia que os docentes incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino, indique e comente brevemente ao menos duas formas pelas quais o docente pode colaborar na elaboração da proposta pedagógica 
da escola, ponderando tanto as necessidades do meio social em que o estabelecimento de ensino está inserido quanto os saberes científicos para os quais 
fora designado a ensinar. 
 
A questão, ampla, permitia diversas formas de abordagem, uma vez que segmenta, parcialmente, a resposta ao universo de formação do docente. 
Não obstante, do ponto de vista da primeira solicitação (“as necessidades do meio social”), poder-se-ia citar a questão da violência, da fome, da seca, dos 
diversos tipos de discriminação, dos maus-tratos aos animais, dentre outros tantos problemas histórico-culturais que podem acometer a sociedade local (seja 
ela urbana ou rural). 
Assim, esperava-se do candidato que ele fizesse duas proposições no sentido de possibilidades efetivas, por mais aparentemente simples que fossem, para 
se resolver essas demandas. 
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Por exemplo, caso se citasse a questão da violência urbana, o candidato poderia citar como forma de colaboração a colocação, na proposta pedagógica, de 
um ciclo periódico (ou um projeto interdisciplinar anual), onde se discutisse na escola, de maneira transversal, o problema, do seu ponto de vista histórico, 
social, geográfico; os índices quantitativos que apontam a problemática (gráficos, pesquisas, etc.). 
Dessa forma, o docente de cada área poderia trazer a questão que apontou para sua área científica e, a partir daí, poderia comentar como sua formação pode 
contribuir para a seara. 
Todavia, no caso de professores dos anos iniciais, a de se considerar que poderiam fazer abordagens mais transversais dentro dos próprios objetivos de 
ensino. Como, por exemplo, discutir a importância da alimentação saudável nas aulas de ciências e, interdisciplinarmente, trabalhar a interpretação de textos 
adequados a idade dos alunos. Ou, no caso de uma turma de alfabetização, discutir de que formas é possível cuidar da fauna e da flora, a partir de atividades 
alfabetizadores com esses temas. 
 

QUESTÃO DISCURSIVA 02:  

Tendo em vista que o mito fundador da chamada “Sociologia Rural” – que instituiu a oposição entre “campo” e “cidade” como realidades espaciais e sociais 
distintas e descontínuas, onde há subordinação daquele em relação a esta – está contemporaneamente sendo reavaliado, comente brevemente as premissas 
dessa “sociologia” e aponte fatores que evidenciam o porquê de seu questionamento nos dias atuais. 
 
A questão, bastante pontual, esperava que o candidato comentasse a arraigada categoria de “campo” como subdesenvolvido, em oposição ao pretenso 
desenvolvimento da “cidade”. Nesse sentido, a cidade seria o local do “trabalho” e da “residência” e onde o conforto é encontrado (mito que persiste desde o 
advento da sociedade burguesa e industrial). E o campo, por seu turno, perde torna-se apenas o produtor do alimento e da matéria-prima para suprir a 
necessidade da cidade. 
Nesse caminho, salta a lógica da “cidade” como detentora da força e, consequentemente, do poder (seja ele na esfera social, econômica ou política, dentre 
outros). No entanto, contemporaneamente, há de se considerar o questionamento dessa lógica e dessa pretensa força da cidade sobre o campo, entre outros 
motivos, justamente pela relação de interdependência entre os dois, já que a cidade depende do campo e vice-versa. 
Não obstante, o candidato também poderia, a título de exemplo, comentar: 

 A crise contemporânea dada pelos questionamentos/conflitos entre os dados culturais da cidade e do campo; 

 O questionamento da noção clássica de “cidade”, uma vez que ela está ruindo, com a saturação de pessoas e empresas e o campo é visto como saída/fuga 
dessa realidade; 

 A falta de definição clara, na atualidade, do que seria “campo” e “cidade”, uma vez que os dois são produtores de bens e riquezas (ou a ruralidade como 
fenômeno historicamente fundado; 

 De outro modo, o candidato poderia evocar a questão do “proprietário rural” e da “raiz rural” (em um caminho teorizado em Raízes do Brasil). 
 

CARGO 020 - NUTRICIONISTA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

QUESTÃO DISCURSIVA 01:  
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O cardápio da alimentação escolar é um instrumento que objetiva assegurar a oferta de uma alimentação saudável e apropriada, de modo a garantir o 
atendimento das necessidades nutricionais dos alunos durante o período letivo e atuar como um elemento pedagógico, caracterizando uma importante ação 
de educação alimentar e nutricional.   Posto isto, discorra sobre a importância de tornar os alimentos atrativos para crianças do ensino fundamental e cite 
formar de como executar isso no cotidiano. 

Objetivava-se que o candidato discorresse sobre a importância de tornar os alimentos mais atrativos para as crianças no ensino fundamental, posto que é 
comprovado que as crianças em idade escolar apresentam certa desmotivação em relação às refeições oferecidas pelos adultos. Desse modo, cabe ao 
nutricionista buscar formas para tornar o momento da refeição atraente para os educandos do ensino fundamental. 
Possível abordagem do tema: 
De acordo com o MEC, quanto mais colorida é a alimentação mais adequada é em termos de nutrientes. Além de assegurar uma refeição variada, isso a torna 
atrativa, o que agrada aos sentidos, estimulando o consumo de alimentos saudáveis, como frutas, legumes e verduras, grãos e tubérculos em geral (tais como 
mandioca e batatas). 
A harmonia é conseguida pela combinação de cores, consistências e sabores. Para isso precisamos enxergar a culinária como arte, experimentando receitas 
novas, criando novas combinações de alimentos, apresentando-as de diferentes maneiras, combinando cores, texturas e formas, contribuindo, desse modo, 
para incentivar as crianças a conhecerem e a se acostumarem com uma variedade maior de alimento. 
 

QUESTÃO DISCURSIVA 02:  

O nutricionista é um profissional essencial para a adequada execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Assim, compete ao nutricionista 
responsável técnico (RT) assumir as atividades de planejamento, coordenação, direção, supervisão e avaliação de todas as ações de alimentação e nutrição 
no âmbito da alimentação escolar. No que tange à conservação de alimentos nas unidades escolares, liste dois pontos críticos e aponte soluções para eles.  

 
Nessa questão, objetivava-se que o candidato discorresse sobre dois pontos críticos que envolvem a conservação de alimentos nas unidades escolares e 
apontasse soluções práticas para que esses eventuais problemas não prejudicassem o estoque de alimentos. 
 
Possível abordagem: 
Para um alimento ter qualidade, não basta ser bem preparado, precisa também estar bem armazenado e embalado para que não apresente nenhum problema 
na hora do preparo. 

 Conservação dos alimentos O método de conservação também auxilia no melhor aproveitamento dos alimentos, pois a má conservação pode provocar a 
perda de alguns nutrientes ou do próprio alimento. Os vegetais folhosos devem ser consumidos rapidamente; se possível no mesmo dia em que foram 
comprados, pois eles murcham e amarelam facilmente. Porém, se houver a necessidade de conservá-los por um ou mais dias, você pode guardá- los 
envoltos em plásticos, no gavetão ou cesto apropriado da geladeira da sua escola. As raízes, as frutas e os tubérculos que não estiverem maduros devem 
ser guardados em locais secos e livres de insetos. As frutas, verduras e legumes não podem ficar expostos ao sol. Eles devem ser mantidos em local 
fresco e seco ou na geladeira, para que não fiquem ressecados ou apodrecidos. As verduras e os legumes frescos devem ser mantidos no local menos 
frio da geladeira, ou seja, nas partes mais baixas, como o gavetão. 
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 A data de validade deve estar clara e visível. O essencial é sempre escolher alimentos em perfeito estado de conservação e dentro do prazo de validade 
para que a saúde não corra riscos. A validade se encontra na embalagem do produto. 

 
Fonte: http://189.28.128.100/nutricao/docs/geral/manual_cantinas.pdf 
 

CARGO 021 - MÉDICO - SECRETARIA DE SAÚDE 

QUESTÃO DISCURSIVA 01: 

As atribuições de cada um dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as disposições legais que regulamentam o exercício de cada uma 
das profissões. No entanto, há atribuições dos membros das equipes de Atenção Básica que são comuns ao exercício de todos, assim, aponte e pondere 
acerca da importância de dois dos pontos comuns a todos os profissionais de saúde. 
 
Esperava-se que o candidato recorresse à lei e discorresse sobre duas atribuições dos membros das equipes e atenção básica e sobre a importância desses 
pontos para a manutenção e cumprimento dos objetivos da Atenção Básica nas comunidades atendidas. 

 Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, 
os dados para a análise da situação de saúde considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, 
priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local. 

 Realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme planejamento da equipe; 
O primeiro ponto é fundamental, pois em caso de epidemias ou endemias, a equipe de atenção básica poderá agir com mais assertividade para mapear e 
sanar as origens. Quanto ao segundo ponto, por meio dele é possível realizar ações que conscientizem a população para a prevenção de diversas doenças e 
controle de natalidade por exemplo. 
 

QUESTÃO DISCURSIVA 02: 

Mesmo que na maioria das vezes o exame físico seja inespecífico, ele pode ser uma importante ferramenta para o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio 
(IAM). Assim sendo, aponte os principais sintomas que o paciente pode apresentar e os achados do exame físico para IAM. Também, eleja um exame 
subsidiário a ser solicitado para confirmação da hipótese diagnóstica de Infarto Agudo do Miocárdio, apontando quais traços desse exame confirmam o 
diagnóstico. 
 
A questão, objetiva, solicitava do candidato que apontasse as principais apresentações clínicas de um paciente com Infarto Agudo Miocárdio. Logo, seria 
interessante que se apontasse a dor precordial em aperto à esquerda, irradiada para o membro superior esquerdo (bem como para a mandíbula, membro 
superior direito, dorso, ombros ou epigástrio), de grande intensidade e prolongada, que é um sintoma clássico. 
Além disso, poderia se comentar a ansiedade que é comumente observada no paciente, assim como agitação psicomotora em função do desconforto 
precordial. Também, que o exame físico poderia revelar, através da ausculta cardíaca, taquicardia, sopros valvares e terceira bulha e, em alguns casos, 
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possíveis alterações posteriores geradas por complicações mecânicas (como de rotura de septo, insuficiência mitral, dentre outras), hipotensão como sintoma 
de choque cardiogênico inicial e a falência ventricular em pacientes de alto risco, percebida pela ausculta de estertores pulmonares em pacientes dispneicos. 
Já com relação à segunda solicitação, do exame, era possível que o candidato indicasse, sobretudo, o eletrocardiograma, exame-referência no diagnóstico 
de IAM. Mas também poderia se citar o ecocardiograma e os marcadores de necrose miocárdica, importante não só no diagnóstico, mas também no 
prognóstico. 
 

CARGO 022 - MÉDICO PEDIATRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

QUESTÃO DISCURSIVA 01: 

As atribuições de cada um dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as disposições legais que regulamentam o exercício de cada uma 
das profissões. No entanto, há atribuições dos membros das equipes de Atenção Básica que são comuns ao exercício de todos, assim, aponte e pondere 
acerca da importância de dois dos pontos comuns a todos os profissionais de saúde. 
 
Esperava-se que o candidato recorresse à lei e discorresse sobre duas atribuições dos membros das equipes e atenção básica e sobre a importância desses 
pontos para a manutenção e cumprimento dos objetivos da Atenção Básica nas comunidades atendidas. 

 Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, 
os dados para a análise da situação de saúde considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, 
priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local. 

 Realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme planejamento da equipe; 
O primeiro ponto é fundamental, pois em caso de epidemias ou endemias, a equipe de atenção básica poderá agir com mais assertividade para mapear e 
sanar as origens. Quanto ao segundo ponto, por meio dele é possível realizar ações que conscientizem a população para a prevenção de diversas doenças e 
controle de natalidade por exemplo. 
 

QUESTÃO DISCURSIVA 02:  

Comente de maneira breve as principais particularidades do câncer na infância, quando comparado ao câncer na vida adulta. Após, eleja duas neoplasias 
mais frequentes na população infantil e aponte quais suas apresentações clínicas, que podem indicar a hipótese-diagnóstica de câncer na criança. 
 
A questão, clara e sucinta, solicitava do candidato o apontamento das diferenças entre o câncer infantil e o adulto. Nesse sentido, seria interessante que 
apontasse que o câncer da criança, em geral, afeta as células do sistema sanguíneo e/ou os tecidos de sustentação, sendo que o do adulto afeta as células 
do epitélio, que recobre os diferentes órgãos (como no caso do câncer de mama e câncer de pulmão, por exemplo). Além disso, no adulto, em geral, o 
surgimento do câncer está associado claramente a fatores ambientais como o fumo no câncer de pulmão. E, de outra forma, nos tumores da infância e 
adolescência, tal associação não é tão clara e, por isso, a ênfase deve ser no diagnóstico precoce e orientação terapêutica de qualidade. 
Com isso, chega-se a segunda solicitação: duas neoplasias mais frequentes em crianças. Aqui, seria interessante que o candidato apontasse, dentre outros, 
a leucemia, sendo seu achado clínico a suscetibilidade a infecções, palidez, sangramentos, manchas rochas e dores ósseas, em virtude do débito da medula 
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óssea; outra neoplasia de interessante indicação seria a retinoblastoma, sendo seu achado clássico o chamado “olho de gato”, que consiste no 
embranquecimento da pupila quando exposta à luz (sendo essa neoplasia mais comuns em crianças até os 3 anos. 
Outros exemplos seriam: 

 Tumores do sistema nervoso central (com sintomas mais comuns de dor de cabeça e vômitos pela manhã, tontura e perda do equilíbrio); 

 Linfoma não Hodgkin (com prevalência no sexo masculino e acometendo diversas partes do corpo. No caso da barriga, um achado seria parada de 
evacuações e dor abdominal; 

 Tumor de Wilms (de ocorrência nos rins e manifestando-se como uma massa no abdome. Outros achados seriam sangue na urina, dores abdominais e 
pressão alta). 

 

CARGO 023 - TERAPEUTA OCUPACIONAL - SECRETARIA DE SAÚDE 

QUESTÃO DISCURSIVA 01: 

As atribuições de cada um dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as disposições legais que regulamentam o exercício de cada uma 
das profissões. No entanto, há atribuições dos membros das equipes de Atenção Básica que são comuns ao exercício de todos, assim, aponte e pondere 
acerca da importância de dois dos pontos comuns a todos os profissionais de saúde. 

 

Esperava-se que o candidato recorresse à lei e discorresse sobre duas atribuições dos membros das equipes e atenção básica e sobre a importância desses 
pontos para a manutenção e cumprimento dos objetivos da Atenção Básica nas comunidades atendidas. 

 Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, 
os dados para a análise da situação de saúde considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, 
priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local. 

 Realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme planejamento da equipe; 
O primeiro ponto é fundamental, pois em caso de epidemias ou endemias, a equipe de atenção básica poderá agir com mais assertividade para mapear e 
sanar as origens. Quanto ao segundo ponto, por meio dele é possível realizar ações que conscientizem a população para a prevenção de diversas doenças e 
controle de natalidade por exemplo. 
 

QUESTÃO DISCURSIVA 02:  

Tendo em vista que a OMS compreende o envelhecimento ativo como o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com 
o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas, aponte e comente ao menos duas técnicas de terapia das quais o 
terapeuta ocupacional pode se valer para efetivar o envelhecimento ativo nas clínicas geriátricas, no contexto da terapia ocupacional em grupo. 
 
Partindo do conceito de “envelhecimento ativo” proposto pela OMS, a questão solicitava do candidato que ele indicasse técnicas eficazes para garantir aos 
idosos a plena atividade participativa na sociedade, considerando também o bem-estar físico, mental e social. 
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Dessa forma, uma primeira técnica da qual o TO deve se valer, e que poderia ser indicada, é a de combater, no próprio grupo, o estereótipo do idoso sedentário 
que fica nas praças ou demasiadamente sentado vendo televisão. Uma vez combatida essa cultura, há a possibilidade cultivar os princípios de independência, 
participação, dignidade, assistência e autorrealização, o que levar a enxergar o idoso como um sujeito ativo (e não passivo). 
Além disso, esperava-se do candidato, o indicativo das mais diversas técnicas ocupacionais que tivessem como objetivo a adaptabilidade ativa do idoso em 
sua fase de vida, no sentido de garantir a satisfação pessoal dos envolvidos. Logo, certamente, poderiam ser abordadas técnicas fisioterápicas que auxiliam 
o idoso em sua reabilitação, tais como reabilitação cardíaca, reabilitação cognitiva e a abordagem biomecânica. 
 

CARGO 024 - FONOAUDIÓLOGO - SECRETARIA DE SAÚDE 

QUESTÃO DISCURSIVA 01: 

As atribuições de cada um dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as disposições legais que regulamentam o exercício de cada uma 
das profissões. No entanto, há atribuições dos membros das equipes de Atenção Básica que são comuns ao exercício de todos, assim, aponte e pondere 
acerca da importância de dois dos pontos comuns a todos os profissionais de saúde. 

 

Esperava-se que o candidato recorresse à lei e discorresse sobre duas atribuições dos membros das equipes e atenção básica e sobre a importância desses 
pontos para a manutenção e cumprimento dos objetivos da Atenção Básica nas comunidades atendidas. 

 Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, 
os dados para a análise da situação de saúde considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, 
priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local. 

 Realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme planejamento da equipe; 
O primeiro ponto é fundamental, pois em caso de epidemias ou endemias, a equipe de atenção básica poderá agir com mais assertividade para mapear e 
sanar as origens. Quanto ao segundo ponto, por meio dele é possível realizar ações que conscientizem a população para a prevenção de diversas doenças e 
controle de natalidade por exemplo. 
 

QUESTÃO DISCURSIVA 02: 

Sabendo que as disfonias podem ter causas tanto orgânicas quanto funcionais, comente, primeiro, como o tratamento fonoaudiológico pode beneficiar o 
tratamento global das disfonias orgânicas e, após, aponte quais são os principais fatores que desencadeiam as disfonias funcionais e de que formas pode se 
dar o tratamento delas. 
 
A questão solicitava do candidato que apontasse formas de o fonoaudiólogo tratar os desvios presentes no processo natural de produção vocal, que geralmente 
poder ser causados por mau hábitos. Nesse sentido, poderia ser apontado como indicativo a abordagem caracterológica. E, além disso, o candidato poderia 
indicar formas de tratamento levando em conta aspectos como a inadaptação vocal e alterações psicoemocionais. 
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Com relação aos fatores desencadeadores, poderia ser citado, sobretudo, a disfonias ocasionadas por lesões que, mesmo sendo sintoma secundário, 
necessitam ser tratadas. Além disso, caberia colocar fatores tais como desvios anatômicos e alterações de laringe; por fim, independente da forma de 
intervenção, o Norte é considerar que o tratamento deve visar a reabilitação da voz. 
 

CARGO 025 - ENFERMEIRO - SECRETARIA DE SAÚDE 

QUESTÃO DISCURSIVA 01:  

As atribuições de cada um dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as disposições legais que regulamentam o exercício de cada uma 
das profissões. No entanto, há atribuições dos membros das equipes de Atenção Básica que são comuns ao exercício de todos, assim, aponte e pondere 
acerca da importância de dois dos pontos comuns a todos os profissionais de saúde. 

 

Esperava-se que o candidato recorresse à lei e discorresse sobre duas atribuições dos membros das equipes e atenção básica e sobre a importância desses 
pontos para a manutenção e cumprimento dos objetivos da Atenção Básica nas comunidades atendidas. 

 Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, 
os dados para a análise da situação de saúde considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, 
priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local. 

 Realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme planejamento da equipe; 
O primeiro ponto é fundamental, pois em caso de epidemias ou endemias, a equipe de atenção básica poderá agir com mais assertividade para mapear e 
sanar as origens. Quanto ao segundo ponto, por meio dele é possível realizar ações que conscientizem a população para a prevenção de diversas doenças e 
controle de natalidade por exemplo. 
 

QUESTÃO DISCURSIVA 02: 

O Diabetes Mellitus configura-se hoje como uma epidemia mundial, traduzindo-se em grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. Aponte e 
comente ao menos duas formas pelas quais o Enfermeiro pode atuar no que tange ao atendimento do paciente com Diabetes Mellitus.  

A questão solicitava ao candidato que apontasse duas maneiras pelas quais o Enfermeiro pode atuar no que tange ao atendimento do paciente com Diabetes 
Mellitus. 
Possível abordagem. 

 O Diabetes Mellitus caracteriza-se pela hiperglicemia crônica que promove distúrbios no metabolismo dos carboidratos, lipídeos e proteínas, alterando a 
produção e a secreção no mecanismo de ação da insulina (GUIDONI, C.M; OLIVERA, C.M..X; FREITAS, O.; PEREIRA, L.R.L. Assistência ao diabetes no 
Sistema Único de Saúde: análise do modelo atual. Departamento de Ciências Farmacêuticas, Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preta, 
Universidade de São Paulo. Rev. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, v. 45, n.1, jan/mar., 2009. Disponível em: Acesso em 05 de set. 2011). 

 Destaca-se a importância do papel do enfermeiro no tratamento da diabetes, especialmente pelo fato de que, devido aos seus saberes, torna-se aceitável 
a orientação e o esclarecimento das principais dúvidas e questionamentos que o paciente possa ter sobre a doença. Quando os enfermeiros se aproximam 
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dos pacientes, estabelece uma relação de confiança, a qual é fundamental para a sua atuação como profissional que visa sobretudo a recuperação e a 
melhoria da qualidade de vida dos indivíduos por meio do restabelecimento de sua saúde. 

 É fato que, a princípio, as adaptações em relação aos seus hábitos diários não se apresenta como sendo uma atividade fácil de ser realizada, mas se 
torna necessário que a estimulação e a motivação realizada pelos enfermeiros seja efetivada de maneira a promover o entendimento do paciente que é 
necessário para a sua saúde, a adoção de novas posturas em benefício de sua saúde (FIGUEIREDO FILHO, I.C. TREVISANE, R.C.G. TANINAGA, E.K. 
ALBERTIN, R.C. Qualidade de vida e Diabetes Mellitus. Artigo, 2012. Disponível em: Acesso em 10 de out. de 2012). 

 

CARGO 026 - PSICÓLOGO - SECRETARIA DE SAÚDE 

QUESTÃO DISCURSIVA 01:  

As atribuições de cada um dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as disposições legais que regulamentam o exercício de cada uma 
das profissões. No entanto, há atribuições dos membros das equipes de Atenção Básica que são comuns ao exercício de todos, assim, aponte e pondere 
acerca da importância de dois dos pontos comuns a todos os profissionais de saúde. 

 

Esperava-se que o candidato recorresse à lei e discorresse sobre duas atribuições dos membros das equipes e atenção básica e sobre a importância desses 
pontos para a manutenção e cumprimento dos objetivos da Atenção Básica nas comunidades atendidas. 

 Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, 
os dados para a análise da situação de saúde considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, 
priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local. 

 Realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme planejamento da equipe; 
O primeiro ponto é fundamental, pois em caso de epidemias ou endemias, a equipe de atenção básica poderá agir com mais assertividade para mapear e 
sanar as origens. Quanto ao segundo ponto, por meio dele é possível realizar ações que conscientizem a população para a prevenção de diversas doenças e 
controle de natalidade por exemplo. 
 

QUESTÃO DISCURSIVA 02:  

Tendo em vista a dimensão técnico-assistencial (isto é: a construção de uma nova organização de serviços que articule uma rede de espaços de sociabilidade, 
de produção de subjetividades, de apoio social, de moradia, em resumo, de produção de vida) e a dimensão sociocultural (ou seja: a construção histórico-
social acerca da loucura) como dois dos pilares da reforma psiquiátrica, eleja um deles e comente como o psicólogo pode atuar para a afetiva construção 
dessa dimensão da reforma. 
 
A questão dava ao candidato duas categorias colocadas como “pilares da reforma psiquiátrica” – dimensão técnico-assistencial e dimensão. A partir desses 
dados, esperava-se que o candidato, elegendo um deles, postulasse como o psicólogo, sendo participante da equipe multiprofissional, pode efetivar tal 
demanda. 
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Desse modo, caso escolhesse a primeira categoria, poderia citar e explorar, entre outros, a importância da ruptura com o modelo psiquiátrico tradicional, em 
benefício de um modelo mais pautado na inserção do indivíduo no meio social; a relação da dimensão com a reforma sanitária e como o psicólogo se insere 
nesse contexto; a importância da Estratégia (“Programa”) Saúde da Família e da participação do psicólogo em sua efetivação; a  relevância do psicólogo na 
construção de conhecimentos acerca do sofrimento mental; a necessidade do estabelecimento de uma estratégia de cuidados no âmbito da saúde mental, do 
ponto de vista do reconhecimento do território de atuação, bem como de seus recursos. 
Ainda, caso optasse para discutir a segunda dimensão, poderia, a título de exemplo, comentar a necessidade de transformar as relações entre sociedade e 
loucura, bem como do binômio doença mental e anormalidade. Nesse sentido, seria interessante que o candidato comentasse o papel da loucura na sociedade 
atual e como o psicólogo pode intervir no sentido de combater tais preconceitos e estigmas acerca do sofrimento mental. Ou, em caminho semelhante, 
considerando a concepção estereotipada acerca do sofrimento psíquico, poderia dissertar acerca da formação do psicólogo no sentido de combater (ou 
reafirmar) tais preconceitos. 
Por fim, há de se salientar que, independentemente do pilar escolhido, era plenamente possível comentá-lo sob a égide dos Centros de Atenção Psicossocial, 
instrumento central da reforma psiquiátrica. 
 

CARGO 027 - ASSISTENTE SOCIAL - SECRETARIA DE SAÚDE 

QUESTÃO DISCURSIVA 01:  

As atribuições de cada um dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as disposições legais que regulamentam o exercício de cada uma 
das profissões. No entanto, há atribuições dos membros das equipes de Atenção Básica que são comuns ao exercício de todos, assim, aponte e pondere 
acerca da importância de dois dos pontos comuns a todos os profissionais de saúde. 

 

Esperava-se que o candidato recorresse à lei e discorresse sobre duas atribuições dos membros das equipes e atenção básica e sobre a importância desses 
pontos para a manutenção e cumprimento dos objetivos da Atenção Básica nas comunidades atendidas. 

 Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, 
os dados para a análise da situação de saúde considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, 
priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local. 

 Realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme planejamento da equipe; 
O primeiro ponto é fundamental, pois em caso de epidemias ou endemias, a equipe de atenção básica poderá agir com mais assertividade para mapear e 
sanar as origens. Quanto ao segundo ponto, por meio dele é possível realizar ações que conscientizem a população para a prevenção de diversas doenças e 
controle de natalidade por exemplo. 
 

QUESTÃO DISCURSIVA 02: 

O profissional competente é aquele que, além de uma série de habilidades, possui domínio e é versado no instrumental técnico que lhe compete. Assim, 
acerca da instrumentalidade do serviço social, exemplifique e discorra sobre duas técnicas para manusear determinado instrumento de trabalho de acordo 
com uma rotina cotidiana do serviço social. 
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Esperava-se que o candidato apontasse duas técnicas para manusear determinado instrumento de trabalho ao longo da rotina diária do Serviço Social e que 
esta estivesse vinculada a uma bagagem teórica.  
São exemplos desses instrumentos: observação participante, entrevista individual e grupal, dinâmica de grupo, reunião, mobilização de comunidade e visita 
institucional. 
Dentre os instrumentais qualitativos encontram-se: planejamento estratégico participativo, orçamento participativo. 
Dentre os instrumentos quantitativos encontram-se: mapas, rotinas, convênios, regulamentos, planejamento estratégico, processos informativos, relatórios 
quantitativos, memorandos, cartas, gráficos, tabelas estatísticas e outros. 
O candidato, dentre as opções devia escolher duas formas de instrumento de trabalho que podem ser aplicada na rotina diária do Assistente Social. 
 

CARGO 028 - ANALISTA DE LABORATÓRIO - SECRETARIA DE SAÚDE 

QUESTÃO DISCURSIVA 01:  

As atribuições de cada um dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as disposições legais que regulamentam o exercício de cada uma 
das profissões. No entanto, há atribuições dos membros das equipes de Atenção Básica que são comuns ao exercício de todos, assim, aponte e pondere 
acerca da importância de dois dos pontos comuns a todos os profissionais de saúde. 

 

Esperava-se que o candidato recorresse à lei e discorresse sobre duas atribuições dos membros das equipes e atenção básica e sobre a importância desses 
pontos para a manutenção e cumprimento dos objetivos da Atenção Básica nas comunidades atendidas. 

 Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, 
os dados para a análise da situação de saúde considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, 
priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local. 

 Realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme planejamento da equipe; 
O primeiro ponto é fundamental, pois em caso de epidemias ou endemias, a equipe de atenção básica poderá agir com mais assertividade para mapear e 
sanar as origens. Quanto ao segundo ponto, por meio dele é possível realizar ações que conscientizem a população para a prevenção de diversas doenças e 
controle de natalidade por exemplo. 
 

QUESTÃO DISCURSIVA 02: 

Sabendo que na microbiologia, clínica ou de saúde pública, frequentemente é necessário detectar a presença de micro-organismos específicos associados 
com doenças ou saneamento deficientes e que, para tanto, é interessante que se utilize de meios seletivos e diferenciais de cultura, comente algumas 
características de cada um desses dois meios de cultura e aponte vantagens no uso deles. 
 
O enunciado, conciso e objetivo, solicitava do candidato conhecimentos sobre “meios seletivos” e “diferenciais. Assim, poderia descrever, dentre outros, que 
o “meio seletivo” de cultura é construído para inibir bactérias indesejadas e favorecer o crescimento dos m icro-organismos de interesse. Já sobre o “meio 
diferencial” que facilita a diferenciação das colônias de um micro-organismo desejado em relação a outras colônias crescendo na mesma placa. 
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Como vantagens, seria citável algum tipo de cultura praticável por cada um dos meios e qual a vantagem de ela ser analisada de tal forma, ou mesmo 
apresentar algum exemplo de cultura que, para se consolidar, se vale da combinação dos dois meios. 
 

CARGO 029 - FARMACÊUTICO - SECRETARIA DE SAÚDE 

QUESTÃO DISCURSIVA 01:  

As atribuições de cada um dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as disposições legais que regulamentam o exercício de cada uma 
das profissões. No entanto, há atribuições dos membros das equipes de Atenção Básica que são comuns ao exercício de todos, assim, aponte e pondere 
acerca da importância de dois dos pontos comuns a todos os profissionais de saúde. 

 

Esperava-se que o candidato recorresse à lei e discorresse sobre duas atribuições dos membros das equipes e atenção básica e sobre a importância desses 
pontos para a manutenção e cumprimento dos objetivos da Atenção Básica nas comunidades atendidas. 

 Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, 
os dados para a análise da situação de saúde considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, 
priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local. 

 Realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme planejamento da equipe; 
O primeiro ponto é fundamental, pois em caso de epidemias ou endemias, a equipe de atenção básica poderá agir com mais assertividade para mapear e 
sanar as origens. Quanto ao segundo ponto, por meio dele é possível realizar ações que conscientizem a população para a prevenção de diversas doenças e 
controle de natalidade por exemplo. 
 

QUESTÃO DISCURSIVA 02: 

Farmácia hospitalar: é a unidade clínico-assistencial, técnica e administrativa, onde se processam as atividades relacionadas à assistência farmacêutica, 
dirigida exclusivamente por farmacêutico, compondo a estrutura organizacional do hospital e integrada funcionalmente com as demais unidades administrativas 
e de assistência ao paciente. 
Considerando o conceito de Farmácia Hospitalar postulado acima, elenque brevemente os principais objetivos dela, bem como escolha entre (I) expor quais 
são os requisitos de estrutura para que seu funcionamento ocorra de maneira adequada ou (II) qual a importância da correta manutenção de seus estoques. 
 
A questão, pontual, solicitava do candidato que apresentasse os objetivos da farmácia hospitalar, que são, dentre outros, o planejamento, aquisição, análise, 
armazenamento, distribuição e controle de medicamentos e correlatos; também, desenvolvimento e manipulação de fórmulas magistrais e/ou oficinais; 
produção de medicamentos e correlatos. 
Outros pontos também passíveis de apontamentos seriam:  

 Desenvolvimento de pesquisas e trabalhos autorais ou em colaboração com outros profissionais do hospital e de outros serviços; 

 Desenvolvimento de atividades didáticas; 
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 Estímulo a implantação e desenvolvimento de um modelo de Farmácia Clínica. 
Sobre a outra solicitação, caso se optasse pelo primeiro, era importante que se citasse a necessidade de uma infraestrutura física e tecnológica em consonância 
com as atividades desenvolvidas e com as normas vigentes. Além disso, que se indicasse também a importância do capital humano para o bom funcionamento 
do órgão, não só do farmacêutico, mas também de seus auxiliares. 
Caso optasse pela segunda, o candidato deveria, dentre outros, comentar a importância da manutenção do estoque no sentido de evitar a falta de 
medicamentos e os elevados custos de obtenção emergencial; a perda por vencimento do prazo de validade, obsolescência ou deterioração; a questão do 
espaço e da correta armazenagem dos estoques e etc. 
 

CARGO 030 - ODONTÓLOGO - SECRETARIA DE SAÚDE 

QUESTÃO DISCURSIVA 01:  

As atribuições de cada um dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as disposições legais que regulamentam o exercício de cada uma 
das profissões. No entanto, há atribuições dos membros das equipes de Atenção Básica que são comuns ao exercício de todos, assim, aponte e pondere 
acerca da importância de dois dos pontos comuns a todos os profissionais de saúde. 

 

Esperava-se que o candidato recorresse à lei e discorresse sobre duas atribuições dos membros das equipes e atenção básica e sobre a importância desses 
pontos para a manutenção e cumprimento dos objetivos da Atenção Básica nas comunidades atendidas. 

 Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, 
os dados para a análise da situação de saúde considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, 
priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local. 

 Realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme planejamento da equipe; 
O primeiro ponto é fundamental, pois em caso de epidemias ou endemias, a equipe de atenção básica poderá agir com mais assertividade para mapear e 
sanar as origens. Quanto ao segundo ponto, por meio dele é possível realizar ações que conscientizem a população para a prevenção de diversas doenças e 
controle de natalidade por exemplo. 
 

QUESTÃO DISCURSIVA 02: 

Considerando que a periodontite crônica é uma das formas mais habituais de doença periodontal, descreva as características mais comuns apresentadas pelo 
paciente com essa condição. Após, aponte quais são os sintomas específicos da periodontite agressiva, que a diferenciam da manifestação crônica da doença. 
 
Com relação à periodontite crônica, seria interessante que o candidato apontasse que ela é mais predominante em adultos (apesar de ocorrer também em 
crianças), que está ligada ao acúmulo de placa e cálculo, com curso de progressão lento a moderado. Além disso, que a quantidade de destruição causada 
pela doença é consistente com fatores locais, que é comum os cálculos subgengivais,  
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Já sobre a forma agressiva da periodontite e sua diferenciação, era importante que se apontasse que, nesta, há rápida taxa de progressão da doença 
observada do mesmo modo em pessoas saudáveis, que há ausência de grandes acúmulos de placas e cálculos e, supletivamente, historia familiar. 
 

CARGO 034 - ASSISTENTE SOCIAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

QUESTÃO DISCURSIVA 01:  

O profissional competente é aquele que, além de uma série de habilidades, possui domínio e é versado no instrumental técnico que lhe compete. Assim, 
acerca da instrumentalidade do serviço social, exemplifique e discorra sobre duas técnicas para manusear determinado instrumento de trabalho de acordo 
com uma rotina cotidiana do serviço social. 

Esperava-se que o candidato apontasse duas técnicas para manusear determinado instrumento de trabalho ao longo da rotina diária do Serviço Social e que 
esta estivesse vinculada a uma bagagem teórica.  
São exemplos desses instrumentos: observação participante, entrevista individual e grupal, dinâmica de grupo, reunião, mobilização de comunidade e visita 
institucional. 
Dentre os instrumentais qualitativos encontram-se: planejamento estratégico participativo, orçamento participativo. 
Dentre os instrumentos quantitativos encontram-se: mapas, rotinas, convênios, regulamentos, planejamento estratégico, processos informativos, relatórios 
quantitativos, memorandos, cartas, gráficos, tabelas estatísticas e outros. 
O candidato, dentre as opções devia escolher duas formas de instrumento de trabalho que podem ser aplicada na rotina diária do Assistente Social. 
 

QUESTÃO DISCURSIVA 02: 

A finalidade do trabalho do assistente social está voltada para a intervenção nas diferentes manifestações da questão social com vistas a contribuir com a 
redução das desigualdades e injustiças sociais, como também fortalecer os processos de resistências dos sujeitos (materializados em organizações sociais, 
movimentos sociais, conselhos de direitos...), na perspectiva da democratização, autonomia dos sujeitos e do seu acesso a direitos.  

No que tange à pesquisa em serviço social, no sentido de ter efetiva utilidade social, cite e discorra sobre dois pontos essenciais para que ela atenda às 
necessidades da instituição, grupo ou profissional que a solicitou.   

A questão propunha que o candidato discorresse sobre a importância de da inserção de dados quantitativos e qualitativos e objetivos da pesquisa para que 
ela atenda de modo eficaz e eficiente aos interesses da instituição que a pleiteou. 
Pontos possíveis: 
a) pesquisar dados de realidade quantitativos, pois de acordo com Martinelli (1994), as pesquisas quantitativas são imprescindíveis para trazer retratos da 
realidade, dimensionar os problemas que se investiga; 
 b) investigar sobre as informações qualitativas da realidade. Conforme Martinelli (1994), as metodologias qualitativas aproximam pesquisador/ sujeitos 
pesquisados, permitindo ao primeiro conhecer as percepções dos segundos, os significados que atribuem a suas experiências, seus modos de vida, ou seja, 
oferece subsídios para trabalhar com o real em movimento, em toda a sua plenitude; 



 
 
 
 
 

 CKM Serviços Ltda.                                                                                                            25 | P á g i n a  

c) desvendar e problematizar a realidade social, apreendendo os modos e as condições de vida dos sujeitos com seus condicionantes históricos, sociais, 
econômicos e culturais, e também seus anseios, desejos, necessidades, demandas;  
d) intervir na realidade social com base na apreensão do movimento contraditório do real, a partir do seu desvendamento e problematização, e também de 
pesquisas sobre dados da realidade dos sujeitos. 
 

 


