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Disciplina: Língua Portuguesa 

 

Questão: 01 

• CPFs dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

Na opção (A), em outras palavras, o autor apresenta alguns elementos que situam o leitor em relação à trama a ser desenvolvida.  Eis os 

comentários das demais opções: 

 (B) Além do adjetivo “infernal”, o substantivo “barulho” também apresenta, no contexto situacional do parágrafo, uma conotação negativa 

para a ação do menino. 

 (C) A presença do elemento textual “papel” garante um entendimento lógico inicial, o qual possibilita também uma identificação inicial do 

tipo de máquina a que o narrador se refere:  uma máquina de escrever. 

 (D) A história narrada já se inicia com o fato perturbador. 

 (E) Há somente três fatos, os quais são representados pelas formas verbais “colocou” (primeira ação), “começou a empurrar” (locução 

verbal correspondente à segunda ação) e “fazendo” (terceira ação, em tempo imediatamente posterior à segunda ação). 

 

Portanto, mantém-se o gabarito. 

 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
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Questão: 02 

• CPFs dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

O que se afirma na opção (E) corresponde a uma extrapolação de análise a partir do que se veicula no texto, pois o autor não oferece elementos textuais para 

que o leitor garanta a tipificação da ação da criança como vingança.  Pelos sentidos veiculados no texto, nota-se que a fuga da criança tem como causa uma simples 

reação contra a atitude do pai. Portanto, mantém-se o gabarito. 

 

Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 03 

• CPFs dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

Na opção (D), ao utilizar o diminutivo em “tesourinha”, o autor mostra a insignificância do objeto, o que denota um tom pejorativo ou depreciativo.  

Convém frisar que, na opção (E), a palavra diminutiva “animalzinho” é utilizada em tom afetivo, dado o tratamento carinhoso manifestado pelo pai na 

sequência textual. Portanto, mantém-se o gabarito. 

 

Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
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Questão: 05 

• CPFs dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

A questão exige uma análise comparativa das estruturas de complementação sintática das opções.  Na opção (B), o termo destacado é objeto 

indireto, uma vez que a preposição é exigida por um verbo: “reagir”.  Já nas demais opções, os termos destacados são complementos nominais, pois as 

preposições são exigidas por nomes (útil A; cuidado DE; disposto A; certo DE). Portanto, mantém-se o gabarito.  

 

Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 12 

• CPFs dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

A questão solicita uma análise identificadora de nexo causal, levando em consideração dois versos no contexto do poema.  A opção (E) baseia-se na 

afirmação textual “nasce com a gente” (a razão de fugir).  Eis os comentários das demais opções: 

 (A) a ideia de “tendência a uma aventura” não está presente no poema; 

 (B) o sofrimento pela ausência é apenas uma conjectura (ideia secundária): “Se irão sofrer, tanto melhor”; 

 (C) ser lembrado é somente uma dúvida (ideia secundária): “vão esquecer você? ou vão lembrar-se?” 

 (D) a ideia de “libertação das perturbações alheias” não está presente no poema. Portanto, mantém-se o gabarito. 

 

Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

Questão: 14 
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• CPFs dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

A opção (B) é a proposição mais ampla e adequada, diferentemente das opções (A), (C) e (D), as quais são propostas apenas parciais.  A opção (E) 

extrapola o texto, pois não há menção de que o autor e o leitor já tenham passado por uma experiência de fuga. Portanto, mantém-se o gabarito. 

 

Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

Questão: 15 

• CPFs dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

Os verbos “esquecer” e “lembrar” admitem duas possibilidades estruturais, sem alteração de sentido, independentemente da estrutura escolhida pelo 

usuário da língua: 

 [1] ESQUECER ALGO/ALGUÉM ou LEMBRAR ALGO/ALGUÉM: verbo transitivo direto e sem uso de pronome oblíquo átono.  Exemplos:  Esqueceram 

a chave. / Lembrei o código. 

 [2] ESQUECER-SE DE ALGO/ALGUÉM ou LEMBRAR-SE DE ALGO/ALGUÉM:  verbo pronominal com exigência da preposição “de”:  Exemplo:  

Esqueceram-se da chave. / Lembrei-me do código. 

 A partir dessa colocação, nota-se um desvio formal existente na opção (D), corresponde à falha regencial do verbo “esquecer”, ao qual não se 

acrescentou um pronome oblíquo átono para a estrutura preposicionada utilizada. 

 Quanto à colocação do pronome oblíquo “se”, ainda que exista fator de atração, não há exigência de próclise ao verbo auxiliar quando o verbo 

principal da locução verbal está no infinitivo. Portanto, mantém-se o gabarito. 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
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Questão: 16 

• CPFs dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

Na opção (E), a oração “Pensamos na fuga como saída” veicula ideia de consequência em relação ao fato expresso na primeira oração, o qual 

representa sua causa.  Nas demais orações, a segunda oração veicula ideia de causa em relação ao fato expresso na primeira oração, o qual representa 

sua consequência. 

  

Portanto, mantém-se o gabarito. 

 

Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
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Questão: 17 

• CPFs dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

Na opção (B), deveria ter sido empregada a preposição “de”, exigida pela regência nominal do substantivo “falta”, antes do pronome relativo “que”.  

Eis as justificativas para as demais opções: 

 (A) A preposição “de” é exigida pela regência do verbo “apoderar-se” antes do pronome relativo “cuja”, que veicula ideia de posse entre os 

substantivos “despensa” e “chave”. 

 (C) A preposição “por” é utilizada com o verbo “sair” para veicular a circunstância de lugar (lugar por onde saiu o menino) antes do pronome 

relativo “que”, o qual retoma o substantivo “porta”. 

 (D) A preposição “a” é exigida pela regência do verbo “aspirar” antes do pronome relativo “que”, o qual retoma o pronome indefinido 

“tudo”. 

 (E) A preposição “por” é exigida pela regência do verbo “esperar” antes do pronome relativo “o qual”, que retoma o substantivo 

“momento”. 

 

 Uma observação acerca da opção (A):  inicialmente parece haver uma inadequação sintática de concordância de gênero entre “Aquele” 

(masculino) e “a despensa” (feminino).  No entanto, é possível a existência dessa estrutura num discurso ao se considerar o vocábulo “Aquele” não 

como um pronome substantivo (exemplo:  Aquele cômodo era a despensa...), mas como pronome substantivo, ou seja, como um pronome que substitui 

um termo masculino anterior no discurso.  Neste caso, não há rigidez ou obrigação de concordância de gênero entre o núcleo do sujeito e o predicativo 

desse sujeito. 

 

Portanto, mantém-se o gabarito.  

 

Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

Questão: 18 
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• CPFs dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

A opção (A) apresenta corretamente a justificativa para o uso do pronome demonstrativo “esse” numa referência espacial.  Eis a análise dos 

equívocos nas demais opções: 

 (B) O demonstrativo “Esta” é utilizado em relação a um referente futuro. 

 (C) A proposta de substituição dos pronomes não é possível, pois isso tornaria incoerentes as ideias veiculadas nos respectivos textos. 

 (D) O uso dos demonstrativos “esse” ou “este” jamais se justifica pelo emprego de uma forma imperativa na segunda ou na terceira pessoa 

do singular. 

 (E) O demonstrativo “Esta” não poderia ser substituído por “Aquela”, uma vez que este é usado para referência temporal passada há 

bastante tempo, ideia que não é veiculada no poema. 

  

Portanto, mantém-se o gabarito.  

 

Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
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Questão: 19 

• CPFs dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

Na opção (D), a palavra “distraído” não pode ser grafada sem acento, pois não existe essa ocorrência ortográfica na língua portuguesa.  Eis os 

comentários referentes às demais opções: 

 (A) Com a perda do acento gráfico, a forma verbal “está” passa a ser o pronome demonstrativo “esta”. 

 (B) Com a perda do acento gráfico, o advérbio “aí” passa a ser a interjeição “ai”. 

 (C) Com a perda do acento gráfico, a forma verbal “irá” passa a ser o substantivo “ira”. 

 (E) Com a perda do acento gráfico, o substantivo “máquina” passa a ser a forma verbal “maquina” (terceira pessoa do singular no presente 

do indicativo do verbo maquinar). 

 

Portanto, mantém-se o gabarito.  

 

Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
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Questão: 20 

• CPFs dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

Na opção (E), não há qualquer uso de linguagem conotativa, meio linguístico ou recurso gráfico que sinalize uma intenção expressiva do autor.  Eis 

os comentários referentes às demais opções: 

 (A) O uso de dois-pontos marca uma ênfase para a decisão a ser tomada. 

 (B) O uso de letras maiúsculas marca a ênfase para a decisão a ser tomada. 

 (C) A repetição do advérbio tem o efeito expresso de mostrar firmeza da decisão tomada. 

 (D) O uso do adjetivo “deliciosa” atribui uma tonalidade afetiva (um sentido conotativo) à palavra “nunca”. 

  

 Portanto, mantém-se o gabarito.  

 

Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito.  
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Disciplina: Legislação 

 

Questão: 24 

 

• CPFs dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

Recurso indeferido, nos termos do art. 10, §3º, da Lei nº 12.527/2011. 

 

Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
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Disciplina: Específica 

 

 

Questão: 32 

 

• CPFs dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

Segundo o presente Edital nº 255/2019, o cargo exige conhecimentos de anatomia e fisiologia de todos os sistemas, sobretudo o sistema 

cardiovascular. Dessa maneira, todo profissional dessa área precisa compreender sobre o trajeto dos fluídos corporais, nesse caso, o formaldeído. 

Assim, o gabarito permanece inalterado, pois nenhuma das outras opções cabem devido aos erros básicos mencionados.   

 

Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
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Questão: 33 

 

• CPFs dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

De acordo com a Lei nº 8.501/92, Artigo 3º: 

 

§ 2º Se o óbito resultar de morte não natural, o corpo será, obrigatoriamente, submetido à necropsia no órgão competente. Dessa forma, qualquer 

cadáver com a causa da morte não natural, ou seja, externa poderá ser doado, mas somente após o exame de necropsia do órgão competente. 

 

Com isso, na opção D, o cadáver não foi necropsiado; já na opção C, o corpo poderá ser submetido para fins de ensino e pesquisa, desde que siga o 

trâmite legal.   

 

Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
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Questão: 36 

 

• CPFs dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

De acordo com o Edital nº 255/2019, é exigido “noções gerais de ética em tanatologia” (postura profissional no manuseio do cadáver), na qual são 

estudados os aspectos legais da profissão. Além disso, ao estudar o livro “Manual de Técnicas em Necropsia Médico–Legal, 2ª edição”, no capítulo 5, 

página 59, que trata do artigo 212, no qual descreve o “vilipendiar cadáver ou suas cinzas”. Portanto, não se faz necessário o estudo do Código Penal 

Brasileiro, mas sim de uma literatura básica do cargo almejado.   

 

Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 38 

 

• CPFs dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

Pedido indeferido, pois, segundo o autor Genival Veloso de França, 11ª edição, nas páginas 473 – 474 do livro “Medicina Legal”, está exposta a 

seguinte descrição: a localização da mancha verde na fossa ilíaca direita é explicada devido ao fato de o ceco ser a parte mais dilatada e mais livre do 

intestino grosso e, ainda, por ser o segmento no qual se acumula maior quantidade de gases e, finalmente, porque é a parte que fica mais próxima à 

parede abdominal. O aparecimento dessa mancha ocorre entre 20 e 24 horas depois da morte.   

 

Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
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Questão: 43 

 

• CPFs dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

Segundo o Edital nº 255/2019, sobre o conhecimento de instrumentos básicos para dissecção e corte, incluindo estruturas ósseas, tais como as 

costelas, de acordo com o autor Luiz Carlos Prestes Júnior e Roger Vinícius Ancillotti, no livro “Manual de Técnicas em Necropsia Médico–Legal”, 2ª 

edição, página 28, tanto o costótomo como a cisalha são instrumentos destinados à retirada do plastrão esternal, através de corte na cartilagem 

costosternal, ou diretamente sobre o osso da costela. Tendo em vista que não houve opção com o instrumento costótomo, mantém-se, assim, a opção 

correta como “cisalha”.   

 

Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 45 

 

• CPFs dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

Recurso indeferido, pois o enunciado é bem claro ao mencionar apenas sobre a técnica de Virchow que, dentre as opções apresentadas, somente há 

uma opção correta. Não existe opção dúbia, ou seja, que possa levá-lo à dúvida.   

 

Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
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Questão: 46 

 

• CPFs dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

Pedido deferido, pois passou despercebida a proximidade das datas referidas nas opções. No entanto, é importante ter a ciência de que a técnica de 

Rokitansky foi a primeira técnica de autópsia descrita de forma completa e teve origem no ano de 1842, como descrito na opção. Dessa forma, possui 

grande relevância científica.   

 

Situação da questão: anulada. 

Questão: 47 

 

• CPFs dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

Pedido indeferido, pois, segundo o autor Genival Veloso de França, na 11ª edição do livro Medicina Legal, descreve que a rigidez cadavérica é um 

fenômeno cujo aparecimento pode ser tardio ou extremamente precoce. Em geral, surge na mandíbula e na nuca da 1ª à 2ª h depois do óbito.   

 

Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
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Questão: 48 

 

• CPFs dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

Pedido foi indeferido, pois é necessário que haja a injeção do fixador “através das artérias”, distribuindo a todos os tecidos, fixando-os e 

preservando-os, o que os torna aptos para a dissecção. Título: Técnicas Anatômicas. Autor: Hildegardo Rodrigues, 4ª edição, páginas 80 e 81.   

 

Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

Questão: 49 

 

• CPFs dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

O pedido de anulação está indeferido devido à opção do gabarito estar correta, pois a artéria axilar é um ramo da artéria aorta. Dentro do mesmo 

questionamento não é possível considerar que uma artéria retorne com o sangue ao coração.   

 

Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
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Questão: 50 

 

• CPFs dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

Pedido indeferido, pois, segundo o enunciado, não se pode considerar que a patela não se articula com outro osso pelo fato dela estar inserida no 

tendão patelar. Anatomicamente, conhecemos a articulação “patelo-femoral”, ou seja, a união entre dois ossos.   

 

Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

082******57 


